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NOTICIARI

Editorial

L’art d’una ambientació adequada de l’espai celebratiu
per Joan Baburés i Noguer

E

ntre les expressions artístiques que cal tenir presents en la litúrgia cristiana hi ha el que els francesos anomenen “environement” i que solem traduir per ambientació. En aquestes breus ratlles, voldria fer-vos fixar en alguns aspectes rituals

inherents a la caracterització del temps de Quaresma que convé tenir presents.
El primer que entra pels ulls és el color dels ornaments: en aquest cas el color morat. No només la casulla i l’estola són
morades. També ho pot ser la tela que cobreix l’ambó de la Paraula de Déu, i el vel o conopeu del sagrari. I si és possible seria
ben oportú actualitzar el frontal, antipendi o pal·li de l’altar. I, si se’n disposa, caldria posar en morat el llenç del baldaquí que
cobreix l’altar. L’impacte visual del predomini del color litúrgic en entrar al temple, ja és un primer pas per a introduir-nos en
l’ambient propi del temps litúrgic. També aquí val més una imatge que mil paraules.
Cal donar importància a ser fidels a la prescripció de l’Ordenament General del Missal Romà que prohibeix posar flors en
el període quaresmal: “Durant la Quaresma no és permès de posar flors a l’altar; però s’exceptuen d’aquesta prohibició el
diumenge “Laetare” (IV de Quaresma), les solemnitats i les festes.” (IGMR, n. 305). Així tenim un altre element que ens permet
fer visible l’austeritat pròpia del temps penitencial per excel·lència, en contrast amb la festiva Pasqua.
I encara és bo de fer ressaltar durant aquest temps la santa Creu del Senyor, que segons les normes litúrgiques ha de presidir
sempre tota celebració litúrgica i ha d’estar sempre present a la vista dels fidels en cada església: “Igualment, sobre l’altar o a
la vora d’ell, hi haurà la creu, amb la imatge de Crist crucificat, de manera que tot el poble la pugui veure bé. És convenient
que aquesta creu també es mantingui prop de l’altar fins i tot després de les celebracions litúrgiques, per renovar en els fidels
el record de la passió salvífica del Senyor.” (IGMR, n. 308)
Aquestes prescripcions rituals i aquests suggeriments ens ajudaran certament a viure la Quaresma i a fer més notable el pas
vers la Pasqua gloriosa, on l’ambientació litúrgica, pensada amb intel·ligència i amb art, deixarà pas a una profusió de signes
i símbols que ens acostaran a fer present el cel a la terra.
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El presbiteri i el retaule dels anys 60
de l’església de Nostra Senyora
de Gràcia i Sant Josep (Josepets)
per NARCÍS NEGRE i TIBAU

E

l tema de l’Anunciació ha estat un dels més representats
pels artistes. Tant en pintura com en escultura, aquest relat entranyable, pòrtic del cicle de Nadal, amb la seva càrrega
poètica, le seva senzillesa i el seu misteri i transcendència, s’ha
expressat abundantment en capitells, retaules, relleus, murs,
quadres i llibres sagrats, a vegades de manera anònima però
d’altres, per obra de grans mestres.
L’art contemporani tampoc no ha defugit ni menystingut
el tema. Entre les obres d’art sacre produïdes a casa nostra
des dels anys 50 ens sembla oportú comentar el retaule de
l’Anunciació que figura en el mur de fons del presbiteri de
l’església de Nostra Senyora de Gràcia i Sant Josep (Josepets)
a la Plaça de Lesseps de Barcelona.
Des dels inicis (1687) com a església del Convent dels Carmelites Descalços, a la seva erecció com a parròquia (1868) i
fins als nostres dies, aquest temple ha sofert diverses vicissituds.1 La darrera, i més dramàtica, fou el saqueig, l’incendi i
depredació de l’any 1936 que va provocar l’esfondrada de la
cúpula i la nau central, restant tan sols en peu les seves parets
mestres. L’any 1939 es començà una completa reconstrucció
a càrrec de l’arquitecte Joaquim Porqueres i Bañeres, seguint
les traces neoclàssiques del conjunt.
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Planta del presbiteri. Croquis de l’estructura
i composició del baldaquí.

L’arranjament del presbiteri es realitzà uns anys més tard
(1962) a cura de l’arquitecte Jordi Figueras i de l’escultor Francesc Carulla, guanyador del concurs convocat per a executar
les escultures de l’Anunciació.
La intervenció fou, al nostre entendre, valenta, original i reeixida: un baldaquí circular, de dimensions importants sostingut per uns pilars metàl·lics resta enlairat gairebé fins a la
volta i cobreix sobradament l’altar i l’àmbit de la celebració.
El sostre del baldaquí està format per una corona circular
de fusta i uns nervis de metall que destaquen de la lleugera
coberta cupular rebaixada. La corona circular està unida als
4 pilars de suport per mitjà d’uns cables tensors.
En un fris semicircular s’hi representen els sants de la pregària eucarística, en pirogravat i marqueteria, obra de l’artista
Llucià Navarro.
L’esglaonat entre la nau i el presbiteri i el de basament de
l’altar segueix un traçat curvilini. L’altar, un bloc de marbre
de color vermellós procedent de Bilbao, té la corresponent
presència destacant del conjunt i especialment del paviment i
graons, de color verd fosc.
En el parament de fons del presbiteri, separat del baldaquí,
es disposen, adossades al mur, les dues escultures protago-

L’Anunciació.

Visió del conjunt del presbiteri.

nistes de l’Anunciació esculpides en pedra calcària d’Ulldecona, de color blanc grisenc que destaquen del revestiment de
rajoles de gres de color variat amb predominància del verd,
no aparellades de forma regular sinó seguint unes traces que,
en uns casos separen tons de color i en altres acompanyen
el ritme de les figures com si volguessin emfasitzar encara,
la seva potent relació formal-conceptual malgrat estar separades. Hi ha un contrast entre la postura vertical, hieràtica,
temorenca i humil de la Verge i el moviment del Missatger
suspès entre el cel (l’Esperit és la clau de volta que recull els
radis de la corona circular) i la terra en una actitud d’admiració i oferiment.
Francesc Carulla, l’escultor d’aquest singular retaule s’adaptà
a l’arquitectura del conjunt. Com ja és freqüent en la seva
obra artística, ha aprofitat l’estructura original del bloc, la ha
aprofundit i la ha treballada amb potència i elegància alhora,

Retaule Església de La Anunciación de Bailén (Jaén).

establint una acció recíproca entre buits i plens i relacionant i
unificant rítmicament el conjunt.
La Creu, també obra seva, penjant de la corona del baldaquí,
és de fusta ribetejada amb un perfil de coure. La imatge és de
bronze i els esmalts que ornamenten la part posterior de la
creu són obra de na Eulàlia Mestres.
Des del seu aprenentatge al taller del seu pare Francesc Carulla i Ribera i els esudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant
Jordi de Barcelona (1946 al 1951), l’artista que ens ocupa ha
realitzat nombroses obres en llocs i materials molt diversos.
Ha obtingut beques i premis i durant uns anys i ha exercit de
Professor i Catedràtic, primer a Llotja i després a la esmentada
Escola Superior de Belles Arts, actualment Facultat de Belles
Arts.
A més dels seus dos primers treballs de tema religiós realitzats
amb el Grup Flamma a Barcelona, cal destacar les imatges de
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Relleu del retaule de l’església de l’Anunciació de Bailén (Jaén)

Crist i de la Mare de Déu , en talla de fusta, en la capella dels
PP. Jesuïtes ; les escultures de la Verge Universitària al Col·legi
Lestonnac i al Col·legi de les RR. Teresianes; els alts relleus
de la façana de l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina en la
mateixa ciutat de Barcelona; estatua de Crist Ressuscitat en
talla de cedre a Caracas (Venezuela); estatua de l’Assumpta
en bronze i escultures de pedra per a la façana de l’església
de Guissona (Lleida).
Ha participat en nombroses exposicions personals i col·lectives
i el seu treball en obra d’encàrrec particular i religiosa és molt
important en qualitat i difusió.
Recentment ha realitzat , en travertí, les imatges de Santa
Joaquima de Vedruna, de Sant Josep Manyanet, de Sant Josep Oriol i de Santa Joana de Lestonnac per al Temple de la
Sagrada Familia de Barcelona.
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Finalment, ens sembla que no podem defugir, per la seva rellevància i la relació amb el tema, el comentari d’una altra
Anunciació, també obra de Carulla (1962-1970), per al Retaule Major de l’Arxiprestat de Bailén (Jaén).
Disposant d’una manera molt lliure l’esquema retaulístic tradicional, aquest conjunt que pot qualificar-se de monumental pel seu valor plàstic i les pròpies dimensions, es composa
d’una part central amb les figures en alt relleu de Maria i l’Arcàngel; del Pantocràtor i dos àngels a la part superior del mur
de fons i de quatre narracions relatives al misteri de l’Encarnació: l’expulsió d’Adam i Eva del Paradís i el Naixement de
Jesús- carrer de la dreta del retaule- i la Visitació i la Crucifixió
en el carrer de l’esquerra.
Les figures de Déu Pare i els àngels, així com les dels quatre relleus narratius, obrades en pedra calcària d’Ulldecona de color
blanquinós destaquen del mur de carreus d’arenisca rogenca.
Del mateix material és el parament rectangular curvilini que
emmarca i ressalta les figures principals del retaule, realitzades
amb pedra calcària de València, de tonalitat més blanca que
les anteriors. Novament Carulla s’arrisca amb una composició
en la qual les figures resten estretament trabades, no sols per
les línies de força sorgides de cada una – especialment de
l’Arcàngel- sinó, a més, per la oculta i profunda transmissió i
recepció del Missatge.
Les diferències amb l’Anunciació de l’església dels Josepets
són evidents. La postura de la Verge és de total submissió,
hieràtica, essencial en les línies i en el joc elemental, sempre
subtil, de buits i relleus. Gabriel no apareix amb moviment de
jet com abans; es mostra ingràvid, fluctuant, com desprès del
mur, contrastant el gest expressiu de les mans i el rostre amb
els traços geomètrics i estrictes de la resta.
Si hom s’aplica a fer un calc del parament amb les dues figures i a traçar les línies principals de relació, comprovarà (com
també ocorre als Josepets) el lligam rigorós, estructural i arquitectònic que establí Carulla en ambdues obres.
La informació gràfica d’algun detall dels altres relleus del
Retaule Major ens relleva de fer-ne, ara, un extens comentari.

1 Martí i Bonet, Josep M.- Castroì Alcaide , Romà.- Colomés i Amengual, Asumpció.- Els” Josepets” Parròquia de la Verge de Gràcia i
Sant Josep.- 300 anys d’història.- Arxiu Diocesà de Barcelona. Akribos Edicions.- 1ª Edició : 2/4/1987.
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La capella preromànica de Sant Julià
l’Hospitaler (sant Mori, Alt Empordà)
per Joan Badia-Homs

l nucli del poble de Sant Mori, d’origen medieval, al cim
d’un serrat, a poca distància i a la dreta del riu Fluvià, ofereix
una silueta peculiar, amb predomini del gran palau gòticorenaixentista, hereu del castell més antic. Des del segle XV una
branca dels Rocabertí dominà la baronia de Sant Mori. L’esvelt
campanar de la parroquial, del segle XVIII, és l’altra senya que
identifica i dóna personalitat a la població, que mereix una
atenta visita pels molts elements d’interès que s’hi poden
observar. El lloc de Sancto Mauricio s’anomena l’any 1065 a
l’acta de consagració de l’església de l’abadia benedictina de
Sant Miquel de Fluvià –poble proper, a l’altre costat del riuque és el monument més notable de la contrada.
Tanmateix, aquí no volem parlar del poble de Sant Mori ni
del monestir de Sant Miquel, sinó d’un element del patrimoni
que fàcilment passa desapercebut: la capella preromànica
(carolíngia) que quasi miraculosament es manté dempeus al
costat del Mas Sala (abans Mas Martí), aïllat a uns 500 m al
sud de Sant Mori, al costat de la carretera.
Cap a final del segle XIII hi ha notícia de l’església de Sant
Julià, a càrrec d’una confraria que posseïa rendes i un
sacerdot adscrit. La documentació de la primera meitat del
XIV ens esclareix que era la capella d’un hospital; s’anomenen
els pabordes de la confraria, els beneficis i el prevere, que és
anomenat prior. Al segle XVII resta evident que l’hospital de

Josep Burset

E

Arc presbiterial sobre banquetes.

Sant Julià havia entrat en una forta decadència; l’any 1828 a
la capella ja no hi havia culte i amb la desamortització (1835)
els edificis es van privatitzar.
L’hospital i la seva capella es trobaven a la vora d’un camí
ancestral, que alguns arqueòlegs han volgut identificar amb
el traçat de la Via Augusta, que nosaltres considerem que
passava molt més cap a ponent. Aquest camí era, però,
de gran importància des de l’Antiguitat i tingué una llarga
perduració. Encara cap a mitjan segle XIX és esmentat al
diccionari de Pascual Madoz com la “carretera que porta de
Girona a Castelló d’Empúries i Roses”. Al nord-oest del poble
de Sant Mori se n’ha descobert un tram ben conservat, amb
dobles solcs de roderes dels carruatges marcats a la roca.
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Exterior de la capella
i la masia.

No hi ha dubte que, en època medieval, en aquest indret hi havia
un hospital de camí. La seva capella, significativament, estava
dedicada a sant Julià l’Hospitaler, protector, precisament, dels
viatgers i pelegrins. És un sant d’hagiografia llegendària i molt
insòlita: va matar als seus pares per una terrible equivocació i
es va dedicar a ajudar als vianants fins que els pecats li foren
perdonats per N.S Jesucrist que se li aparegué en la figura
d’un pelegrí leprós..., una història fabulosa que ja és recollida
a “La llegenda daurada” de Iacoppo da Varazze (dit Voragine)
del segle XIII.
La capella de Sant Julià s’ha conservat pràcticament sencera;
és un fet sorprenent. És una esglesiola minúscula (d’11 m
de llargada total), que consta d’una curta nau i un absis
trapezoidal. Aquest absis i tots els altres elements arquitectònics
evidencien que ens trobem davant d’una construcció anterior
a l’any mil, considerada del segle X –o potser del IX- per tots
els autors que l’han descrit. És notable l’arc presbiterial, sobre
banquetes o “escanyat”, clarament preromànic, igualment
que les finestres. És molt curiosa la porta de ponent, amb arc
del mateix tipus, però estranyament deformat ja d’origen.
En els darrers segles la capella ha servit de dependència
agrària. El mas, al seu costat, és la pervivència de l’antic edifici
hospitaler, totalment transformat als segles XVII-XIX. Tot i així,
en els seus murs s’hi podent identificar vestigis medievals. El
més clar és un llarg parament al mur del costat nord, amb
dues finestres romàniques de doble esqueixada, que podem
considerar del segle XI.
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Les característiques de la petita església i de les altres restes
ens demostren que l’origen de l’hospital de camí és molt
anterior als primers documents coneguts que ens en parlen.
La capella carolíngia era completament oblidada, fins que
l’any 1934 va ésser redescoberta per Joan Massanet, veí de
l’Escala, soci d’”Amics de l’Art Vell” de Barcelona, entitat
que, en aquells anys, va fer una tasca molt meritòria envers
la salvaguarda i difusió del nostre patrimoni. Massanet seria
reconegut, anys després, com un dels pintors surrealistes
més interessants de l’Empordà. L’any següent (1935) Jeroni
Martorell, arquitecte de la Generalitat, es va desplaçar a Sant
Mori per ajudar a impedir un previst enderrocament de la
capella. Posteriorment ha estat citada en diversitat d’estudis
d’art i d’arquitectura medievals.
La capella i el mas han continuat en mans privades. Davant
de l’interès de l’edifici altmedieval, aquest fet no va pas
impedir que l’any 1993 les institucions participessin en la seva
consolidació i restauració, que va permetre recuperar alguns
elements del monument fins aleshores amagats.
Avui, el poble de Sant Mori sap apreciar com correspon aquest
testimoni tan singular del patrimoni cultural. L’associació
local La Primera Brotada, juntament amb els propietaris
del mas Sala, fa poc, el diumenge 24 de gener proppassat,
van organitzar una visita col·lectiva per divulgar la capella
carolíngia, sense oblidar la llegenda hagiogràfica del patró,
sant Julià l’Hospitaler. Es repetia una experiència iniciada l’any
2002, sempre amb èxit de participació.

SANT FELIU
DE
L L O B R E G AT

Ramon de Penyafort
Un sant vilafranquí i internacional
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

R

amon de Penyafort és un sant eminentment de Vilafranca
del Penedès (diòcesi de Sant Feliu de Llobregat), però
també és un sant internacional, ja que és conegut en tots els
àmbits de l’Església catòlica com el forjador de les famoses
Decretals del papa Gregori IX, que foren la base, juntament
amb el Decretum de Gracià, del Dret Canònic de l’Església.
Sant Ramon és també molt estimat a Barcelona, i bona mostra
d’això és que fou declarat patró de la ciutat i molts feligresos
el veneren al seu sepulcre, que es troba a la catedral. A la
mateixa façana hi ha una escultura del sant al costat de sant
Josep Oriol, obra del gran escultor Vallmitjana a finals del
segle XIX. També dins la catedral de Barcelona trobem vuit
figuracions del sant d’artistes de gran renom. Presentem a
continuació el record històric que tenim del sant gràcies a
fets comprovables i alguna llegenda curiosa que estimulà la
imaginació de molts artistes.
Sant Ramon de Penyafort nasqué a Santa Margarida i els
Monjos, en el castell de Penyafort, molt a prop de Vilafranca
del Penedès. Fou dominic i mestre en lleis —no canonge— de
la catedral de Barcelona.
El propi bisbe de Barcelona Berenguer II de Palou l’animà per
estudiar dret a Bolonya amb els deixebles de Gracià durant la
segona dècada del segle XIII. Tot seguit el de Penyafort fou
professor de la Universitat, i el ressò de la seva fama arribà

Escultura de sant Ramon de Penyadort a la façana
de la catedral de Barcelona, al costat de sant Josep Oriol.

a Roma. El papa el prengué com a conseller i confessor, així
com els reis, i especialment Jaume I de Catalunya i Aragó.
Entre les seves obres figuren la Summa paenitentia i la
Summa matrimoni (tractats sobre la confessió i el matrimoni).
Sant Ramon va estar durant tres anys recopilant els decrets
dels papes promulgats en el decurs d’onze segles, una
gran obra que fou atribuïda com a pròpia del mateix papa
Gregori IX (any 1234) i que s’imposà a tota l’Església amb el
nom de Decretales. L’any 1238 fou elegit mestre general de
l’orde dominicà. Renuncià al seu generalat dos anys després,
retirant-se al convent de Santa Caterina de Barcelona, on
moria l’any 1275.
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Representació de la llegenda que explica com sant Ramon
de Penyafort tirà un mantell al mar per navegar.

Després de la desamortització del 1835, en ser pràcticament
abandonat el convent de Santa Caterina —on avui es
troba el mercat amb el mateix nom—, el seu sepulcre fou
traslladat a la catedral. Fou el sant català més internacional,
sols comparable a sant Pacià, a sant Oleguer, a sant Antoni
M. Claret i a sant Josep de Calasanç i sant Josep Manyanet
(1833-1901). Aquest fou el darrer sant català canonitzat per
Joan Pau II, el 16 de maig de 2004.
Sant Ramon de Penyafort tirà el mantell al mar per fer-se una
barca
Podem trobar moltes versions pel que fa al trasllat del sant a
Barcelona a través del mar. N’hi ha una en una poesia sobre la
llegenda de la navegació de sant Ramon de Penyafort que diu:
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Sepulcre de sant Ramon de Penyafort.

«Sant Ramon era confessor del rei Jaume I, i amb ell anà a la
conquesta de Mallorca.
El rei, que era casat, tement entristir-se durant la campanya,
va emportar-se una noble dama aragonesa, anomenada
Berenguel·la. Les amistats del rei amb la dama desagradaven a
sant Ramon, i diverses vegades el requerí perquè l’abandonés,
però el rei no se sentia gaire disposat a escoltar el seu consell,
fins que el sant amenaçà el rei amb abandonar-lo o tornar-

se’n cap a Barcelona. Tement el rei que el sant era prou capaç
d’abandonar-lo, manà a tota la gent de mar que per cap
motiu i sots pena d’ésser escapçats, lloguessin cap barca a
ningú que no fos per reial manament, i menys encara a cap
clergue ni persona amb hàbits.
Veient el sant que el rei no s’esmenava decidí deixar-lo i venirse’n cap a Barcelona amb un seu company d’orde. Anaren
al port de Palma i varen demanar si hi havia qui els volgués
embarcar cap a Barcelona; però tots els patrons contestaren
que ho tenien privat pel rei. Sant Ramon, veient que no hi havia
manera de trobar qui el menés al seu convent, emprengué el
camí de Sóller cregut que la reial disposició no hauria arribat fins
allí; però es trobà que els patrons de Sóller tenien les mateixes
ordres que els de Palma. Iguals les tenien tots els de l’illa.
Aleshores, sense immutar-se, decidí embarcar-se en el seu
mantell del qual féu una barca, i se serví del gaiato per pal, de
l’escapulari per vela i del Sant Crist per timó. Sant Ramon entrà
a la fràgil nau amb tota confiança; però el seu company no es
decidí a fer-ho dubtant del poder miraculós del frare català.
Aquest portentós miracle està ben descrit en la cançó popular
coneguda arreu de Catalunya:

Sant Ramon n’ha nat,
fill de Vilafranca,
confessor de reis,
de reis i de papes.
Confessava un rei
que en pecat n’estava;
el pecat n’és gros,
Ramon se’n desmaia.
— M’he enamorat
d’una hermosa dama;
jo en sóc maridat
i ella és maridada.—
Sant Ramon va al mar
A llogar una barca.
Diuen els barquers:
—Totes són llogades,
no en podem llogar
a capellans ni frares
No a cap escolà
de la cota llarga. —
Mireu, Sant Ramon

quina n’ha pensada:
tira el manto al mar
per fer-se una barca;
el seu gaiatet
fa servir-ne d’arbre;
son escapulari
per vela hi posava,
i amb el sant cordó
bandera molt santa.
Montjuïc el veu,
Vaixell en senyala.
Tots els mariners
surten a la muralla.
— Què és allò que es veu?
N’és galera o barca?
No n’és barca, no,
ni galera armada,
que n’és Sant Ramon
que ha fet un miracle. —
Santa Catarina
toca les campanes.»
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SOLSONA

Josep Ricart i Garriga, escultor i pintor
per JOAQUIM CALDERER
Dormició de la Verge. Gòsol.

F

a uns anys que el presbiteri de l’església parroquial de
Santa Maria de Gósol mostrava un aspecte deplorable.
Les pintures que ocupaven l’espai a l’entorn de la talla de la
Verge Assumpta, col·locada al centre de la paret, no tenien el
nivell que hom espera veure en un lloc de tanta responsabilitat. Uns apòstols de traçat poc destre i uns grans cortinatges
granatosos omplien l’espai i poca cosa més. Encertadament
es prengué la decisió de substituir aquestes pintures per un
conjunt escultòric que l’artista Josep Ricart i Garriga, nascut
a Badalona l’any 1942, presentà a la consideració dels responsables que l’aprovaren entusiasmats. Es tracta del conjunt
escultòric de la Dormició de Maria que és un episodi del qual
tenim la primera referència oficial en la litúrgia oriental en
el segle IV. Més tard, segle VI, se l’anomena Dormició i es
celebra la mort, resurrecció i assumpció de Maria. A Occident
la doctrina de l’Assumpció no es desenvolupà, pràcticament,
fins el segle XII. Els artistes no ho tenien fàcil per a representar
aquests temes sobre la mort i assumpció de la Verge Maria.
El silenci evangèlic sobre alguns personatges fou l’origen de
les moltes llegendes emmanllevades de tradicions anteriors
i revestides amb enginy i gosadia de matisos d’ús cristià. La
figura de la Verge, d’escàs relleu en els evangelis era tema
propici per a ser protagonista de les més singulars històries.
El dia 1 de novembre de 1950 el Papa Pius XII declarava dogma
de fe catòlica la doctrina de l’Assumpció de la Verge Maria.
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Escultor
El conjunt de Gósol forma un semicercle als peus de Maria Assumpta, col·locada al centre de la paret. A la base, la Dormició
i en un nivell superior, dos àngels músics que enllacen el pla
terrenal amb el celestial.
La Verge, estirada al llit centra l’atenció. L’acompanyen sant
Pere, que porta les claus, assegut al capçal, i sant Pau als peus
de Maria. L’altre personatge que s’integra al grup és Jesús,
que s’inclina sobre el cos de la Verge. Aquest és un detall que
no sempre es repeteix en les representacions de la Dormició.
En l’art occidental, en més d’una ocasió, el personatge que
s’inclina sobre Maria és sant Joan. En un segon terme, la resta
d’apòstols completa la composició.
És una escena dominada per la serenor. L’acceptació de la voluntat divina ofega la mostra d’expressions estridents, malgrat
el dolor que comporta la separació d’un ser estimat.
L’escultor Ricart Garriga ja ha mostrat en altres obres la magnífica disposició que té per utilitzar amb naturalitat i eficàcia
els elements que integren els episodis de la mort. Recordem
una Pietat de l’església de Mollet del Vallés, on plasma, amb
mestria, tota l’aflicció, soledat i dolor el gest de la Mare al
presentar, en actitud de resignació, el seu Fill mort.

Pietat. El Prat de Llobregat.

Verge amb el nen. Hospitalet de Llobregat.

Recordem també una altra Pietat, al presbiteri de sant Cosme
i sant Damià d’ El Prat del Llobregat, on incorpora un element
més. És la figura de Crist ressuscitat ascendint al cel. És en
aquest cel on hi trobem un forat rodó que, com a símbol de
Déu, l’autor repeteix en altres escultures i també en algunes
pintures. Uneix, doncs, en un sola composició, els temes de la
Mort, Resurrecció i Ascensió al cel.
I si ressaltem l’habilitat d’aquest artista per tractar actituds de
dolor, angoixa, sofriment, solitud i abatiment, hem d’esmentar
també, encara que només sigui de pas, la destresa en esculpir
la tendresa, l’afabilitat, la dolçor que transmet una mare amb
el fill als braços, com és el cas d’una Verge amb Nen, de l’església de Sant Enric d’Ossó d’Hospitalet de Llobregat.
Ricart Garriga és un apassionat del seu ofici i un inquiet creador d’obres que han merescut elogis arreu on ha exposat. Re-

cordem les mostres a la Galeria Lleonart de Barcelona en 1982,
a la Galeria Solé-Casamala, a Terrassa, en 1988, a la Galeria
d’Art Petrixol de Barcelona, en 1990 i al Museu Diocesà d’Urgell a la Seu d’Urgell .
Podem afegir-hi la dona mediterrània, als jardins del Restaurant
Mediterrània, de Sant Fost de Campcentelles (Barcelona), feta
amb bronze a mida natural; Sant Josep de Manyanet envoltat
per tres generacions familiars, al claustre del Palau Episcopal
i Seu del Govern d’Andorra; a la Seu d’Urgell (Lleida), monument de pedra a mida natural i Sant Pau predicant al poble, alt
relleu en pedra, a l’església de sant Pau de Terrassa.
En totes aquestes obres l’artista ha deixat constància d’una
acurada preparació basada en l’estudi del tema i en la disposició del lloc. És una escultura que assumeix reptes i els
soluciona amb traços simples i arrodonits. Característica de la
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Col·lecció particular. Excursionista.

Col·lecció particular. Crucifixió.

seva escultura és, també, el tractament de la vestimenta que
arrapa al cos i en ressalta l’anatomia.

De traç gruixut i pinzellada segura la seva pintura mai deixa
indiferent. En algunes obres sembla que les figures vulguin
prendre la corporeïtat de l’escultura.
Una de les obres que desperta un justificat interès és aquest
excursionista que l’artista ha captat caminant entre Gósol i el
Pedraforca. Enceta camins que no coneix amb l’esperança de
descobrir noves vivències, emocions diferents que guardarà
dins la seva motxilla per a reviure-les en moments de nostàlgia. Aquest excursionista d’esquena ampla i motxilla petita
ens captiva per la seva senzillesa i bonhomia.
La tècnica emprada per a crear aquest singular personatge ha consistit en l’ús de la pinzellada ampla, traç segur i simplificació de línies.
L’aportació d’aquest artista polifacètic, tant en pintura com
en escultura, a la temàtica religiosa, ha estat abundant i valorada molt positivament. N’esperem més.

Pintor
Ricart Garriga, a més, cultiva, i amb èxit, la pintura religiosa.
Un dels seus quadres és l’escena de La crucifixió, que situa en un
ambient que ens recorda Sitges, però que és pot donar en qualsevol altre lloc. La permuta dels botxins jueus per personatges
dels nostres dies reclama la nostra implicació i ens invita a reflexionar sobre un fet que es repeteix després de dos mil anys.
L’escena és contemplada per un grup de badocs, insensibles
al dolor i cofois del seu comportament. És, també, una actitud
repetida en nostres dies.
Ricart Garriga d’ull atent i tafaner per a copsar gestos i actituds que després veiem fidelment reproduïts en la seva obra.
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TA RR A G O N A

El Museu Convidat 3. El museu diocesà
de Tarragona. El llinatge de la imatge
per JOSEP M. TRULLÉN I THOMÀS

D

arrerament hem iniciat un nou projecte expositiu de petit
format que consisteix en convidar una obra emblemàtica
d’un museu d’art amb la idea que dialogui amb una de
les obres del Museu de Girona. El museu convidat durant
aquesta darrera tardor i hivern ha estat el Museu Diocesà
de Tarragona. Concretament s’ha exposat la taula del s. XVI
atribuïda a Valentí de Montoliu que representa la Trinitat
segons la visió de Sant Francesc.
L’origen d’aquest projecte expositiu es la interpretació fotogràfica que el fotògraf i antropòleg Domi Mora va realitzar
d’aquesta obra al Museu Diocesà de Tarragona. L’autor utilitza
la fotografia com a eina d’interpretació contemporània de la
imatge sagrada. S’ha plantejat el seu treball artístic com una
meditació trinitària a partir de l’obra de Valentí de Montoliu. El
resultat ha estat la realització de tres imatges fotogràfiques que
a la Mostra s’han exposat al costat de la taula original. Segons
les paraules de l’autor “amb les tres fotografies he intentat
mostrar la Trinitat com un procés dinàmic”. En cada imatge
hi ha la presència simultània i indissoluble de les tres persones,
Pare, Fill i Esperit Sant, atès que cadascuna de les tres fotografies ha estat realitzada mitjançant la sobreexposició de tres
disparaments successius sobre el mateix negatiu. En el resultat
final, però, s’ha buscat emfasitzar, fent-les visibles, les relacions
internes de la Trinitat tot agrupant-les de dues en dues.”

La Trinitat segons la visió de Sant Francesc. Atribuït a Valentí
de Montuliu. Segle XVI. Pintura sobre fusta. (247 x 124 cm).
Museu Diocesà de Tarragona.
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Déu Pare. Intervenció de Domi Mora.
Crist. Intervenció de Domi Mora.
Salvador Mundi. Seguidor del taller de Rogier van der
Weyden vers 1460. Pintura sobre fusta. (41’5 x 21’5 cm)
Museu d’Art de Girona. Fons Museu Diocesà de Girona.

Per tal que l’obra de Valentí de Montoliu dialogués amb una
obra del Museu d’Art de Girona, l’autor va triar una icona del
segle s. XVI que representa la Santa Faç (Salvador Mundi), recentment atribuïda pel professor Joaquim Garriga a un artista seguidor del taller de Rogier van der Weyden. Domi Mora
va realitzar la fotografia d’aquesta icona amb una imatge
impresa sobre tela. La seva voluntat en el moment de pensar l’exposició era partir del diàleg de la taula de la trinitat i
la taula de la Santa Faç, utilitzant la imatge fotogràfica, tot
explorant dues dimensions teològiques del Crist: la del Deu
trinitari o triunitari i la de l’Encarnació. La icona ha servit per
inspirar el discurs expositiu a Domi Mora alhora de concebre
aquesta exposició que ha portat per títol “El llinatge de la
imatge”. La voluntat ha estat la de “mostrar l’aspecte essencial que perdura sota la ingent quantitat d’obres artístiques
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que han vist la llum dins del cristianisme: la necessitat de
mirar Crist de front i de reconèixer-s’hi reflectit un mateix“.
L’espai expositiu del Museu d’Art de Girona on s’han mostrat
aquestes obres ha estat dissenyat per Jordi Pigem, conjuntament amb l’autor, amb la voluntat de recrear un lloc íntim
que facilités la contemplació i la meditació als visitants. Diverses cites evangèliques relacionades amb la Trinitat i la icona es
podien llegir al costat de les obres exposades.
Amb motiu de l’exposició s’ha editat un fulletó el qual inclou
un text introductori sobre la història del Museu Diocesà de
Tarragona realitzat pel seu director Mons. Josep Martí Aixalà
així com textos literaris de Domi Mora. Com a complement
de l’exposició el Museu d’Art de Girona va programar pel dia
23 de desembre al vespre un diàleg artístic i teològic sobre
la Trinitat. A mes de l’autor de les imatges fotogràfiques es
va convidar a la monja benedictina Teresa Forcades que va
parlar de la seva visió teològica sobre la Trinitat. Davant d’un
nombrós públic molt atent i participatiu, Teresa Forcades, ens
va il·lustrar d’una manera molt lúcida i pedagògica sobre el
sentit teològic del Misteri de la Trinitat a partir del concepte
de l’amor diví.
L’exposició es va cloure amb la visita que l’Associació dels
Amics del Museu d’Art de Girona va organitzar el dia 31 de
gener al Museu Diocesà de Tarragona amb la voluntat de fomentar i incrementar el coneixement mutu dels dos museus.

T E RR A S S A

Art, història i llegendes de
sant Sever i sant Medir
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

E

ls bonics episodis llegendaris de sant Sever i sant Medir
al Vallès (actual bisbat de Terrassa) inspiren les narracions
dels cronistes històrics i l’art de molts artistes del barroc
català com Joan Gallart, de finals del segle XVII, que pintà
dos impressionants quadres en els quals es veuen els paratges
del Vallès amb les muntanyes de Montserrat a l’horitzó. Bo
serà fer una petita ressenya d’aquests dos sants i de la seva
repercussió en la història i llegenda de casa nostra.
Sant Sever, un monument barroc annex a la Catedral
En ple Barri Gòtic de Barcelona, al costat de la catedral i del
palau de la Generalitat de Catalunya, es troba l’església de
sant Sever, un notable exponent de l’arquitectura barroca de
Barcelona.
Aquest temple fou construït entre els anys 1698 i 1705 per
Jaume Arnaudies i Joan Fiter. Consta d’una sola nau capçada amb absis poligonal i capelles laterals. La façana va ser
esculpida per Jeroni Escarabatxeres. La porta rectangular és
flanquejada per dobles pilastres amb decoració geomètrica i
coronada amb un frontó on uns angelets sostenen un escut
de sant Sever, la imatge del qual es troba situada al capdamunt, dins una fornícula.
Destaca especialment el seu retaule major, obrat pel gran
artista Pere Costa durant la seva darrera estada a Barcelona

Detall del retaule de Sant Sever, obra de Pere Nuñes. 1541-1542
Guariment miraculós del rei Martí l’Humà
per intercessió de sant Sever.

(1754-1757). L’escultor Pere Costa, nascut a Vic l’any 1693 i
format a Barcelona, al costat dels artistes àulics de l’arxiduc
Carles d’Àustria, és una de les figures més destacades de l’art
català del segle XVIII. Entre els anys 1754 i 1757 s’establí a
Barcelona, on realitzà l’esmentat retaule major de l’església
de sant Sever.
Les pintures que flanquegen els retaule i que simulen elements
arquitectònics, són atribuïbles a l’artista Viladomat (1678 –
1755), del qual també es conserva una pintura representant
la Dolorosa. Als costats del presbiteri hi ha la representació del
martiri de sant Sever, obra del pintor barroc Joan Gallart (c.
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Representació de la llegenda de sant Sever, obra del pintor barroc Joan Gallart (c. 1670 – 1714).

1670 – 1714), restaurada recentment (a. 2008) per Anna Ordóñez i el seu equip de col·laboradores Mariana Kahlo, Núria
Ros i Núria Lladó.
A les sales d’exposició –annexes al temple de sant Sever–, es
poden contemplar el timpà de la Pietat de Michael Lochner (?
– 1490), les sarges (els fragments més petits) de l’orgue de la
catedral, de Pere Serafí (1505 – 1567), i les escenificacions de
la processó del Corpus del segle XIX amb dibuixos i figuretes
de plom.
El 22 de setembre de 2008 fou inaugurada una gran exposició en aquestes sales intitulada Memòria del Barroc. Tresors
de la catedral i del Museu Diocesà de Barcelona.
Finalment, també es pot contemplar la maqueta d’una catedral gòtica idealitzada feta per l’artista José Ginel Romero,
amb el títol Catedral de Nostra Senyora del Carme, realitzada
entre els anys 1947 i 1970.
Actualment l’edifici pertany als canonges (des del 2002), i al
cos annex hi ha les oficines de la mateixa catedral.
En anys passats, al Vallès —especialment a Sant Cugat—, i a
Barcelona, es tenia molta veneració a sant Sever, que segons
la llegenda fou bisbe de Barcelona i màrtir. La mateixa tradició
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diu que fou teixidor, i que l’elecció fou prou contundent: el
mateix Esperit Sant l’assenyalà. Aquest és el relat de la llegenda:
«Tenia la seva casa i teler en el lloc on avui s’alça l’església
de sant Sever en el carrer del seu nom i prop de la porta
del claustre de la seu, dita també de sant Sever i santa
Eulàlia.
Un prelat barceloní va morir sobtadament i, segons el vell
costum cristià, varen reunir-se els fidels en unes catacumbes
que es trobaven, si fa no fa, sota el terreny on avui s’alça el
temple dels sants Just i Pastor per elegir llur bisbe, però no hi
havia acord, puix que cap no es creia estar posseït de suficient
dignitat per a ostentar tan elevat càrrec. Regnava entre ells
la major desavinença i el més gran dubte, sense saber com
resoldre el cas.
De sobte es presentà un bell colom que cap dels reunits no
pogué endevinar com havia pogut entrar en el lloc completament tancat de la reunió. Després d’haver volat per damunt
les testes de tots els reunits, com volent-los il·luminar, va posar-se damunt del cap del teixidor Sever. Tots comprengueren
que per un diví voler aquell havia d’ésser escollit com a bisbe.

Detalls de la llegenda del martiri de sant Sever, obra del pintor barroc Joan Gallart (c. 1670 - 1714).

Així ho varen fer enmig de les majors protestes del teixidor,
que no es creia mereixedor de tan gran honor.
Essent sant Sever bisbe de Barcelona, vingué de Roma l’ordre de combatre els cristians amb tota fúria (març del 304).
Fou manat que es presentés per tal d’ésser sacrificat. El sant
i altres companys no sabien quina conducta seguir, si la de
presentar-se, seguint les ordres romanes, i oferir els cossos al

sacrifici per donar exemple als altres cristians, o bé la de fugir
per mirar de donar-los protecció i ajut en el que poguessin.
Decidiren això darrer.
Alguns cristians emprengueren la fugida cap al lloc on avui
s’alça la vila de Sant Cugat del Vallès, que s’anomenava aleshores Castrum Octavium. Pel camí trobaren el pagès Medir,
que estava sembrant faves, el qual en veure el prelat barce-
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Fotografies de A. Cardinach

Detall del retaule de Sant Sever, obra de Pere Nuñes. 1541-1542
Trasllat de les relíquies de sant Sever des del monestir de Sant Cugat del Vallès a la catedral de Barcelona en presència del rei
Martí l’Humà i el seu fill Martí de Sicília, que podem identificar gràcies a les corones.

loní li demanà la benedicció. Aquest la hi donà i li féu obrar
el miracle que les faves que sembrava florissin i granessin en
poques hores, tant que quan les tropes del cònsol Decià, que
perseguien sant Sever, varen passar per la masia d’En Medir,
aquest ja collia les faves.
Els perseguidors li preguntaren si havia vist passar el prelat i
altres cristians a cavall. Els respongué que sí, que per allí havien passat mentre ell sembrava les faves que aleshores collia.
Els perseguidors varen creure que es burlava d’ells o que devia
ésser cristià, ja que havia obrat per pròpia virtut o por la del
prelat semblant miracle, i el varen matar seguidament.
Cercaren arreu sant Sever i els seus companys, i els trobaren
amagats sota un esbarzer. Tots foren presos, i requerits que
renunciessin al cristianisme abraçant el culte pagà. Varen ne-
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gar-s’hi rodonament, i foren sacrificats.»
A sant Sever, li varen clavar un gran clau dinal enmig del cervell, que és el que es conserva en el reliquiari de la nostra
seu. L’argelaga sota la qual s’amagaren els cristians, per no
punxar-los va arronsar les seves punxes i no va punxar més. Es
conserva encara en el jardí de la casa de sant Cugat, coneguda avui per “Cal Savi”.
La tradició també diu que sant Sever fou enterrat a Sant Cugat, i que degut a un miracle que obrà a favor del monarca
Martí l’Humà, que patia gangrena en una cama, el rei féu
traslladar les seves relíquies a la catedral de Barcelona. Aquestes escenes foren bellament pintades en un retaule, entre els
anys 1541-1542, per l’artista Pere Nuñes, avui conservat al
Museu Diocesà de Barcelona.

T O R T O S A

El frontal dels reis de la catedral de
Tortosa: una obra per al record
per JOSEP ALANYÀ ROIG i JOAN-HILARI MUÑOZ SEBASTIÀ

L

a Catedral de Tortosa atresora encara avui en dia un
remarcable nombre d’obres d’art de diverses èpoques, des
de materials arqueològics romans i andalusins fins a peces
del darrer segle. Tot i així, el pas del temps ha fet que molts
cops els canvis de gust artístic, les guerres o les necessitats

econòmiques del moment hagin provocat la destrucció, la
pèrdua o l’alienació de moltes d’aquestes obres d’art.
Aquest és el cas de l’obra d’art que presentem: el frontal dels
Reis, contractat l’any 1417, i que guarní durant la festa de
l’Epifania l’altar major de la Catedral de Tortosa durant gairebé cinc segles, fins que a finals de la dècada dels vint del
segle passat fou venut pel capítol de canonges segurament
per subvenir diverses necessitats econòmiques del moment.
Gràcies a les investigacions del senyor Josep Eixarch i Frasno, realitzades fa uns anys a l’Arxiu Diocesà de Tortosa, que
van donar com a fruit la publicació del text del contracte
per obrar aquest antipendi,1 podem saber moltes dades sobre aquesta magnífica peça d’art del brodat, que tot seguit
donarem a conèixer.
L’acord per obrar-lo se signà a la ciutat de Tortosa en una data
indeterminada de l’any 1417.2 Les dues persones que varen intervenir foren mossèn Ramon de Vilafranca, sotscabiscol de la
Catedral i Joan Figueres, que s’autoidentifica al document com
a “...brodador de la senyora Regina del Regne de Aragó...”.
A més, el prevere determinava clarament que en el frontal se
situessin en quatre llocs ben visibles les seves armes.

Composició de l’Adoració dels reis.
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Extrem esquerre del brodat: la ciutat de Jerusalem. Tres camells i part dels tres cavalls juntats per un vailet

Però tot i aquesta demanda, tant per informació escrita,
com per exemple a l’inventari de la Sagristia de la Catedral de Tortosa, que descriu aquesta peça com un “...
palli de setí carmesí recamat de or ab la adoració dels reis
y armes de Montcada...”,3 com les mateixes fotografies
antigues revelen clarament que, al final, l’escut d’armes
que tenia aquest frontal eren les dels Montcada i no les
de Vilafranca. Amb aquests elements podem pensar que
qui finalment va pagar l’obra fou Ot de Montcada, bisbe
de Tortosa, que regí la diòcesi durant la primera meitat del
segle XV, i que mossèn Vilafranca, tot i que inicialment
volia que es representessin les seves armes al brodat, possiblement només va poder pagar una part de l’obra i va
morir abans d’acabar-se aquesta; ja que no és lògic pensar que un prevere encarregui i pagui de la seva butxaca
una obra d’art i faci posar les armes d’una altra persona
en aquesta peça. Després intentarem donar més dades
sobre aquest afer.
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El contracte, a més, descriu molt bé les tres escenes que el
brodador havia de representar: a l’extrem esquerre, la ciutat
de Jerusalem des d’on sortirien els tres Reis, tres cavalls portats per un vailet i els tres camells; al centre de la composició
s’havien de situar els tres Reis adorant el Nen Jesús, acompanyat de tots els elements coneguts dels pessebres de Nadal:
la Verge Maria, sant Josep, l’ase i el bou; finalment, a l’extrem dret, el brodador es veia obligat a reproduir l’anunci del
naixement de Jesús a tres pastors desenvolupant les tasques
pròpies del seu ofici.
El preu de l’obra quedà fixat en la respectable suma de 280
florins d’or d’Aragó i el termini per lliurar l’obra enllestida
quedà fixat en dos anys a comptar des de la festa de sant Joan
de juny d’aquell mateix any 1417. Tot i això, l’obra tardà més
del compte a acabar-se i l’any 1435 (setze anys després del
teòric lliurament de la feina acabada) el capítol de canonges
encara recordava al brodador que calia enllestir diverses figures del brodat “...tres cavalls e un vailet. Item, tres camells ab

Al costat dret, l’anunci als pastors

ses cargues, Item, dos testes dels Reys e una mà e corona...”.
Si a això li afegim el fet que mossèn Vilafranca consta com a
difunt a partir de l’any 1425, poden explicar per què, tot i ser
una obra contractada per aquest prevere, finalment mostrava
les armes dels Montcada.
Entre els lligalls del Fons del Capítol guardats a l’Arxiu Històric Diocesà hi ha una còpia del document de la Congregació
del Concili elevant al papa Pius XI la petició del bisbe Fèlix
Bilbao, amb el consens i petició dels canonges, de concedirlos la facultat de vendre per preu de 50.000 ptes. l’antipendi
anomenat dels Reis: “Ordinarius Derthusensis, de consensu et
precibus Capituli Cathedralis a S. V. humiliter petit facultatem
alienandi pretio 50.000 pesetas Antipendium altaris de Regibus dictum, extans in Ecclesia sua Cathedrali, fabricato anno
circiter 1435 et saeculis fere consumptum non valens recipere
instaurationem” (Sacra Congregatio Concilii, prot. 3901/29).
La Congregació atorgà el permís de venda el 13 de juliol de
1929 i el bisbe traslladà al capítol la comunicació del rescripte

de Roma i l’autorització de vendre l’antipendi juntament amb
el decret episcopal per a executar-lo el 12 d’agost. La condició
imposada al capítol era “que su capital o rentas se invierta a
favor de la Santa Iglesia Catedral Basílica de esta de Tortosa”.
L’antipendi dels Reis va ser venut, però no sabem a qui.
Igualment ignorem on va anar a parar i si s’ha conservat o no.
Tenim la sort d’haver-se’n guardat unes fotografies de l’any
1909 a l’Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas (clixès
GA-6041, C-7038, C-7039).

1 Josep Eixarch. “Contracte d’un pal·li per a l’altar major de la Seu de
Tortosa”, Nous Col·loquis III (1999), 75-80.
2 Aquest fet s’explica perquè el document localitzat pel senyor Eixarch és només un esborrany del contracte, no l’acte autentificat
pel notari. Això fa que no consti la data i només ens permeti saber
que aquest acord se signà abans del mes de juny d’aquell any.
3 Joan-Hilari Muñoz. “El tresor de la Catedral de Tortosa a l’època del
Renaixement: l’inventari de la sagristia de l’any 1602”, en premsa.
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UR G E L L

La Seu d’Urgell: singularitats que
embelleixen el presbiteri de la única
catedral romànica de Catalunya1
per M. ANTONI CAGIGÓS

La solemnitat arquitectònica de l’entorn del presbiteri
Les encertades restauracions han fet possible que la Catedral de
la Seu aparegui neta i lliure d’afegitons i de robes alienes, i que
sigui admirada com un dels monuments més purs, més bells i
més impressionants del romànic d’arreu del món. L’any 1905,
va ser honorada amb el títol i la dignitat de Basílica menor i, el
1931, declarada Monument historicoartístic d’interès nacional.
Bastida en temps del bisbe Sant Ot al segle XII, s’edificà sobre
l’anterior Catedral de St. Ermengol del segle XI.
Des del punt de vista arquitectònic, la grandiositat dels espais
ens suggereix el contrast entre la nostra petitesa i la grandiositat de Déu. L’equilibrada volumetria, l’amplitud de les voltes rodones, la verticalitat del volum central actuen sobre el
nostre psiquisme: ens desperta equilibri i contribueix a elevar
l’ànima! Harmonia, serenitat, plenitud i alegria interior, heus
aquí el que s’experimenta avui en aquests lloc del romànic pur.
El cercle expressa la divinitat sense principi ni fi, la unitat, l’eternitat: Les cúpules són imatges de la volta celeste. El quadrat és
símbol de la terra - quatre punts cardinals - en comparació del
cel. Quan hom camina per la nau per a dirigir-se al Presbiteri es
passa del quadrat (la nau) al cercle (el presbiteri). El cercle simbolitza el món espiritual diví. Aquest pas del quadrat al cercle
s’esdevé també en l’elevació del presbiteri a la cúpula.
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Catredral presbiteri

Cal alçar la mirada i fixar-la en la part més espectacular de
tota la catedral que és la seva capçalera on l’absis central és
l’únic volum que sobresurt a l’exterior.
L’absis central està separat per mitges columnes que vénen
de la base. L’interior de l’absis central fa deu metres de profunditat. Té sis arcades i tres columnes per banda, amb uns
capitells decorats amb motius figuratius i florals que denoten
un especial interès de l‘artista per a embellir aquesta part de
la catedral. Podeu comptar-hi una vintena de capitells. S’hi
endevina un cert desig de monumentalitat, trencant així l’austeritat dels edificis construïts a Catalunya al segle XI.

Si aixequem al màxim la mirada a la intersecció de la nau central amb el creuer, hi veiem un magnífic Cimbori de pedra. La
nervadura en forma de creu que reforça els quatre sectors esfèrics es transforma en tosques figures, dues de les quals semblen ser Adam i Eva.
La mirada és captivada també per l’espai més il·luminat i
més decorat, que és l’absis central amb una mena d’absidiola embeguda al mur, on hi ha la imatge de la Mare
de Déu. Aquesta absidiola és un element molt singular: A
Catalunya només té un precedent a l’església del monestir
de Sant Pere de Rodes. Presenta, en petit, la mitja cúpula i la mateixa rica ornamentació que l’absis gran. ¡Quin
joc de mitges cúpules, columnes, arcuacions, finestres i
capitells té aquest doble absis! Es ben bé la capçalera de
la Catedral.

El presbiteri reformat
L’última reforma de la Catedral culminà l’obra l’any 2000. Tres
criteris han orientat aquesta reforma del Presbiteri : La revalorització de l’estructura original del temple, la funcionalitat
litúrgica i el valor simbòlic dels tres llocs en els quals es visibilitzen els elements constituents del sagrament eucarístic.
a) La revalorització de l’estructura original: S’ha deixat
transitable el creuer, alliberant de tota construcció posterior les
bases de les dues primeres pilastres de la nau central. S’ha retirat la part superior del cadirat del cor. Amb això, l’absis central
resta lliure de tot additament i augmenta molt la seva d’alçada
i la impressió de verticalitat. Recordo la reacció d’alegria sense
fre de l’Arquitecte Vidal quan vaig comunicar-li el vist i plau del
Capítol a la supressió del segon nivell del cadirat.
Un tram de fusta, gairebé en forma de cercle, s’estén per tot
el presbiteri fins al gran absis central. Des d’un punt de vista
estructural-simbòlic, la Catedral té forma de creu: L’esmentada
capçalera simbolitza el cap de Crist, les naus el cos de Crist, el
creuer els braços i l’altar, el cor de Crist. El paviment del presbiteri s’ha fet de fusta i en un color que fa joc amb el to marronós
dels bancs de la catedral, importats més tard de l’Equador.
b) Funcionalitat litúrgica: Amb la nova situació de l’ambó, el
lector de Ia Paraula es veu tant des del creuer com des de la nau
central. Igualment el celebrant, des de la seu episcopal i des de
l’altar, pot veure i ser vist pels assistents situats al creuer i a la
nau central. Hom pensa que tot això ha de facilitar una major
comunicació entre el poble i els ministres de la celebració.
c) Valor simbòlic de l’altar, de la seu i de l’ambó: Aquests
tres llocs són símbols permanents de la presència de Crist en
l’assemblea litúrgica: Crist, present en el pa i el vi (l’Altar);
en la Paraula de Déu (l’Ambó), i en el ministeri episcopal (la
Seu), mot del que prové el nom de la ciutat: La Seu d’Urgell.
No s’ha de sobrevalorar un d’aquests llocs en perjudici dels
altres. Certament la presència eucarística és preeminent. Amb
tot, s’ha d’evitar un altar de dimensions tipus monument. És
suficient una superfície apta per acollir els elements necessaris
per al sacrifici de la Missa i per a l’acció del celebrant principal.
Les mides concretes del nou altar de la Catedral han estat
donades per l’ara preromànica, trobada al claustre, amb trets
arcaics, testimoni d’una llarga tradició cristiana que, probablement es remunta als inicis del cristianisme en el nostres
Pirineus. Mireu-la lleugerament separada del sòcol de granit.
!Quina emoció sentir-se branca d’unes arrels tan profundes!
L’Altar (al centre), l’Ambó (a la dreta) i la Seu (a l’esquerra) tenen un gran valor simbòlic: No són simplement mobles com
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Rosetó i Sant Crist.

algú deia quan proposava que fossin de fusta. Aquests tres llocs
són símbols permanents de la presència de Crist en l’assemblea
litúrgica i és per això que tenen la base de granit: Crist, present
en el pa i el vi (l’Altar); en la Paraula de Déu (l’Ambó); i en el
ministeri episcopal (la Seu). A la seu hi podem veure reproduït
l’escut del Senyor Bisbe que en aquest moment hi exerceix el
ministeri episcopal: Mons. Joan-Enric Vives i Sicília.
El rosetó sobre l’absis central
És un vitrall dels inicis del segle XV amb vuit imatges al voltant
d’un botó central de motius geomètrics. A la part de dalt,
Crist, Baró de dolors, entre la Verge i Sant Joan, Sant Pere i
Sant Pau. A la part inferior, la Verge amb l’Infant entre els nostres sants bisbes Ermengol i Ot. Un vitrall és una composició
de fragments de vidre que s’uneixen entre ells mitjançant tires
de plom a mode de mosaic, i formen part d’una finestra. L’en
cant del vitrall rau en la relació que s’estableix entre la llum i el
color. A l’art romànic, la llum entrava a les esglésies per la part
lateral. Era escassa perquè als murs, que havien de sostenir
l’empenta d’una gran volta de pedra no es podien permetre
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grans obertures. A l’època gòtica, en canvi, gairebé tots els
espais que hi ha al temple participen de la llum.
Santa Maria d’Urgell
Al fons de l’absidiola hi ha la imatge de la Mare de Déu que
venerem a la Catedral. És de la primera meitat del segle XIII.
Noteu que el Nen Jesús està desplaçat cap al costat esquerre.
Probablement, aquesta preciosa talla va venir d’algun taller de
Llemotges. La flor de lis indica el seu origen francès. És una
magnífica obra de talla que representa Maria asseguda sobre
un ric coixí. La Verge recolza sobre el genoll la seva mà dreta,
bo i empunyant un ceptre de flor de lis. Amb l’altra mà agafa el
Fill assegut sobre el genoll esquerre. El nen Jesús amb el front
alçat beneeix solemnialment amb la mà dreta, i amb l’altra mà
agafa el llibre dels Evangelis que descansa sobre el seu genoll.
Es combinen la serenor i la solemnitat de la Mare amb el dinamisme somrient del Nen. També se’n deia, d‘aquesta imatge,
la “Mare de Déu d’Andorra” possiblement pel seu pas per allí
en algun moment. La nostra Catedral està dedicada a Santa
Maria i aquesta imatge forma part de l’escut de la ciutat.

El sant Crist que presideix el presbiteri
Aquest Crist sorprèn pel seu disseny modern. És una peça
gran i noble, en bronze, adherida a una fusta llarga, obra de
l’escultor Josep Ricart i Maymir (Taradell, 1925). Fou una
ofrena de l’autor al Sr. Bisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives,
i del Senyor Bisbe a la Catedral l’any 2006. Anomenat “El
Crist de la humilitat” representa la crucifixió i la glorificació
unides, inspirant-se en el relat de St. Joan, que uneix en un
els dos grans misteris de la Creu de Jesucrist: la mort redemptora i la glòria del ressuscitat. Un peu resta encara clavat però
l’altre ja és impuls ascendent; una mà resta durament clavada
i retorçada pel dolor i l’altra ja s’enlaira per a beneir tota la
humanitat redimida. El mateix autor digué que va concebre el

Crist així, quan va sentir el text de la Bíblia: Crist es va anorrear
per nosaltres fins a la mort i una mort de creu. Per això fou
enlairat per Déu. El terme enlairat vol dir glorificat, és a dir,
ressuscitat. La mà enlairada és senyal de contrast entre la humiliació i el triomf. Hom recorda l’escena de la Passió segons
Sant Joan de Bach: Quan Jesús ha dit: Tot s’ha acomplert i
mor, una ària cantada pel baix es dirigeix a Jesús i li diu: Ara
que tu has mort i vius eternament.. ¿Puc preguntar-te si em
dones a mi el que tu has guanyat i així jo quedo lliure de la
mort? Tu, callant i inclinant el cap, serè, em respons: Sí.
1 Consulteu el nou llibre “ CONJUNT CATEDRALICI”. Text d’A.Cagigós en sis idiomes, i amb 179 fotografies d’Idil·li Tàpia
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Santa Maria de Lluçà
per DANI FONT i MARC SUREDA

E

l 22 de maig de l’any 905 el bisbe de Vic Idalguer consagrà l’església de Santa Maria de Lluçà, que havia estat
edificada pel baró il·lustre Vinanza, prevere. La nova església
fou dotada amb béns i ornaments pel mateix prevere, pels
feligresos que cediren al temple cases i terres, i també pel bisbe Idalguer, que la dotà amb delmes, primícies i altres serveis
religiosos de vàries esglésies de la contrada. Amb aquest acte
es restaurava el culte en un lloc on ja n’hi havia hagut anteriorment, tot i que no se’n tinguin notícies precises.
En l’acta de consagració de Santa Maria s’indica que l’església
es troba “ad radices castri de Lussano”. Es la primera notícia
que tenim de l’existència del castell de Lluçà, nucli d’un extens terme que configurà una important entitat històrica del
Lluçanès. Santa Maria de Lluçà era la principal parròquia del
terme, i al seu entorn –sobretot a partir de la fundació en
aquesta església del monestir agustinià en el s.XII– s’hi vinculà
una xarxa d’esglésies que depenien d’ella i que es trobaven
sota la jurisdicció del castell: Santa Eulàlia de Puigoriol, Sant
Agustí del Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sant Cristòfol de Borrassers, Sant Climent de la Riba,...
A mitjan segle XII es fundà en l’església de Santa Maria un
monestir canonical. No se sap la data exacta de la fundació;
el primer document que parla d’una comunitat de canonges
jurídicament constituïda data de l’any 1168. Aquest any la
comunitat tenia un prior –Pere de Sagàs– i 4 canonges. No
és clar qui foren els instigadors de la fundació de la canònica,
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Conjunt parroquial de Santa Maria de Lluçà.
Fotografies: Arxiu fotogràfic del Bisbat de Vic.

si els bisbes de Vic o els senyors de Lluçà. En tot cas, aquests
darrers la recolzaren, i al llarg del temps en foren els principals benefactors. Entre 1189 i 1192 es constata de forma
clara que el monestir es regeix per la regla de Sant Agustí. El
mateix 1192 la canònica lluçanesa firmà un pacte de confraternitat amb el poderós monestir agustinià de Santa Maria
de l’Estany, pacte que buscava la consolidació del monestir
de Lluçà. Durant el s.XIII el monestir anà prosperant, ampliant
el seu patrimoni pel Lluçanès i terres veïnes, afavorit per les
deixes dels senyors de Lluçà i per altres famílies de masos importants. A finals del s.XIII, en els moments de màxim esplendor, formaven la comunitat, a més del prior, 6 canonges, 4
sacerdots beneficiats i un grup de deodonats.
El monestir de Lluçà no escapà de la forta crisi característica
de la primera meitat del s.XIV, que abarcà tot Europa i que en
reduí la població en uns dos terços. En el monestir la crisi es
veié agreujada amb el mal govern del prior Bernat en els anys
1331-1347, un període al final del qual sols quedaren en la
comunitat dos canonges i tres beneficiats. S’havia iniciat una
decadència que ja no tindria aturador. Els terratrèmols que
afectaren el país en la primera meitat del s.XV, i una sèrie de
priors que no residien al monestir, li donaren el cop defini-

Detall d’un capitell.
El petit claustre.

tiu. A principi del s.XVI la canònica havia deixat pràcticament
d’existir: les visites pastorals realitzades el s.XVI parlen de ruïna
i deixadesa. L’any 1592 el papa Climent VIII suprimí totes les
canòniques agustinianes de Catalunya; Santa Maria de Lluçà
quedà secularitzada, i passà a ser una simple parròquia.
L’església de Santa Maria de Lluçà que es consagrà l’any
905 sota el castell de Lluçà, estava formada per una nau
amb un petit creuer, en el qual hi havia un absis central i
una absidiola a cada extrem. L’església, que estava rodejada
per sepultures antropomorfes, desaparegué vers 1170-1190,
al ser substituïda per un nou temple més gran, que, si bé
amb moltes modificacions, és el que ha arribat als nostres
dies. Fou originalment construït amb una estructura similar a
d’anterior, amb una nau, creuer i tres absis. No es coneix com
era el campanar, perquè desaparegué posteriorment.
Poques modificacions s’hi realitzaren fins al s.XV, quan els terratrèmols dels anys 1428 i 1448 –que afectaren fortament
Catalunya– ensorraren la volta de l’església, el campanar i
bona part de les edificacions monàstiques. La volta es reféu
ràpidament, però la construcció del campanar vingué més
tard, en un període entre 1581 i 1661; fou construït en estil
barroc. Al mateix s.XVII es reféu la façana, possiblement vers
1661, conservant la ferramenta romànica de la porta malgrat
haver modificat el portal. També en aquest segle es construí
la sagristia, s’arrebossà l’interior de l’església i es buidaren en
el mur fornícules per a altars laterals. Vers 1765 es mutilà
l’absidiola esquerra per a construir la capella del Santíssim

Sagrament, al costat del campanar, i es decorà l’interior del
temple amb motllures de guix, seguint l’estil barroc.
Amb la Guerra Civil de 1936-1939 es malmeté l’interior del
temple, i desaparegueren els retaules que l’omplien. Amb les
reparacions posteriors a la guerra es posà al descobert el primitiu aparell romànic sota les decoracions de guix. L’any 1954
es descobriren sota una capa de calç i pintura unes valuoses
pintures gòtiques, que ornaven el sotacor i la part anterior
del cor, i de les quals no se’n coneixia l’existència. L’any 1972
s’inauguraren les obres de restauració dutes a terme per la Diputació de Barcelona, que deixaren el temple en l’estat actual.
El claustre de Lluçà és una petita peça que centra tot el conjunt arquitectònic. De proporcions reduïdes i de planta irregular,
actualment només té un pis d’alçada, ja que el pis superior fou
suprimit en les obres de 1967. Les dates i altres interrogants
entorn de la construcció del claustre son encara avui difícils de
resoldre. Hom detecta una clara relació entre aquest claustre i
l’ala primitiva del claustre de Ripoll, tant a nivell tipològic com
a nivell artístic. L’ala ripollesa fou construïda durant l’abadiat de
Ramon de Berga, que durà des de 1172 fins a 1206, i per tant
hom data la construcció del claustre de Lluçà en aquesta època.
Formen el claustre quatre galeries, de desigual llargada, amb un
total de 18 arcs sostinguts per 22 columnes i igual nombre de
capitells (excepte dos, que foren substituïts per daus de pedra).
Els capitells són esculpits amb temes vegetals i de bestiari,
amb cornises d’entrellaços, palmetes i altres ornaments. En
les parets del claustre hi ha dos sarcòfags de pedra, dels se-
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Exposició permanent d’orfebreria religiosa.
Vista del presbiteri des del cor.
Escenes de la vida de sant Agustí.
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gles XIII i XIV, a més d’altres escultures de pedra treballada
penjades en mènsules. El subsòl del claustre és sembrat de
tombes antropomorfes, algunes de les quals es troben al descobert, tapades amb vidres gruixuts.
Les pintures gòtiques que es guarden en unes sales contígues al claustre i a l’església foren descobertes l’any 1954.
Realitzades al s.XIV, ornaven el sotacor i la part anterior del
cor. Més tard foren recobertes amb una capa de calç i pintura. A 1961 foren arrencades i fixades sobre tela, i des de
1963 s’exposen al públic. Són nou els fragments que se’n
conserven, de mides i proporcions diferents, i formen part
d’un conjunt on hi havia representat un pantocràtor al centre
flanquejat a dreta i esquerra per escenes de les vides de Jesucrist i de Sant Agustí. Alguns fragments es troben malmesos,
però el conjunt és important pel seu propi mèrit i pel fet que
les composicions murals d’aquesta època són escasses.
Hom suposa que foren realitzades en temps del prior Bernat
Serra (1312-1323), per l’escut amb una serra reproduït al fris,
o bé en temps de Ponç Sasserra (1349-1370), per l’examen
estilístic de les pintures.
En la Capella del Santíssim hi ha una Exposició permanent
d’orfebreria religiosa. Inaugurada l’any 2000 després de
restaurar la Capella, l’exposició recull peces de Lluçà i d’altres
parròquies i esglésies veïnes. Cal remarcar especialment la
creu processional de Santa Maria de Salselles, una magnífica
peça de plata repussada, del segle XVII.
En l’església podem veure també la reproducció de dues obres
romàniques de primera categoria, els originals de les quals es
guarden al Museu Episcopal de Vic des d’abans de 1893: el
revestiment i la creu d’altar.
El revestiment de l’altar està format per una taula frontal i
dues taules laterals. En ell s’hi reuneixen una qualitat tècnica
molt remarcable i una complexitat simbòlica i teològica de
primer ordre. L’artista i el dissenyador havien d’estar al corrent
de les obres d’art més actuals, especialment en àrea francesa i
germànica. El Mestre de Lluçà és el nom que rep aquest autor
anònim, situat al centre d’un seguit d’obres artístiques que
han estat datades entre 1200 i 1260, la més important de les
quals és aquest altar, datat vers 1230.
El frontal és centrat per la imatge de Maria com a Sedes
Sapientiae, Seu de la Saviesa, envoltada de les escenes de
l’Anunciació, la Visitació, l’Epifania i la Fugida a Egipte. El lateral esquerre és protagontizat per Maria, que rep els set dons
de l’Esperit Sant, asseguda al costat de Sant Joan. El lateral
dret mostra la Coronació de la Mare de Déu a mans de Crist,
que alhora la beneeix.
La creu d’altar, de la segona meitat del s.XIII, presenta la imatge del crucificat pintada directament sobre la fusta de suport,
amb un estil que anuncia ja les característiques del gòtic.

L L E I D A

El Papa Benet xvi i els artistes:
La bellesa camí cap a Déu
per Ximo Company i Lluís Casaña

P

ubliquem a Taüll el discurs íntegre que Benet XVI va dirigir el dissabte 21 de novembre de 2009 a 250 artistes de
renom internacional als quals va rebre en la Capella Sixtina.
Es tracta d’una profunda reflexió sobre el gran i insubstituïble valor de la creativitat artística al llarg de tots els temps,
inclós també, d’una manera molt especial, el de la nostra
contemporaneïtat. La trobada amb els artistes va començar
amb una composició memorable de Giovanni Pierluigi Palestrina, Domine, quando veneris, executada per la Capella
Musical Pontifícia Sixtina, i va concloure amb la benedicció
apostòlica i amb el Veni dilecte mi, obra també de Palestrina.
El text és en exclusiva del Sant Pare. Nosaltres ens hem limitat
a seguir i revisar la seva traducció catalana (publicada per la
Conferència Episcopal Tarraconense),1 a aportar aquesta petita introducció i a contribuir amb algunes anotacions que hem
anat incorporant per tal de complementar i il·lustrar millor
diversos aspectes d’aquest lluminós discurs de Benet XVI.
Senyors cardenals,
Venerats germans en l’episcopat i en el presbiterat, il·lustres
artistes, senyores i senyors,
Amb gran alegria us dono la benvinguda en aquest lloc solemne i ric d’art i de memòries. Dirigeixo a tots i cadascun

Benet XVI Saludant als artistes a la Capella Sixtina
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de vosaltres la meva salutació cordial i us dono les gràcies
per haver acollit la meva invitació.2 Amb aquesta trobada
vull expressar i renovar l’amistat de l’Església amb el món de
l’art, una amistat consolidada en el temps, atès que el cristianisme, des dels seus orígens, ha comprès bé el valor de les
arts i ha utilitzat sàviament els multiformes llenguatges per
a comunicar el seu immutable missatge de salvació. Aquesta amistat ha de ser contínuament promoguda i sostinguda, perquè sigui autèntica i fecunda, adequada als temps
i alhora tingui en compte les situacions i els canvis socials i
culturals. Aquest és el motiu de la nostra cita. Dono les gràcies de tot cor a monsenyor Gianfranco Ravasi, president del
Consell Pontifici per a la Cultura i de la Comissió Pontifícia
per als Béns Culturals de l’Església,3 per haver-la promogut
i preparat, amb els seus col·laboradors, així com per les paraules que m’acaba de dirigir. Saludo els senyors cardenals,
els bisbes, els preveres i les diferents personalitats presents.
Agraeixo també la presència de la Capella Musical Pontifícia
Sixtina que ens acompanya en aquest significatiu moment.
Els protagonistes d’aquesta trobada sou vosaltres, estimats i
il·lustres artistes, pertanyents a països, cultures i religions diferents, allunyats potser d’experiències religioses, però desitjosos de mantenir viva la comunicació amb l’Església Catòlica
i de no reduir els horitzons de l’existència a la mera materialitat, a una visió reductiva i banal. Vosaltres representeu el diversificat món de les arts i, precisament per aquest motiu, per
mediació vostra voldria fer arribar a tots els artistes la meva
invitació a l’amistat, al diàleg i a la col·laboració.

31

Sou els custodis de la bellesa; teniu, gràcies al vostre
talent, la possibilitat de parlar al cor de la humanitat,
de tocar la sensibilitat individual i col·lectiva, de suscitar
somnis i esperances, d’ampliar els horitzons del
coneixement i del compromís humà. (Benet XVI)
Unes circumstàncies significatives enriqueixen aquest moment. Recordem els deu anys de la Carta als Artistes del
meu venerat predecessor Joan Pau II.4 Per primera vegada,
en la vigília del Gran Jubileu de l’Any 2000, aquest pontífex,
també ell artista, es va dirigir directament als artistes amb la
solemnitat d’un document papal i el to amigable d’una conversa entre “els qui amb entrega apassionada” –com diu la
dedicatòria– “cerquen noves ‘epifanies’ de la bellesa per a
oferir-les al món a través de la creació artística”. El mateix
Papa, fa ja vint-i-cinc anys, proclamava patró dels artistes el
beat Angèlic, presentant-lo com un model de perfecta sintonia entre fe i art. Penso també en el 7 de maig de 1964, fa
quaranta-cinc anys, quan en aquest mateix lloc es realitzava
un històric esdeveniment intensament volgut pel papa Pau
VI per a reafirmar l’amistat entre l’Església i les arts.5 Les paraules que va pronunciar en aquella circumstància ressonen
encara avui sota la volta d’aquesta Capella Sixtina, tocant el
cor i l’intel·lecte. “Nosaltres us necessitem” –va va dir. “El
nostre ministeri necessita la vostra col·laboració. Perquè, com
sabeu, el nostre ministeri consisteix a predicar i fer accessible
i comprensible, encara més, commovedor, el món de l’esperit, de l’invisible, de l’inefable, de Déu. I en aquesta missió
[...] vosaltres sou mestres. És el vostre ofici, la vostra missió; i
el vostre art consisteix a extreure del cel de l’esperit els seus
tresors i revestir-los de paraula, de colors, de formes, d’accessibilitat” (Ensenyaments II, [1964], 313).6 Era tanta l’estima de
Pau VI pels artistes que el va portar a manifestar expressions
veritablement audaces: “I si ens faltés la vostra ajuda” –continuava dient–, “el nostre ministeri es faria balbucient i incert,
i li caldria fer un esforç, diríem, per a ser artístic en si mateix,
és més, convertir-se en profètic. Per a aconseguir la força de
l’expressió lírica de la bellesa intuïtiva, caldria fer coincidir el
sacerdoci amb l’art” (ibidem, 314). En aquella circumstància,
Pau VI va assumir el compromís de “restablir l’amistat entre
l’Església i els artistes”, i els va demanar fer el mateix i de
compartir-ho, analitzant amb seriositat i objectivitat els motius que havien torbat aquesta relació, assumint-se, cada un
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amb valentia i passió, la responsabilitat d’un itinerari de coneixement i de diàleg renovat i profund, de cara a un autèntic
“renaixement” de l’art en el context d’un nou humanisme.
Aquella històrica trobada, com deia, va tenir lloc aquí, en
aquest santuari de fe i decreativitat humana. No és, per tant,
casualitat que tornem a trobar-nos precisament en aquest
lloc, preciós per la seva arquitectura i per les seves simbòliques dimensions, però, més encara, pels seus frescos, que el
fan inconfusible, començant per les obres mestres de Perugino i Botticelli, Ghirlandaio i Cosimo Rosselli, Lucca Signorelli i
altres,7 fins arribar a Les històries del Gènesi8 i El Judici Final,9
obres excelses de Michelangelo Buonarroti, que aquí van deixar una de les creacions més extraordinàries de tota la història
de l’art. Aquí també va ressonar sovint el llenguatge universal
de la música, gràcies al geni de grans músics que han posat el
seu art al servei de la litúrgia, ajudant l’ànima a elevar-se cap
a Déu. La capella Sixtina és un singular cofre de memòries, ja
que constitueix l’escenari solemne i auster d’esdeveniments
que caracteritzen la història de l’Església i de la humanitat.
Aquí, com sabeu, el Col·legi dels Cardenals elegeix el Papa;
aquí he viscut també jo, amb trepidació i confiança absoluta
en el Senyor, el moment inoblidable de la meva elecció com a
successor de l’apòstol Pere.
Benvolguts amics, deixem que aquests frescos ens parlin avui,
acostant-nos a la meta última de la història humana. El judici
final que destaca rere meu, recorda que la història de la humanitat és moviment i ascensió, és incansable tensió envers
la plenitud, envers la felicitat última, envers un horitzó que
sempre sobrepassa el present, encara que el travessa. En el
seu dramatisme, però, aquest fresc posa davant dels nostres
ulls també el perill de la caiguda definitiva de l’home, amenaça que s’estén sobre la humanitat quan es deixa seduir per
les forces del mal. El fresc llança per tant un fort crit profètic contra el mal, contra tota forma d’injustícia. Però per als
creients, Crist ressuscitat és el camí, la veritat i la vida. Per a
qui fidelment el segueix és la porta que introdueix en aquell
“cara a cara”, en aquella visió de Déu d’on sorgeix sense cap
limitació la felicitat plena i definitiva. Miquel Àngel ofereix
d’aquesta manera a la nostra visió, l’alfa i l’omega, el principi
i el final de la història, i ens invita a recórrer amb alegria,
valentia i esperança l’itinerari de la vida. La dramàtica bellesa
de la pintura de Miquel Àngel, amb els seus colors i les seves
formes, es converteix en anunci d’esperança, invitació potent
a elevar la mirada cap a l’horitzó últim. La relació profunda

entre bellesa i esperança constituïa també el nucli essencial
del suggestiu missatge que Pau VI va dirigir als artistes en
la clausura del concili ecumènic Vaticà II, el 8 de desembre
de 1965: “A tots vosaltres” —va proclamar solemnement—
“l’Església del Concili us diu amb la nostra veu: si sou amics
de l’art veritable, sou amics nostres!” (Enchiridion Vaticanum,
1, p. 305).10 I va afegir: “Aquest món en el qual vivim necessita bellesa per a no precipitar-se en la desesperació. La bellesa,
com la veritat, és el que infon alegria en el cor dels homes,
és el fruit preciós que resisteix a la degradació del temps, que
uneix les generacions i les fa combregar en l’admiració. I això
gràcies a les vostres mans. […] Recordeu que sou custodis de
la bellesa del món” (ibidem).
La humanitat pot viure sense la ciència, pot viure sense
pa, però sense la bellesa no podria continuar vivint,
perquè no hi hauria res a fer en el món. Tot el secret és
aquí, tota la història és aquí. (Dostoyevski)
El moment actual està lamentablement marcat, a més dels
fenòmens negatius a nivell social i econòmic, també per un
debilitament de l’esperança, per una certa desconfiança en
les relacions humanes, de manera que creixen els signes de resignació, d’agressivitat, de desesperació. El món en què vivim
corre el risc de canviar el rostre a causa de l’acció no sempre
sàvia de l’home, el qual, en comptes de conrear-ne la bellesa, explota sense consciència els recursos del planeta a favor
d’uns pocs i ben sovint desfigura les meravelles naturals. Què
és el que pot tornar a donar entusiasme i confiança, què pot
animar l’ànima humana a trobar el camí, a aixecar la mirada
cap a l’horitzó, a somiar una vida digna de la seva vocació? No
és potser la bellesa? Sabeu bé, benvolguts artistes, que l’experiència del que és bell, de l’autènticament bell, del que no és
efímer ni superficial, no és accessori o quelcom secundari en
la recerca del sentit i de la felicitat, perquè aquesta experiència
no allunya de la realitat, sinó que més aviat porta a afrontar de
ple la vida quotidiana per a alliberar-la de la foscor i transfigurar-la, per a fer-la lluminosa, bonica.
Una funció essencial de la veritable bellesa, de fet, ja exposada per Plató, consisteix a provocar en l’home una saludable
“sotragada”, que el faci sortir de si mateix, l’arrenqui de la
resignació, de la comoditat de la quotidianitat, el faci també patir, com un dard que el fereix però que el “desperta”,
obrint-li novament els ulls del cor i de la ment, posant-li ales,
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empenyent-lo cap amunt. L’expressió de Dostoyevski que citaré és sens dubte audaç i paradoxal, però invita a reflexionar:
“La humanitat pot viure” —deia— “sense la ciència, pot viure sense pa, però sense la bellesa no podria continuar vivint,
perquè no hi hauria res a fer en el món. Tot el secret és aquí,
tota la història és aquí.”11 Es va fer ressò de les seves paraules
el pintor Georges Braque: “L’art està fet per a torbar, mentre
que la ciència tranquil·litza.”12 La bellesa colpeja, però per
això mou l’home cap al seu destí últim, el posa en marxa,
l’omple de nova esperança, li dóna la valentia de viure fins al
final el do únic de l’existència. La recerca de la bellesa de què
parlo, evidentment, no consisteix en una fuga irracional o en
un mer esteticisme.
Amb massa freqüència, però, la bellesa de què es fa propaganda és il·lusòria i fal·laç, superficial i encegadora fins a
l’atordiment, i en comptes de treure els homes de si i obrir-los
horitzons de vertadera llibertat, empenyent-los cap amunt, els
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No tingueu por de relacionar-vos amb la font primera i
última de la bellesa, de dialogar amb els creients, amb
els qui, com vosaltres, se senten pelegrins en el món i en
la història vers la Bellesa infinita! (Benet XVI)

L’actor italià Lina Banfi saludant al papa Benet XVI
Imatge extreta de “Noticias Google”

empresona en ells mateixos i els fa ser encara més esclaus,
traient-los l’esperança i l’alegria. Es tracta d’una bellesa seductora però hipòcrita, que estimula la fam, la voluntat de poder,
de posseir, de prepotència sobre l’altre i que es transforma,
ràpidament, en el contrari, assumint els rostres de l’obscenitat,
de la transgressió o de la provocació en si mateixa. L’autèntica
bellesa, al contrari, obre el cor humà a la nostàlgia, al desig
profund de conèixer, d’estimar, de sortir cap a l’altre, cap a més
enllà d’un mateix. Si acceptem que la bellesa ens toqui íntimament, ens fereixi, ens obri els ulls, llavors redescobrim l’alegria
de la visió, de la capacitat de comprendre el sentit profund de
la nostra existència, del misteri de la qual som part i de la qual
podem obtenir la plenitud, la felicitat, la passió del compromís
quotidià. Joan Pau II, en la Carta als Artistes, cita, en aquest
context, aquest vers d’un poeta polonès, Cyprian Norwid: “La
bellesa serveix per a entusiasmar en el treball, el treball per a
ressorgir” (punt 3).13 I més endavant afegeix: “Com a recerca
de la bellesa, fruit d’una imaginació que va més enllà de la
quotidianitat, és per la seva naturalesa una mena de crida al
Misteri. Fins i tot quan escruta les profunditats més fosques de
l’ànima o els aspectes més desconcertants del mal, l’artista es
fa d’alguna manera veu de l’expectativa universal de redempció” (punt 10). I en la conclusió afirma: “La bellesa és clau del
misteri i crida al transcendent” (punt 16).
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Aquestes últimes expressions ens porten a fer un pas endavant en la nostra reflexió. La bellesa, des de la que es manifesta en el cosmos i en la naturalesa fins a la que s’expressa
a través de les creacions artístiques, per la seva característica
d’obrir i ampliar els horitzons de la consciència humana, de
portar-la més enllà d’ella mateixa, de fer-la mirar a l’abisme
de l’infinit, pot convertir-se en un camí cap al transcendent,
cap al misteri últim, cap a Déu. L’art, en totes les seves expressions, a partir del moment en què es confronta amb els
grans interrogants de l’existència, amb els temes fonamentals
dels quals deriva el sentit de viure, pot assumir una validesa
religiosa i transformar-se en un recorregut de reflexió interior
i d’espiritualitat profundes. Aquesta afinitat, aquesta sintonia
entre camí de fe i itinerari artístic, es confirma en un incalculable nombre d’obres d’art que tenen com a protagonistes els
personatges, les històries, els símbols d’aquell immens dipòsit
de “figures” —en sentit ampli— que és la Bíblia, la Sagrada
Escriptura. Les grans narracions bíbliques, els temes, les imatges, les paràboles han inspirat innombrables obres mestres en
cada sector de les arts, així com també han parlat al cor de
cada generació de creients mitjançant obres d’artesania i d’art
local, no menys eloqüents i commovedores.
La fe no treu res al vostre geni, al vostre art. Encara més,
els exalta i els nodreix, els anima a travessar el llindar i
a contemplar amb ulls fascinats i commoguts la meta
última i definitiva, el sol sense crepuscle que il·lumina i
fa bonic el present. (BenetXVI)
Es parla, en aquest context, d’una via pulchritudinis,14 un camí
de la bellesa que constitueix al mateix temps un recorregut artístic, estètic i un itinerari de fe, de recerca teològica. El teòleg
Hans Urs von Balthasar obre la seva gran obra titulada Glòria,15
una estètica teològica, amb aquestes suggestives expressions:
“La nostra paraula inicial s’anomena bellesa. La bellesa és l’última paraula que l’intel·lecte pensant pot atrevir-se a pronunciar,
perquè ella no fa una altra cosa que coronar, com una aurèola

d’esplendor inabastable, el doble astre de la veritat i del bé i la
seva indissoluble relació.” Després observa: “Aquesta és la bellesa desinteressada sense la qual el vell món era incapaç d’entendre’s, però que s’ha apartat de puntetes del món modern
dels interessos, per a abandonar-lo a la seva foscor, a la seva
tristesa. Aquesta és la bellesa que ja no és estimada i custodiada ni tan sols per la religió.” I conclou: “Qui, en nom seu, serra
els llavis en un somriure, jutjant-la com la joguina exòtica d’un
burgès, d’aquest es pot estar segur que —secretament o obertament— no és capaç de pregar i, aviat, ni tan sols d’estimar.”
El camí de la bellesa ens condueix, doncs, a prendre el Tot en el
fragment, l’Infinit en el finit, Déu en la història de la humanitat.
En aquest sentit, Simone Weil escrivia: “En tot allò que suscita
en nosaltres el sentiment pur i autèntic del bell, hi ha realment
la presència de Déu. Hi ha gairebé una mena d’encarnació de
Déu en el món, del qual la bellesa és un signe. El bell és la
prova experimental que l’encarnació és possible. Per això, cada
art de primer ordre és, per la seva essència, religiós.”16 Encara
més càustica és l’afirmació de Hermann Hesse: “Art significa:
dins cada cosa mostrar Déu.”17 Fent-se ressò de les paraules
del papa Pau VI, el servent de Déu Joan Pau II va reafirmar el
desig de l’Església de renovar el diàleg i la col·laboració amb
els artistes: “Per a transmetre el missatge que Crist li ha confiat, l’Església té necessitat de l’art” (Carta als artistes, punt 12);
però preguntava immediatament després: “L’art té necessitat
de l’Església?”, animant els artistes a trobar en l’experiència
religiosa, en la revelació cristiana i en el “gran codi” que és la
Bíblia una font d’inspiració renovada i motivada.
La bellesa és l’última paraula que l’intel·lecte pensant pot
atrevir-se a pronunciar, perquè ella no fa una altra cosa
que coronar, com una aurèola d’esplendor inabastable,
el doble astre de la veritat i del bé i la seva indissoluble
relació. (Hans Urs von Balthasar)
Benvolguts artistes, en concloure, us voldria dirigir també jo,
com ja ho va fer el meu predecessor, una cordial, amigable i
apassionada crida. Sou els custodis de la bellesa; teniu, gràcies
al vostre talent, la possibilitat de parlar al cor de la humanitat,
de tocar la sensibilitat individual i col·lectiva, de suscitar somnis i esperances, d’ampliar els horitzons del coneixement i del
compromís humà. Agraïu els dons rebuts i sigueu plenament
conscients de la gran responsabilitat de comunicar la bellesa,

de fer comunicar en la bellesa i mitjançant la bellesa! Sigueu
també, a través del vostre art, anunciadors i testimonis d’esperança per a la humanitat, i no tingueu por de relacionar-vos
amb la font primera i última de la bellesa, de dialogar amb
els creients, amb els qui, com vosaltres, se senten peregrins
en el món i en la història vers la Bellesa infinita! La fe no treu
res al vostre geni, al vostre art. Encara més, els exalta i els nodreix, els anima a travessar el llindar i a contemplar amb ulls
fascinats i commoguts la meta última i definitiva, el sol sense
crepuscle que il·lumina i fa bonic el present.
Què és el que pot tornar a donar entusiasme i confiança,
què pot animar l’ànima humana a trobar el camí, a
aixecar la mirada cap a l’horitzó, a somiar una vida digna
de la seva vocació? No és potser la bellesa? (Benet XVI)
Sant Agustí, cantor enamorat de la bellesa, reflexionant sobre
el destí últim de l’home i com comentant ante litteram l’escena del Judici que teniu avui davant dels vostres ulls, escrivia:
“Gaudirem, doncs, d’una visió, germans, mai no contemplada pels ulls, ni sentida per les oïdes; mai no imaginada per la
fantasia: una visió que supera totes les belleses terrenals, la de
l’or, la de l’argent, la dels boscos i dels camps, la del mar i del
cel, la del sol i la lluna, la de les estrelles i els àngels; la raó és
aquesta: és la font de qualsevol altra bellesa” (In Ep. Collins.
TR. 4,5: PL 35, 2008).
Us desitjo a tots vosaltres, benvolguts artistes que porteu en
els vostres ulls, en les vostres mans, en el vostre cor aquesta
visió, perquè us doni alegria i inspiri sempre les vostres obres
precioses. Mentre us beneeixo de cor, us saludo, com ho va
fer Pau VI, amb una paraula: Fins aviat!
1 http://www.tarraconense.cat; 24-XI-2009.
2 Entre els nombrosos artistes assistents hi havia el músic brasiler
Álvaro Siviero, el cantant italià Andrea Bocelli, el dramaturg nordamericà Bob Wilson, el compositor italià de música de cinema Ennio Morricone, el Director dels Museus Vaticans Antonio Paolucci,
el pintor mexicà Gustavo Aceves, el cantant espanyol Plácido Domingo, el video-artista nordamericà Bill Viola, l’escultor espanyol
Venancio Blanco, l’escriptora italiana Susanna Tamaro, l’arquitecta
anglo-iraquiana Zaha Hadid, el director de cinema britànic Peter
Greenaway, l’actor italià Terence Hill, el director de cinema italià
Franco Zefirelli o l’arquitecte espanyol Santiago Calatrava.
3 Nascut el 1942, monsenyor Gianfranco Ravasi fou nomenat President pel Papa Benet XVI el 3 de setembre de 2007. Substitueix
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el cardenal Paul Poupard. Des de 1989 havia estat Prefecte de la
Biblioteca i Pinacoteca Ambrosiana a Milà.
4  JOAN PAU II: “Carta als artistes”, pronunciada al Vaticà el 4 d’abril
de 1999 (títol original “Nessuno meglio di voi artista”), publicada
a L’Osservatore Romano, Vaticà, el 24 d’abril de 1999. Vegeu la
traducció en català publicada al Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona, núm. 139, VII-VIII, juliol-agost de 1999, pp. 265-277; traducció en castellà publicada a Palabra, nº 418, Madrid, maig de 1999,
pp. 75-80; i a Carta del Papa Juan Pablo II a los artistas, publicada
per la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 1999. Cfr. COMPANY, Ximo: “La carta de Joan Pau II als artistes: Visió, valoració
i comentaris d’un historiador de l’art”, Taüll, núm. 13, pub. quadrimestral, desembre 2004, Secretariat Interdiocesà de Custòdia i
Promoció de l’Art Sagrat de Catalunya, 2004, pp. 10-15.
5 P AU VI: “Discurso a los artistas romanos”, pronunciat el 7-V-1967
a la Capella Sixtina. Vegeu el discurs íntegre a MARTÍNEZ GARCÍA,
José Antonio (ed.): Enchiridion del Patrimonio Cultural de la Iglesia, Madrid, CEE, 2009, pp. 55-62. Pau VI va reconèixer en aquest
discurs un cert divorci entre els artistes i l’Església, bé que ell va
obrir la mà a tots els creador del segle XX: “¿Hacemos las paces?
¿Hoy? ¿Aquí? ¿Queréis volver a ser amigos? ¿Es todavía el Papa
el amigo de los artistas?” (p. 59). Ara, en el discurs de Benet XVI,
s’ha tornat a plantejar a tots els artistes del món que “l’Església
del Concili us diu amb la nostra veu: si sou amics de l’art veritable,
sou amics nostres!” (Enchiridion Vaticanum, 1, p. 305).
6 PAU VI: Insegnamenti di Paolo VII, Vaticà, Libreria Editrice Vaticana,
2001. L’obra recull 15 anys de servei apostòlic de Pau VI (19631978) i abraça diversos temes: discursos, homilies, cartes, missatges,
radiomissatges, audiències i “angelus”. L’obra s’inicia amb el primer
missatge que Pau VI oferí a tota la família humana “In nomine Domini procedamus cum pace”, pronunciat el 22 de juny de 1963.
7  Les pintures de les parets van realitzar-se entre 1480 i 1482. A tall de
contingut iconogràfic posen de manifest la clara continuïtat existent
entre l’Antic i el Nou Testament, o la transició de la llei de Moisès a
la religió cristiana. Les pintures són 1 “Circuncisió” (Pinturicchio); 2
“Bateig de Crist” (Pinturicchio); 3 “Història de Moisès” (Botticelli); 4
“Temptació de Crist” (Botticelli); 5 “Pas del Mar Roig” (Cosimo Rosselli, assistit per Piero di Cosimo); 6 “Vocació dels Apòstols” (Ghirlandaio); 7 “Déu lliura les taules de la Llei a Moisès” (Cosimo Rosselli); 8 “Sermó de la muntanya” (Cosimo Rosselli); 9 “Core, Dathan
i Abiron” (Botticelli); 10 “Crist lliura les claus a Sant Pere” (Pietro
Perugino); 11 “Sant Sopar” (Cosimo Rosselli). Fins que Miquel Àngel inicià les pintures de la volta, aquesta havia estat decorada amb
estrelles daurades sobre un fons blau, obra del pintor Pier Matteo
d’Amelia (c. 1480). Vegeu PFEIFFER, Heinrich W.: La Capilla Sixtina:
iconografía de una obra maestra, Madrid, Lunwerg, 2007.
8 O
 bra que Miquel Àngel inicià el 10 de maig de 1508 i que finalitzà
el 31 d’octubre de 1512. Rebé l’encàrrec del papa Juli II. Vegeu
PFEIFFER, cit., 2007; HIRST, Michael (et al.): La Capilla Sixtina: una
restauración histórica, Madrid, Nerea, 1995.
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9 E ncarregat a Miquel Àngel pel papa Climent VII en 1536, i acabat
en 1541 sota el pontificat de Pau III.
10 El mot llatí Enchiridion deriva del grec enkheiridion i significa manual; en aquest cas el manual teològic del Vaticà.
11 Per aquesta i moltes altres sentències memorables, l’escriptor rus
Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821-1881) ha arribat a estar considerat com “el millor coneixedor de l’ànima humana de tots els
temps” (Stefan Zweig).
12 El pintor i escultor francès Georges Braque (1882-1963) és un dels
artistes més destacats dins l’Europa del segle XX, impulsor amb
Picasso del moviment artístic conegut com cubisme. En les seves
manifestacions sempre es postulà com un pensador inquiet i amb
un munt d’idees renovadores.
13 Cyprian Norwid (1821-1883) és un escriptor, poeta i artista polonès que va romandre pràcticament desconegut fins que fou publicada la seva obra el 1912. És extraordinari el seu recull poètic
aparegut en El piano de Chopin (1863).
14 A banda que en el present discurs el papa Benet XVI parla de la Via
Pulchritudinis com un camí molt concret de recerca i coneixement
de la bellesa, és important referir-se també al document amb el
mateix nom i exquisides reflexions filosòfiques i teològiques sobre
la bellesa que va publicar el PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA: Via Pulchritudinis. Camino de evangelización y diálogo, BAC,
documentos, Madrid, 2008.
15 El filòsof suís Hans Urs Von Balthasar (1905-1988), és un dels
estetes més importants i sobretot profunds i penetrants del segle
XX. Destaca la seva magna obra: Gloria. Gli aspetti estetici della
Rivelazione, Milà, 1975 (títol original en alemany Herrlichkeit). Hi
ha traducció castellana: Gloria: una estética teológica (7 vols.),
Madrid, Encuentro, 1985-1989. Cfr. McGREGOR, Bede (ed.): The
Beauty of Christ: an introduction to the theology of Hans Urs Von
Balthasar, Edimburgh, T & T Clark, 1994.
16 Simone Weil (1909-19439 és una filòsofa francesa d’origen jueu
que s’incià amb estudis de Descartes (1929-1930), però que aviat
va militar amb una extraordinària vehemència en el món polític a
favor de la revolució del proletariat. Tanmateix, l’any 1932 es va
desencantar del comunisme, tot sostenint que entre estalinisme
i feixisme hi havia una relació massa estreta. En els darrers anys
de la seva vida va aprofundir en diverses experiències religioses i
en una pràctica poètica accentuadament mística i contemplativa.
Vegeu OTÓN, Josep: Simone Weil: El silenci de Déu, Barcelona,
Fragmenta, 2008; WANDA, Tommasi: Simone Weil: Esperienza
religiosa, esperienza femminile, Napoli, Liguori, 1997.
17 Hermann Hesse (1877-1962) és un escriptor i filòsof suís d’origen
alemany, fill d’una família de missioners. Es mostrà molt crític davant el militarisme i els desigs de revenja que van proliferar a l’Alemanya i l’Europa del seu temps. L’any 1946 va rebre el Premi Nobel
de Literatura. Sempre va estar a favor del ideals humanístics i de les
perdurables bondats de la cultura clàssica. Vegeu BALL, Hugo: Hermann Hesse: su vida y su obra, Barcelona, El Acantilado, 2008.

COL·LABORACIONS

La marqueteria pictòrica en l’art religiós
per PILAR SOLER I GARCÍA

Sovint aquest Butlletí s’ocupa de l’obra d’artistes de diverses
especialitats que han realitzat obres d’art sacre. Ens sembla
oportú posar de relleu una manifestació artística que moltes
vegades s’ha utilitzat en l’art religiós, però de la qual no s’acostuma parlar: la marqueteria. Segurament això ocorre perqué
només es contempla com l’obra d’un ofici o una artesania.
En la realització de la marqueteria intervenen diversos factors.
El primer sempre és l’artista que, segons s’acostuma, rep l’encàrrec i en base a aquest encàrrec o comanda concep una idea
per a representar-lo. A partir d’aquí prepara un projecte, però
així com en la pintura aquest projecte es realitza pel propi artista, en el cas de la marqueteria cal la col·laboració d’un artesà:
el mestre marqueter. Del bon fer d’aquesta persona en depèn
bona part del resultat final proposat per l’artista.
Es parla de marqueteria pictòrica quan hi ha una policromia
que dóna al projecte acabat l’aspecte d’una pintura. Els efectes
de volum i profunditat en diferents plecs de la roba, els trets
facials, els cabells i tots els elements que conformen el dibuix,
s’aconsegueixen per la combinació de les vetes de la fusta,
aprofitant-ne les característiques de cada una per poder oferir
l’aspecte desitjat. També ajuda a obtenir aquesta policromia la
tècnica de l’ombrejat al foc que, utilitzada sàviament, matisa
d’una manera delicada els contorn de les peces, donant profunditat o relleu segons el que es vulgui aconseguir.
De la marqueteria pictòrica en l’art religiós tenim una mostra
força interessant a la cripta del temple del Sagrat Cor de Jesús

Mare de Déu sedent i plafons i seients del presbiteri del
temple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo.

szdel Tibidabo. El projecte de l’artista es reprodueix amb una
gamma de colors limitada, ja que es tracta dels tons de xapes
de fustes diferents en els seus colors naturals. El resultat és
d’una suau i elegant policromia que mostra els dotze apòstols
dempeus en uns plafons situats al damunt dels seients del cor,
al voltant del presbiteri i una Mare de Déu sedent que presideix
el conjunt. Tots ells tocats per la llengua de foc de l’Esperit
Sant.
En totes les marqueteries que formen aquesta obra es poden
apreciar molts detalls iconogràfics, tals com les diferents vestimentes, pentinats i calçat. L’artista ha volgut personalitzar
no sols els rostres sinó també la situació i postura del cos i la
manera de portar la roba. El mateix passa amb els atributs,
alguns comuns a tots els apòstols, com la túnica, el llibre,
el mantell o el nimbe i d’altres, privatius com en el cas de
Sant Andreu representat amb la creu en forma d’aspa; de
Sant Simó portant una serra; de Sant Joan, amb la figuració
d’un calze i d’un colom a la mà dreta. Sant Bartomeu porta
un punyal a la mà, Sant Pau una espasa, Sant Felip una creu
llatina, Sant Jaume la carabassa dels pelegrins, Sant Pere la
clau, Sant Jaume el Menor un bastó gros a la mà dreta, Sant
Mateu una destral, Sant Tomàs l’escaire i Sant Judes Tadeo
una alabarda.1
Potser a vegades els projectes queden una mica distorsionats
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Plafons ressaltant del revestiment ceràmic.

per les exigències de la tècnica que cal aplicar, però tot i així
els resultats són prou bons.
Aquest presbiteri abans estava presidit per un templet central
amb un basament força ample i de considerable alçada que
impedia que la seu i l’ambó tinguessin cabuda en dit espai. La
reforma realitzada l’any 1991, ajustant-se a les Normes litúrgiques del Concili Vaticà II, ha fet possible apropar l’altar als
fidels i encabir dignament aquests dos importants elements.
La distribució és senzilla i la fusta dóna una gran calidesa a
l’ambient.Els plafons de fusta amb la marqueteria ressalten
sobre una superfície de tessel·les de ceràmica de tons més
aviat freds.
L’artista que va dissenyar tots i cadascun dels detalls del conjunt va ser Joan Puigdollers, professor d’escultura de l’escola dels Salesians de Sarrià durant molts anys. També va ser
l’escultor del Crucifix suspès sobre l’altar. Per a la realització
de les marqueteries va comptar amb la col·laboració de Fernando Sagarra, expert marqueter descendent d’una nissaga
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dedicada a aquest ofici aproximadament al llarg de cent vint
anys. Un fet a destacar és la gran qualitat de tots els materials
utilitzats en el conjunt i la cura extremada en la realització.
De cadirats de cor que compten amb el recurs de la marqueteria en la seva decoració n’hi ha d’antics, però contribuir al
coneixement d’artistes i artesans vinculats a l’art religiós contemporani també té el seu interés, principalment en l’actualitat ja que d’aquest ofici ancestral, avui en resten poquíssims
professionals.
1 Ferrando Roig, J. Iconografía de los santos. Ediciones Omega 1950,
pàg. 48-49
Nota: L’estudi de la marqueteria del taller de J. Sagarra forma part
de la recerca per a una tesi en curs. També amb el títol “J. Sagarra:
marqueteria artística (1914-1930) es va presentar a la DEA en el
programa de doctorat Història, teoria i crítica de les arts, del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona el juliol
de 2004

Llibres, revistes, publicacions
LES PORTES FERRADES CATALANES,
un llibre d’ENRIC VENTOSA i SERRA
En el número 9 de TAÜLL (setembre
de 2003) s’esmentava l’estudi d’Enric
Ventosa referent al tema que figura a
l’encapçalament. Aleshores l’obra estava pràcticament acabada i l’autor, amb
senzillesa i confiança extremes, ens en
lliurà les primícies en una trobada de
les Delegacions diocesanes de Patrimoni que va celebrar-se a Terrassa. Posteriorment el treball es completà gràcies
a la voluntat de Ventosa de millorar-lo
i enriquir-lo.
Tot just ara, anb el suport de la Diputació de Tarragona, ha arribat al públic
la primera edició d’aquest llibre que
comprèn unes 160 portes amb peces
de forja corresponents a les comarques
del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el
Conflent, l’Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de
l’Estany, el Ripollès, el Rosselló, la Segarra, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Vallespir i
els exemplars guardats al Museu del
Cau Ferrat de Sitges, al Museu Nacional
d’Art de Catalunya, al Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona, al Museu Episcopal de Vic i en dues cases de propietat
particular.
L’autor, ENRIC VENTOSA i SERRA, és Dr.
Enginyer Industrial i Tècnic Urbanista. A
més de l’exercici lliure de la professió ha
treballat a l’Ajuntament i a la Diputació
de Tarragona i al Ministeri d’Indústria.
L’any 1963 presidí la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Ha publicat el
llibre Esglésies singulars de la Terra Alta
(Diputació de Tarragona,1986); un Estudi de 42 esglésies romàniques de l’Alta
i Baixa Cerdanya (Catalunya Romànica,
Vol.VII : La Cerdanya i el Conflent,1995);
Velles esglésies de Cerdanya (Revista Urgellia vols. XII,XIII i XIV) i Les esglésies

romàniques de la Cerdanya (Sant Vicenç
de Castellet, Farell Editors, 2004)
Les portes ferrades catalanes li han ocupat moltes hores de lleure i l’han motivat a recórrer bona part del país prenent
mides i dibuixant amb cura les diverses
parts que componen una ferramenta o
armadura, classificant i catalogant amb
rigor d’enginyer, atenció d’investigador i
sensibilitat d’artista, les barres, l’ànima,
les volutes, els claus, els forrellats, les armadures; les formes simples i compostes
amb descripció de les varietats formals
de les barres i altres peces; la tipologia
de les barres, acanalades i estriades amb
les seves variants i un estudi clar, pormenoritzat i localitzat de les diferents
volutes; els estils d’armadures amb la
localització també, de cada variant i un
esment especial de la forja acanalada
així com sobre armadures singulars; els
forrellats amb una descripció general
d’aquest antic dispositiu de tancament
i una anàlisi i dibuixos del passador, la
maneta, les argolles, el pany amb comentari sobre la anotació de l’estudi
d’aquestes peces i els nombrosos tipus
dibuixats i catalogats d’acord amb les diverses comarques i localitats; els tiradors
amb descripció de l’argolla, l’anella, les
anelles de barra rodona, quadrada o poligonal i la diversitat d’escuts amb senzilla i escaient decoració.
Quan escau, també s’esmenten les relacions tipològiques i les semblances
entre armadures completes o peces de
diferents llocs. En el darrer capítol del
llibre, dedicat a l’estudi i anàlisi formal i
comparatiu de les portes, després d’un
breu comentari històric i una descripció
de l’església on es localitza la porta, l’autor ens comenta el conjunt i cada una de
les parts de la ferramenta. Aquí no és el
dibuix sinó la fotografia la que acompanya el text.

El Catàleg de portes que figura al final
del llibre, la distribució per comarques i
llocs i la indicació resumida de si disposen de barres, forrellat, tirador i ferradures, facilita una visió clara sobre tot allò
exposat en el treball.
Si bé al principi, en el capítol Generalitats, es fa una breu història de l’artesania del ferro forjat i una descripció
general de les portes ferrades, trobem a
faltar en l’estudi una anàlisi iconogràfica del tema. Cal atribuir-ho, no a un desinterés de l’autor sobre aquest aspecte
sinó precisamente a la seva voluntat inicial i expressa de limitar-se a una tasca
que podés incentivar i ser útil a futurs
investigadors.
Veus aquí, doncs, un llibre important,
interessant, inèdit com a recopilació de
dades, que no sols ha de servir per millor conèixer i estimar aquest patrimoni
exposat a l’expoli i a la destrucció, sinó
també com a base per a un aprofundiment en la matèria.
					
Narcís Negre i Tibau
LES PORTES FERRADES CATALANES
VENTOSA SERRA, Enric
Obra composta a “Al Vent”, de Bonastre
Impressa a Gràfiques Moncunill, s.l. de Valls
Primera Edició: setembre de 2009

39

Llibres, revistes, publicacions

Hem rebut recentment la publicació
Quadrens III del MUSEU ESPISCOPAL
DE VIC.
En la Presentació Josep M. Riba i Farrés
ens fa una breu referència dels estudis
que hi figuren i que enumerem per ordre d’aparició:
Gilabertus me fecit. Les sculptures du
cloître de la cathedrale Saint-Etienne
de Toulouse, atribuées a Gilabertus, de
Charlotte RIOU.
Toulouse. Gilabertus i el seu reflex en
l’escultura romànica a Catalunya, de
Jordi CAMPS i SÒRIA.
Josep Gudiol i Cunill, museòleg, de Josep M. TRULLÉN i THOMÀS.
Les portes ferrades romàniques al sud
del Pirineu català, de Lluïsa AMENÓS
Aportacions a l’estudi de brodats cinccentistes conservats al Museu Episcopal de Vic, de Miquel MIRAMBELL i
ABANCÓ.
Sant Bartomeu destruint l’ ídol de Joan
i Perot Gascó (MEV 64) Nova aportació
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a la col·lecció de pintura renaixentista
del Museu Episcopal de Vic, de Marc
SUREDA i JUBANY.
En l’apartat de CRÒNIQUES hi figura
el comentari de Judit VERDAGUER i
SERRAT sobre Dibuixos originals de la
revista Cavall Fort dipositats al MEV i
el de la Jornada Científica sobre Noves
tecnologies i patrimoni cultural a càrrec
de Carme COMAS i SURINYACH i Dani
FONT i MONTANYÀ.
Les il·lustracions en color que figuren
en darrer terme, ordenades d’acord
amb els temes esmentats, són un bon
i necessari complement de les fotos en
blanc i negre, en algun cas poc definides.
Com de costum, aquest QUADERN III
2009 del MEV pot qualificar-se d’excel·lent tant pel seu interessant contingut
com per la exposició aprofundida ,
amb abundància de notes, de cada un
dels estudis.
Josep M. Riba en el darrer paràgraf de
la presentació assenyala: “ El passat i
el present, l’anar i el venir configuren
aquest tercer número dels QUADERNS,
que una vegada més va entrelligant la
vida del nostre Museu amb les aportacions d’estudiosos d’arreu per construir, avui com ahir, el coneixement de
la nostra cultura i del nostre país.”
Constatem amb goig que QUADERNS
està assolint allò que el mateix Josep
M. Riba, Director, proposava en la Presentació del primer número :
“... Fidel a la seva història, el Museu ha
de continuar essent una institució de
recerca especialitzada en l’art medieval
i l’arqueologia cristiana, sense descuidar tots aquells altres àmbits que s’en
desprenen – la litúrgia, la teologia, la
iconografia, etc.- i sense menystenir les

altres col·leccions que el completen i el
caracteritzen. Per això, surt QUADERNS
del MEV, i surt amb la voluntat de ser
una peça més d’aquesta trama on
l’estudiòs, el turista, l’universitari, l’infant... van entreteixint des de sensibilitats diverses un veritable espai de formació, tant en la dimensió intel·lectual
i científica com en la dimensió sensible,
artística, simbòlica, esdevenint així un
veritable far de cultura.”

TAÜLL, Butlletí del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció
de l’Art sacre a Catalunya, ha sobrepassat el número 25 de la seva
segona etapa.
L’INDEX que us oferim conté el llistat
dels col·laboradors que, amb plena,
valuosa i desenteressada dedicació
han fet possible l’aparició de cada
exemplar. També hi figura la localització del seu treball als diversos
TAÜLLS.
Conté a més, un INDEX temàtic on
s’hi troben els encapçalaments dels
textos apareguts en cada número,
les sigles de l’autor i les diverses
seccions (editorial, bisbats, col·
laboracions, notícies, glossari) a les
que correspon cada text.
Confiem que serà d’utilitat per als
lectors i consultors interessats i que
possibilitarà un accés fàcil a la diversitat de temes publicats gràcies
a l’aportació de més d’un centenar
d’autors.
A ells, als anunciants, als lectors i a
tothom que ha participat en la consecució d’aquests números, TAÜLL
els dòna les més expressives gràcies.
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activitats
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CATEDRAL DE GIRONA

Donem notícia d’un tríptic editat per la
Catedral, anunciant la realització d’activitats escolars, conjuntament amb
el Museu d’Art de Girona.
Aquestes activitats es distribueixen en
quatre importants grups:
• DESCOBRIM LA CATEDRAL, destinat
a Grups escolars de Primària (cicles
mitjà i superior, ESO i Batxillerat) Lloc
de realització: Catedral de Girona. Informació per a inscripcions: visites@
catedral de girona.org i www.catedral de girona.org

• EL VITRALLER DE LA CATEDRAL, destinat a Primària. Llocs de realització:
el Museu d’Art i la Catedral. Informació: mageducació.cultura @ gencat.
cat ; Telèfon 972414055
• ART ROMÀNIC I GÒTIC : pintura, escultura i arquitectura. Destinat a ESO
i Batxillerat. Llocs de realització: el
Museu d’Art i la Catedral. Informació: mageducació.cultura @ gencat.
cat; Telèfon 972414055
• SIMBOLOGIA RELIGIOSA, per a ESO i
Batxillerat. Llocs de realització: el Museu d’Art i la Catedral. Informació:
mageducació.cultura @ gencat.cat
Els objectius didàctics de cada activitat es troben plenament descrits en el
tríptic, on hi figuren a més, una breu
informació sobre la Maleta didàctica
virtual de la Catedral que incorpora diverses propostes educatives i materials
(guions per a visites, vocabulari d’art i
de litúrgia, puzzles, activitats en suport
jclic) i una Nota sobre el Servei d’Atenció als Grups procedents de Centres
educatius amb reserva prèvia a l’e-mail
visites@catedraldegirona.org

rona han confirmat l’existència del
primer temple cristià de la comunitat
de creients a l’entorn del segle III i
que es va construir proper del primitiu
martyrium que acollia les despulles del
sant. Aquest edifici seria molt anterior
a la seu de Santa Maria Assumpta.
Els treballs, realitzats en el decurs del
mes de gener, s’inclouen en un programa europeu específic d’excavacions en
nuclis urbans. A Girona els ha portat
a terme el Laboratori d’Arqueologia i
Prehistòria de la UdG.
En l’acte de presentació dels treballs,
el bisbe de Girona va destacar tres
aspectes: la decidida col·laboració de
l’Església amb iniciatives culturals; la
certificació material de la presència de
la primera comunitat cristiana entre
nosaltres en aquell espai concret i, finalment, el sentit que té el fet que la
Unió Europea destini recursos a aquests
treballs en recintes religiosos. Es tracta,
va dir, de cercar les nostres arrels com
a poble i com a país, que són evidentment cristianes.”

Aquestes activitats didàctiques estan
incloses al Programa de Recursos Educatius de l’Ajuntament de Girona.

Transcrivim del Full Parroquial diocesà
la notícia de la localització de la “primera catedral” de Girona.
“Els treballs arqueològics portats a
terme en el subsòl de l’església de la
parròquia major de Sant Feliu de Gi-
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Noticiari
BARCELONA
museu de la impremta
La dona i les arts del llibre (segles XVI- XIX)
Del 1 de desembre del 2009 fins el 31de gener del 2010
Sota aquest títol trobem una exposició que pot presumir de
ser la pionera en tota Europa de tractar aquesta temàtica:
les dones de les arts de la impremta. Es tracta d’una mostra
inigualable de llibres, impresos, ex-libris... tot dut a terme
des de establiments tipogràfics regentats per dones.
No hagués estat possible reunir totes aquestes obres sense
la generositat de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, el
Consulat de Mèxic, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la Biblioteca del Palau de Peralada i,
des de l’altre costat de l’Atlàntic, la Biblioteca Històrica José
María Lafragua (Mèxic).
A partir d’aquestes obres d’edició de bibliòfil varem podem
fer un recorregut per una part de la història -que fa relativament pocs anys i que gràcies a la tasca de les historiadores
que s’encarreguen d’investigar- anem descobrint perquè si
no fos per elles no coneixeríem la part femenina de la història i els noms propis d’aquestes dones impressores caurien
en l’oblit i només sabríem d’una part d’aquesta història que
gràcies a déu ha estat viscuda, i en aquest cas impresa, per
tots dos gèneres.
És per això que aquesta exposició temporal (1/12/09 31/1/10) era imprescindible de realitzar. Tant per les joies de
llibres que es van exposar, alguns de col·leccions privades
que difícilment es tornaran a veure de nou, com per ampliar
la visió històrica i fixar en la memòria noms de dones que
van fer una tasca dins la societat del seu temps.
Sorprèn que en aquestes alçades de l’evolució humana encara s’hagi de destacar com a tret diferencial el tema del
gènere com si d’un estendard “feminista” es tractés, onejant en el nom i per la igualtat entre homes i dones. Quan
arribarà el dia que això serà totalment normal? Mentre arriba aquest dia, les nostres historiadores continuen treien
de l’oblit aquelles dones magnífiques que a l’ombra d’algun
home van escriure llibres com en els casos de Isabel de Ville-
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na o Beatriz Galindo (tota una erudita). I d’altres que els van
imprimir com és el cas de Juana Millán, possiblement analfabeta, Jerónima Galés, una de les impressores més fructíferes
i amb publicacions d’una gran qualitat, i la vídua de Blas de
Villanueva que va imprimir en el seu últim any d’activitat
un dels llibres més coneguts a tot el món i també dels més
traduïts, el Quixot. Tots tres exemples es van poder veure en
aquesta exposició.
Gemma Pallàs Puyol

“L’art de la impremta”. Antic gravat alemany
d’origen desconegut.

Noticiari
NADAL AL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Pessebres de Catalunya i Mèxic. Fins el 31 de gener de
2010
Com cada any el Museu Diocesà de Barcelona -amb l’ajut
inestimable de l’Associació de Pessebristes de Barcelona- ha
organitzat la ja tradicional exposició de pessebres per Nadal
en el marc històric i museístic de la Pia Almoina, monument
que acull als seus peus la Fira de Santa Llúcia. Enguany hem
comptat amb la col·laboració del Consolat General de Mèxic.
Els vistosos pessebres mexicans, que exhibim junt amb els del
nostre país, són un extraordinari testimoni de com aquesta
manifestació cultural cristiana d’orígens mediterranis s’estengué per tot Europa i arribà a abraçar els cinc continents.
Els naixements mexicans presentats procedeixen de col·
leccions particulars, però sobretot d’una donació del gran
col·leccionista de pessebres Josep M. Garrut a l’Associació de
Pessebristes de Barcelona l’any 1984.
Blanca Montobbio –conservadora del Museu Diocesà de Barcelona– explica: «A Mèxic, el costum de fer figures per a realitzar el pessebre data del 1594, quan les religioses del monestir de l’Encarnació van començar a modelar figures amb cera.
Actualment, la varietat de representacions del naixement de
l’infant Jesús és molt gran i les diverses maneres i estils són
d’una riquesa i varietat extraordinàries a tot el país. Entre les
figures de cada pessebre ens trobem amb diferents formes i

Naixement mexicà.
Col·lecció Garrut

Taller “Un pessebre dins una nou?”

estils, així com la utilització de diferents materials com el fang,
la fusta, la llana, les robes, fibres naturals i ferralla. Aquesta
diversitat es correspon amb les manifestacions dels diversos
grups culturals i ètnics que volen celebrar aquesta tradició,
i per tant ens dóna unes pistes sobre com va anar arrelant
entre els mexicans aquesta tradició pessebrística».
Aquesta tradició ha esdevingut tot un art popular que encara avui es transmet de forma artesanal. Al Museu Diocesà
hi contribuïm tot duent a terme els tallers de pessebres que
venim realitzant des de fa uns anys. En aquesta ocasió hem
volgut que les famílies s’animin a crear el seu propi Pessebre, i
per fer-ho hem utilitzat objectes d’ús quotidià fàcils de trobar,
com per exemple les closques de les nous i unes mongetes. El
resultat ha estat sorprenent: un bonic i menut Pessebre dins
una nou!
Joana Alarcón Hernández
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