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Editorial

“I Ressuscità el Tercer Dia” com deien ja les Escriptures
per J. M. MARTÍ BONET

L

a Pasqua és l’esclat definitiu de la llum matinal de la Resurrecció. És la Llum del Senyor, la “Dominical” que ho
envaeix tot, vencent irrevocablement la fosca. Ja ho anunciava sant Joan en el proemi del seu evangeli: “El Verb
Diví” era, és i serà en un únic moment, en la plenitud de la història, “la Llum vera”. Diu “vera” no sols per oposició
a la falsa llum sinó també assenyalant la Llum original, l’absoluta, la necessària per la vida de tot home.
En això consisteix la Pasqua: Jesús —la Llum vera— venç la tenebra, el pecat, la corrupció, l’engany, la mort...
Al·leluia! Crist ha vençut! Crist és el vencedor! El “niquè”!
Aquesta bella, gloriosa i esplèndida Llum Pasqual és la Dominical o sigui pròpia sols del Senyor Jesús ressuscitat
vencedor de la mort i autor de la nova vida, la de tots nosaltres, els afortunats, els ressuscitats. Creiem que ben bé
l’arquitecte genial Antoni Gaudí plasmà aquesta llum en els vitralls de colors nítids però molt rics i serens de llurs
temples. Gaudí té especial cura al moment de crear-los. Ho veiem en els vitralls tant, per exemple, de la Sagrada
Família i com de la cripta de la Colònia Güell. Els dissenya, els acarona, els trenca i refà i si no els pot fer tots
personalment dóna clares pautes als artesans deixebles seus perquè ells entenguin perfectament el que el gran
mestre volia. Per Gaudí els vitralls són tant útils i dignes com ho poden ser les pintures, escultures i l’orfebreria; i
potser més encara perquè són molt aptes per transportar-nos la Llum divinal. La fe ens ve pels sentits i per ells
nosaltres tenim l’encontre amb el Senyor.
Potser hi ha qui es queixa de les poques representacions que s’han fet de la Resurrecció del Senyor en el transcurs
de la llarga història de l’art, quan aquest misteri és el fet cabdal de la història de la salvació. Tanmateix aquesta
afirmació vol dir que s’obliden tants i tants boniquíssims vitralls que signifiquen o volen representar dins les nostres
esglésies, l’apoteosi o glòria del Nostre Senyor Jesús i a l’ensems la fructífera participació de la mateixa glòria en els
sants i santes germans i germanes nostres, vives imatges i espills de la triomfant Llum gloriosa de Crist. Aquesta es
projecta beneficiosa sobre la humanitat en clar combat i victòria contra la tenebra corrupta, perversa i malvada
protagonitzada pel príncep del mal i de la mort, l’enemic de l’home i de la Llum
...i la Llum continua expandint-se. Bon exemple és la llum que envaeix en els temples gràcies als vitralls. Llum
gratificant i que ve del mateix cel creat pel bon Déu, ve de dalt a baix a nosaltres, sobre els nostres caps i cossos i
així ens fa participar a tots els que som submergits pel bany de tan peculiar Llum Pasqual i Dominical de la Llum vera
que és el mateix Crist ressuscitat, gloriós i triomfant, amb una abraçada lluminosa a la seva esposa l’església, tots
nosaltres, el poble redimit gràcies a la mort i resurrecció de Jesús Senyor Nostre! Crist ha ressuscitat la Llum pasqual
s’expandeix sobre tots nosaltres. Al·leluia!
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BARCELONA

El Ciri Pasqual
per J. M. MARTÍ BONET

U

n dels èxits més palesos de la titànica obra de Gaudí
prové de la seva admirable conjunció entre els continguts religiosos i litúrgics amb les diverses formes artístiques.
Ell n’estava ben convençut de la importància de la vida
espiritual en l’home. Així repetia: «L’home sense religió és
un home mancat espiritualment, un home mutilat». El seu
gran mestre espiritual fou el bisbe de Vic el Dr. Torras i
Bages al qual s’anomenarà el patriarca de Catalunya.
També Dom Prosper Gueranguer, abat de Solesmes, autor
de l’année Liturgique influí enormement en tota la seva
obra artística.
Gaudí era un enamorat de la litúrgia i tota la seva obra és un
càntic catequètic i entusiasta de l’itinerari litúrgic. Òbviament
que la litúrgia diu que la Pasqua és la festa més important de
l’any litúrgic. I en això posà especial cura, per exemple, quan
dissenyà el canelobre del ciri pasqual del temple de la
Sagrada Família. En ell Gaudí volgué donar el relleu adequat.
Possiblement recordava el suport magnífic del ciri pasqual de
Sant Pau extramurs de Roma: tot ell realitzat en marbre
d’una alçada de més de quatre metres. Gaudí volia que el
canelobre més important litúrgic de la Sagrada Família de
Barcelona fos impactant i esplèndid com ho és l’actual
canelobre del ciri pasqual obra seva. Té 165 cms. per 43 cms.
i 43 cms. És de marbre, ferro forjat, aram i fusta.
Gaudí, doncs, coneixedor a fons, com hem vist, de la litúr-
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gia, volgué donar tota la importància que li corresponia al
canelobre més preeminent de l’any litúrgic, permetent alhora la possibilitat d’adaptar-se a l’ús que s’en feia en la
processó de la vetlla pasqual —en el seu temps, dissabte
sant— facilitant que per els qui el portin, puguin traslladarlo amb un artilugi ben enginyós i a la vegada que escaient
quan presideix l’altar en el temps pasqual.
El formen dues parts en un sol conjunt: una peça de marbre vermell i rosat italià de 140 cms. d’altura que recorda la
simbòlica columna de l’Alexandria, tallada seguint la forma
d’un hiperboide; peça que és situada sobre una base de 43
cms. de costat de ferro forjat amb quatre potes. L’element
superior és de ferro forjat mòbil per facilitar el suport del
ciri i assegurar-ne el transport per dos o quatre portants,
tot permetent l’ornamentació floral. Els quatre braços
tenen 62 cms. i s’estenen horitzontalment pel transport.
Tenen uns mànecs de fusta que s’adapten a les mans.
Sostenen el plat d’aram de 52 cms. de diàmetre amb ondulacions i quatre subjeccions per al ciri. Quan es col·loca
damunt de la columna de marbre els braços queden verticalment inclinats. És vertaderament l’art al servei de la litúrgia: així les dues funcions, en conjuminar-se entre sí, es
beneficien.
En l’himne “Exsultet iam Angelica turba coelorum” o pregó
pasqual s’exposa clarament la importància del ciri pasqual:
“Germans estimats —afirma— presenciem la claror meravellosa d’aquesta santa llum”. I dirigint-se al mateix diaca que
canta “l’Exsultet”, es demana que “la claror de la seva llum
faci capaç al diaca de cantar dignament la lloança d’aquest
ciri”. Es demana també que “aquest ciri consagrat a honor
del nostre nom cremi sense mai apagar-se per destruir la foscor d’aquesta nit, i que, essent-vos, oh Pare etern, plaent
com un perfum suau, barregi la seva flama amb les estrelles
del cel. Que el trobi encès l’estel de l’alba, aquell Estel que
no coneix la posta, aquell que, de retorn dels inferns, ha
il·luminat tot el llinatge humà amb la seva claror serena”. En
la Pasqua, gràcies a la llum que és Crist, es faci el prodigi de
que aquesta nit sigui clara com el dia. I continua poèticament afirmant que “el ciri pasqual —obra de les abelles— és
sacrificat com el mateix Crist i la Santa Església el presenta al
Pare Etern solemnement per mà dels seus ministres”. I acaba
dient: “Aquesta columna de cera es crema en honor de Déu,
com abans fou la vertadera Llum, que és Crist, fou sacrifica-

El Ciri Pasqual

da. Aquesta Llum pot ser dividida en parts, però en comunicar-se, la seva llum no minva, ja que es nodreix de la cera
fosa que l’abella va produir com una mare, per a matèria de
tan preciosa torxa”. És un himne molt poètic que meravellosament simbolitza la presència de Crist Ressuscitat. Foc i
llum que vol dir amor i vida del mateix Crist. Amb cinc signes
de les llagues: el cap per les espines, les mans i els peus pels
claus i el cor per la llança. És el Crist que presenta els seus
trofeus de la victòria i que ens suplica que siguem fidels i

creients en el gran misteri de la Resurrecció. Difícilment es
podrien presentar uns signes més entenedors i més eficaços
amb uns mitjans tant senzills i que totes les esglésies —
àdhuc les més pobres— poden assolir. Amb el ciri pasqual es
manifesta plenament la bellesa exuberant del gran misteri de
la Resurrecció i si en ell hi ha el genial toc de Gaudí, l’obra
d’art és entranyable i esplèndida, com bé ho podem comprovar en el canelobre del ciri pasqual de la Sagrada Família de
Barcelona.
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G I R O N A

Les Arrels Iconogràfiques de la Crucifixió
per MARIA ROSA FERRER I DALGÀ

L

es imatges de Crist crucificat tenen el seu principal protagonisme en la Setmana Santa. Malgrat tot, les arrels
d’aquestes representacions, les formes amb les quals ens són
mostrades tenen gairebé dos mil anys d’expressions diverses,
d’assajos per fer-les comprensibles a la sensibilitat, motivacions, cultures, estils, i races differents.
La creu, el principal símbol de la Passió, és present des del principi del cristianisme en innumerables formes iconogràfiques, i
ha passat per tots els estils artístics en que s’han expresat els
homes al llarg del temps, reflectint els sentiments que els
creients mostraren davant el fill de Déu clavat en una creu.
Aquest resultat de la intersecció d’una horizontal i una vertical: LA CREU, és un símbol molt antic, signe totalitzador i
fonamental, que era ja present en les més remotes cultures;
fins i tot recordem l’exemple d’una cèlebre creu cretenca de
marbre, datada al segle XV abans de Crist.
L’adopció pels primers cristians de l’emblema de la creu, tot i
estar familiaritzats amb les teofanies mitológiques antigues, no
va pas ésser fàcil. No era tan dificultós pels nous catecúmens ferse a la idea d’un Déu esdevingut home, com d’admetre la imatge
d’un Déu cobert d’oprobis, lliurat a suplicis ignominiosos, condemnat a la pena més vil, la mort en creu. La contradicció d’ésser Déu i ser crucificat era una qüestió greu per a la conversió de
molts pagans, i alguns cristians van esdevenir herètics per la incapacitat de concebre aquest Déu crucificat, sofrent, i mort a la fí.
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Anvers i revers de l’Encolpium de Sant Pere de Rodes.
Museu Diocesà. S. IV-VII.

La condemna a morir en una creu havia estat poc emprada
pels grecs, excepte en els casos extrems, per castigar els
grans condemnats pels quals cap pena no era prou greu.Els
romans del temps de la República, havien crucificat sovint,
reservant aquest suplici pels esclaus trobats culpables de
crims vils, pirates, lladres, falsos testimonis, etc. Aquesta
forma de castigar els homes va estar vigent fins el segle IV;
igualment fins aquest temps va existir la dificultat d’entendre
i aceptar aquest suplici pels cristians novells procedents d’un
paganisme mitològic, més donats als miracles i al triomfalisme que a una Redempció fins a la total donació, a l’anorreament.
Això explica que les primeres generacions de cristians es
resistissint a fer presentacions formals de la creu i el crucifix.
Serà després d’alguns segles, que es superarà l’aversió inspirada per aquesta pena, triomfarà dels prejudicis i de forma
més o menys artística apareixerà primer la creu, i posteriorment a aquesta creu s’hi adjuntarà la figuració d’un home.
La primera representació datada d’una creu en un monument cristià es troba a Palmira, Síria. És de l’any 134; un símbol nu, l’emblema sense crucificat.

Majestat de Cruïlles.
Museu Diocesà.
Majestat de Sant Joan
les Fonts. Museu
Diocesà.
Creu processional s. XVI.
Parròquia de Celrà.
Museu Diocesà.

Les primeres imatges de la crucifixió han estat reproduïdes
sobre pedres dures, pedres precioses que servien generalment de segell o d’ornamentació. Recordem les que porta
inserides la creu de Vilabertran, a l’Empordà, procedents
d’excavacions de l’Empúries romana, no precisament perqué
siguin pedres cristianes, que no ho són, sinó per recordar-ne
l’ús en aquella época.
Les tres primeres creus conegudes amb el disseny del Crist,
venen incises sobre gemmes. La primera és vertical sobre
un jaspi de color roig, procedeix de Gaza, Síria; l’oval no fa
més d’uns 2 cm.i és una una de les més antigues i rares crucifixions que es coneixen. Crist nu, amb el cap cot, mort o
en agonía, la testa nimbada en creu, té els braços estesos,
les cames flexionades amb els peus separats com per a quatre claus. L’acompanya a la dreta un home agenollat i a l’esquerra una dona que sembla plorar; tot això molt primari i
linial, tallat en la joia que pertany al segle I. Les altres dues
pedres són probablement dels segles II i III. La més antiga
de les dues és de cornalina, actualment es troba al Museu
Britànic. El dibuix fet en horizontal sobre el mineral ovalat,
medeix igualment uns dos cms.,i es tracta d’una,escena
més treballada que la del segle I. Representa el Crist dret,
nu, amb els braços estesos, paral.lels al travesser de la creu;
sota i molt més petits, s´hi veuen els dotze Apòstols, sis per
banda, tres dels quals ja no es distingeixen degut a una
falla de la pedra; al revers porta un nom, tal com es feia

amb els segells. Fou trobada a Constança, Romanía, junt
amb altres gemmes paganes. Sembla ser del segle II.
La tercera pedra també és una cornalina, i té el mateix tema
que la ja descrita, però mostra algunes variants que la fan
més avançada: el crucifix i els deixebles guarden relació en
quant a mida, les figures són proporcionades, la creu es veu
elevada, els peus sense encreuar, reposen en el “supedaneum”, els braços estesos sobre els apòstols, i el cap amb
aureola. Sota els braços una llegenda amb les lletres girades,
com correspon als segells on l`empremta serà llegible:
EHCOXPECTOC, la O i la C són a banda i banda d’un anyell
que omple l’espai inferior. Les formes més perfectes farien
creure que aquesta gemma pertany al segle III.
Aquestes tres joies, a pesar de la seva petitesa són veritables
monuments de la història de la creu, que ens permeten tenir
una idea dels crucifixos anteriors a la Pau de l’Església. Al segle
Vè sembla que la condemna de la creu, ja era una pena abolida. En els primers anys de Constantí, tot i l’aparició del làbar,
encara hi ha contradicció entre la infàmia d’aquest suplici i
l’adoració retuda a l’instrument que porta la salvació als homes.
El viatge de l’emperadriu Helena als llocs sants, la descoberta
de la creu del Salvador, el culte i els honors que se li rendiren,
varen anar transformant l’antic sentiment de refús en devoció,
i la creu començà a mostrar-se nua al cim de les basíliques, en
les habitacions privades,al coll dels fidels, en les monedes, díptics, i fins i tot coronant la diadema i el ceptre imperials.
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Assumpció Mateu i Negre (1952). La Creu. 2000. Mixta
sobre fusta. 60 x 60 cm. Col·lecció particular.

Malgrat aquest esclat i aquesta nova veneració, persisteix una
certa repugnància vers la imatge del crucifix. Després de quatre
segles només s’ha trobat aquesta representació sobre minúscules gemmes gravades; les petites dimensions li comuniquen
un cert secret, un misteri... Semblaria que els fidels al no poder
venerar-la en pintures o escultures, que encara no reproduïen
aquest tema, es procuressin una pedra gravada per portar-la
sempre a prop i mirar-la de bon grat satisfent així la seva pietat.
Al segle IV, existeix ja la preocupació de no mostrar la creu
buida de tot símbol. A Santa Pudenciana de Roma, ornen
amb pedreria una immensa creu de mosaic; a Nola a la
Campània, la coronen; al Mausoleu de Gala Placídia de
Ravenna, el Bon Pastor porta una creu per ceptre; a molts
llocs l’Anyell Diví du una creu o és centrat en ella com si fos
el Crist. Els sarcòfags en baix relleu, també mostren la creu o
tau, mig coberta per un vel, amb ocells, coloms, o bé una au
fénix, símbol de la Resurrecció.
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Per fi al segle Vè descobrim la figura de Jesús crucificat,
primera iconografia en baix relleu en un díptic d’ivori, avui al
Museu Britànic. Jesús jove i sense barba, fixat amb quatre
claus a una tau, va nu si exceptuem un cinyell. Un soldat el
llanceja mentre la Verge Maria I Sant Joan l’acompanyen. Al
costat hi veiem a Judes penjat d’un arbre. Aquest marfil és
una obra molt notable. També són obra clau per a l’estudi de
la iconografia de la creu, les portes de Santa Sabina a Roma,
no tan artístiques ni tan ben tallades com l’obra precedent i
del mateix segle; allà Jesús crucificat entre els dos lladres, és
d’una talla més gran que els seus acompanyants, porta
barba i una llarga cabellera ondada, no va nimbat, té els
braços estesos a la creu, els lladres van nus, el Crist sols porta
un llarg cinturó Tots tres tenen les mans clavades i els peus
recolzats al “supedaneum”. La talla força ruda, és feta per
un ebenista no massa destre. Aquesta representació no va
agradar als cristians, un Crist nu i a la vista feria la seva sensibilitat. Rarament es venia seguint aquest exemple: en la
portada d’un llibre litúrgic a Cividale, en el Sacramentari de
Gellone, al Díptic de Rambona… Durant uns segles el trobarem vestit i coronat, no sofrent sinó regnant desde la Creu.
En el tresor de la catedral de Monza a Llombardia, hem trobat el testimoni de la primera crucifixió d’un Crist vestit,
datat a prop de l’any 600. És gravat en una de les petites
ampolletes de plata que segurament eren per guardar bàlsam. Formant part d’aquest mateix tresor es conserva un
“encolpium”, petita creu pectoral amb relíquies a l’interior.
En la qual Crist vestit amb túnica fins als peus nus, està
acompanyat de dues figures: la Verge Maria i Sant Joan, situats a cada punta de la barra trasversal de la creu. D’aquest
tipus de figura primera de les ja vestides, en tenim un exemple ben proper a Girona de la mateixa época del citat a
Monza i ben semblant: “l’encolpium” o estauroteca, procedent de Sant Pere de Rodes, té el nº d’inventari MDG 9 del
Museu Diocesà de Girona, inclòs al Museu d’Art. En aquesta
meravellosa obra d’orfebreria, Jesús vestit amb la clàssica
túnica bizantina que deixa els braços al descobert, està clavat
a la creu amb quatre claus, Maria i Joan situats igualment a
la vòra de les mans als extrems de la creu. El sol i la lluna
presideixen dalt la testa, rendida, barbada, i amb nimbe
crucífer. Una cópia d’aquest pectoral fou l’últim regal que el
Bisbat va fer al Papa Joan Pau II i que ell encara va poder
apreciar uns dies abans de morir.

Entre els manuscrits miniats, hi ha l’Evangeliari de Rabula
datat a l’any 586, que mostra una crucifixió amb el Crist vestit
amb “colobium”, la mateixa llarga túnica dels encolpiums ja
descrits, clavat amb quatre claus al mig dels lladres, dos soldats, un amb una llança i l’altre amb l’esponja,formen part
dels onze personatges pintats en aquesta escena del manuscrit, on també apareixen el sol i la lluna. El colobium bizantí o
la túnica ornada i cenyida amb cíngul de nusos entrellaçats,
seran a partir d’aquí les vestidures que veurem en les cada vegada més freqüents representacions de la crucifixió del Senyor.
Tot i que fins l’any 692 no fou permesa, d’una manera oficial,
la representació de Jesús en figura humana i clavat a la creu,
a la litúrgia no apareix fins al segle X. De l’any 975 és un altre
dels exemples de crucifix que Girona pot mostrar, veritable
joia iconogràfica i única, que guarda el tresor de la nostra catedral: la miniatura del foli 16 v. del Códex de Beatus. Una crucifixió sagnant, un Crist nu entre els dos lladres, una creu
envoltada d’àngels, plantada en el sepulcre d’Adam on el sol
i la lluna estupefactes contemplen una escena tan inhabitual.
És a partir dels segles XI i XII que apareixeran els Crists anomenats Majestats, les creus romàniques de talla, on Jesús s’hi
contempla en tota la gloria, vestit amb luxosa túnica recamada, amb els ulls oberts, quatre claus, però no sofrent, superant els patiments de la Passió, regna des de la creu, coronat
amb diadema reial; simètric i rígid, més que humà és un símbol, un Pantocràtor gloriós. A Catalunya tenim els 33 exemplars de majestats millor conservades d’arreu, i a Girona en
posseïm una de les més significatives encara in situ: la majestat de Beget, i més petites, igualment valuoses, les de Sant
Joan les Fonts, i de Cruïlles, dipositades al Museu d’Art, catalogades al Museu Diocesà
Tot i que al segle X la creu ja forma part de la litúrgia, no serà
fins els segles XIII i XIV que s’en generalitzarà l’ús als altars
majors, on segons la prescripció eclesiàstica havia d’ocupar la
part central entre llums... A la Seu de Girona tenim precioses
creus, veritables joies d’orfebreria gòtica, essent “la creu processional de les perles” del segle XVI la única treballada totalment en or, en lloc d’argent sobredaurat com s’acostuma.
Fins al gòtic al segle XIII, hem necessitat més de mil doscents
anys perqué les representacions de Jesús clavat en creu és
naturalitzin. Els pintors i escultors, ens mostren un Crist
humà, sofrent, llagat, amb sang, coronat d’espines, retorçat
pel dolor, flexionat, amb un peu damunt l’altre, ja que ara

només tres claus fereixen la seva carn. Aquestes fomes es
perfeccionaran en el Renaixement, on l’interés per l’anatomia i el realisme arriben al segle XV i XVI a la seva màxima
expressivitat Amb el Barroc la plenitut de les formes ens
mostren més exageració o més serenitat. Ja arribats al nostre
segle l’iconografia de la creu i el crucificat tindran solament
les diferències que hi posarà la creativitat dels artistes. El
Crist de Dalí pot ser-ne un exemple entre milers d’altres. A
l’última meitat del segle XX han aparegut formes de crucifix
que no tenen res a veure amb les iconografies usuals; són
originals i a vegades titllades de poc pietoses. L’arc sacre ha
evolucionat al mateix pas que els artistes, però si ells ho són
de veritat les seves obres mantindran les arrels autèntiques
de la pietat transformades al llenguatge que ara necessitem.

Josep Ministral Agustí (1945). Crist de la tramuntana.
2000. Oli sobre tela. 120 x 100 cm. Col·lecció particular.
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L L E I D A

L’antic Convent de Carmelites
descalços de Llleida,
nova seu del Museu de Lleida:
diocesà i comarcal
per ISIDRE PUIG SANCHIS

L’

any 1893 el Bisbe Josep Messeguer, alhora que iniciava les obres del Seminari Conciliar (actual edifici del rectorat de la Universitat de Lleida), creava el Museu Catòlic del
Seminari, gènesi de l’actual col·lecció diocesana.
Possiblement, l’any de la celebració del centenari del Museu
Diocesà, el 1993, fou l’inici d’un camí que cercava la consolidació museística en la ciutat de Lleida, sempre ple de dificultats i que l’1 d’agost de l’any 1997 va començar a veure
la llum. Aquest any es va signar el conveni a través del qual
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Paeria,
El Bisbat de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià es comprometien a sumar esforços per tal de crear el Museu de
Lleida: Diocesà i Comarcal. En el conveni, a més d’especificar-se el tipus de gestió del museu (a través d’un consorci) i
d’establir unes prioritats en les gestions necessàries per a la
seva instauració, es concreta l’objectiu final del document:
concentrar el ric patrimoni museístic que custodien les diferents institucions signants dins un mateix contenidor arquitectònic. Així, el Bisbat de Lleida aporta els fons artístics diocesans; la fundació pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de
la Diputació de Lleida els repertoris arqueològics i numismà-
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Aspecte del conjunt conventual durant les obres

tics de la seva propietat i la Generalitat de Catalunya els béns
i espais de la Seu Vella de Lleida. D’altra banda, i en data
posterior a la signatura del conveni, el capítol de la catedral
de Lleida va acordar cedir en dipòsit els béns artístics més
importants del Tresor de la Catedral, entre els quals podem
citar la Bíblia de Lleida (segle XII), la col·lecció de tapissos
procedents de la Seu Vella (segles XV-XVI) o la custòdia de la
catedral (finals segle XIX), per citar-ne alguns.
Tot aquest patrimoni estarà ubicat en l’antic convent de
carmelites descalços de Lleida, conegut com la Llar de Sant
Josep. El projecte arquitectònic és obra de l’arquitecte Joan
Rodon, de Barcelona. El nou edifici integrarà l’església conventual i les façanes més antigues del conjunt, les parts, sens
dubte, més importants i millor conservades. Actualment,

Estat molt avançat dels treballs

l’estructura del nou museu està totalment finalitzada i es treballa en els acabats interiors i en les instal·lacions (aire condicionat, calefacció, sistemes d’alarma, contra incendis, il·luminació...).
És, per tant, un edifici que integra una construcció nova i una
vella. Una part vella que, després d’un estudi històrico-artístic
plenament documentat, amb investigació als arxius de Lleida,
s’ha considerat que és la més important de ser conservada:
l’església i les façanes, documentades des de començaments
del segle XVI. La resta d’estances havien estat profundament
reformades pels diferents usos des de la desamortització eclesiàstica (1835-1838), altres van ser afegides a partir de l’any
1860, com una de les ales, aquella que donava al carrer Sant
Crist i el claustre antic totalment substituït per un de nou.

Després d’aquest preàmbul volem donar algunes dades, les
més rellevants, de la història d’aquest convent de carmelites
descalços avui convertit en seu del nou Museu de Lleida: diocesà i comarcal.
Els carmelites descalços arribaren a Lleida l’any 1589,
després que el Capítol General de l’orde fundés oficialment
una nova Província amb els territoris de la Corona d’Aragó i
Gènova. Fou el pare fra Joan Roca qui va buscar els medis
econòmics per comprar una casa a Lleida al carrer dels
Cavallers on establir provisionalment el convent. Després de
diverses penúries i gràcies a algunes donacions l’any 1594
van comprar uns primers terrenys prop de l’església de Sant
Llorenç, al carrer dels Hortelans (avui Lluís Bessa). A finals de
l’any 1595 s’instal·laren en el nou convent, tot i que només

11

estaven construïdes les seves dependències particulars. A
continuació edificaren el claustre i l’església, i el 1612 per
part del prior del convent, fra Bernat de Jesús i Maria, s’encarrega el retaule major del temple als fusters Maties
Menescal i Tomàs Roig. A partir de l’any 1620 van adquirir
més propietats al voltant del convent i el 1639 ja tenien la
voluntat d’afegir a l’entrada de l’església un porxo, semblant
al que tenien els altres convents de l’orde, obra que no es va
dur a terme fins després de la guerra dels Segadors.
La guerra dels Segadors va suposar la destrucció gairebé
total dels convents i monestirs de la ciutat, localitzats fora de
les muralles, a excepció del dels carmelites descalços, que ja
s’havien instal·lat entre l’entramat urbà. Això, no obstant, no
els lliurà de l’ocupació dels soldats que utilitzaren el convent
com a quarter.
No fou fins els anys 1664-1670 aproximadament, quan els
carmelites van iniciar les obres de reparació i ampliació, gràcies a l’empenta i vitalitat de fra. Joan de la Concepció. No
hi ha referències concretes del que van realitzar, però sabem
que al 1671 el senyor Josep Roger i la seva muller Anna
Maria pagaren la construcció d’un nou retaule per l’altar
major. També ens consta que es va afegir el pòrtic a l’església, amb unes reixes de ferro, i segurament cap a finals de
segle es van crear les capelles laterals de la part de l’epístola
del temple.
La guerra de Successió, a començaments del segle XVIII, fou
un altre moment devastador per a la ciutat, i en concret per
a les comunitats religioses. El prior dels carmelites fou
empresonat a Saragossa i els demés religiosos en presons
públiques durant un any. El convent fou saquejat i l’església
convertida en establia. Després d’aquests primers anys tant
durs, van retornar alguns frares al convent i van intentar refer
dignament l’edifici i els seus béns. No obstant, la penúria
dels temps no permetia fer grans progressos. Segurament,
fins la segona meitat del segle XVIII no es produiran les grans
reformes i ampliacions del convent de Sant Josep.
Novament el segle XIX s’inicià amb una guerra, amb la
invasió francesa i el saqueig del convent. Però, poc temps
després fou la desamortització eclesiàstica la que finalment
va clausurar el convent, com a la resta del Principat.
Un any després de la desamortització, el 1836, la recentment
creada Diputació demanà la cessió de l’edifici dels carmelites
descalços. El Capità General de l’Exèrcit de Catalunya Espoz
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y Mina i el governador interí March Labores concedien el 3
d’agost la titularitat d’aquest convent a la Diputació, donació
que fou ratificada pel govern el 3 de juny de l’any 1840.
L’exconvent de carmelites comença a dedicar-se des del 5 de
juny de l’any 1836 a casa de caritat. Fins el 1851 no es realitzaren les primeres reformes, bàsicament amb la construcció
de cinc nous dormitoris. Però la remodelació més important
es produïa en 1859, segons un concurs d’obres que es publicà als Butlletins Oficials de la Província els dies 20 i 27 de
juliol. Es va construir l’ala nord-oest, que donava al carrer
Sant Crist. Per altra banda, Cayetano Barraquer aporta una
nova dada, quan diu que en “1860 se derribó el claustro de
los frailes, y en su mismo lugar, o caja de edificio, se construyó la actual”.1 El presbiteri de l’església es va retallar per
habilitar un passadís per la part posterior. Això comportà la
desaparició d’una cripta que hi havia davant de l’altar major,
on s’accedia per unes escales laterals, a semblança de l’existent al convent de carmelites de Balaguer.
Altres obres de manteniment, millora i ampliació es realitzaren durant els anys 1882, 1887, 1888, 1893, 1899 i
1901, amb successives compartimentacions de l’espai en
sales i habitacions que distorsionaren l’original percepció
espacial de l’edifici conventual.
Entre els anys 1936 i 1939 el convent es va convertir en
Hospital Militar, el que va suposar noves remodelacions,
reestructuracions d’espais i acomodació a les funcions sanitàries que una altra vegada manipularen el que quedava del
primitiu convent carmelita.
Per últim s’adequà a les funcions d’assistència social, anomenant-se Llar de Sant Josep fins l’any 1999. És en aquest
moment quan fou destinat per a nova seu del Museu de
Lleida Diocesà i Comarcal.
Les obres d’enderroc s’iniciaren al més d’abril de l’any 2003
i la primera pedra del nou museu, avui ja realitat, fou
col·locada el dia 27 de setembre de 2003.

1 BARRAQUER i ROVIRALTA, Cayetano: Los religiosos en Cataluña
durante la primera mitad del siglo XIX, vol. IV, Barcelona, 1917,
pàg. 309.

S O L S O N A

Els Vitralls de la nova església de Vallcebre
per CAMIL VILADRICH

S

ituació geogràfica: Vallcebre és un Municipi del
Berguedà, d’uns 280 habitants, situat a la falda oriental
del macís d’Encija, sota el serrat Voltor. La seva ubicació, a
uns 1.100 m. d’altitud, li permet tenir una panoràmica pirinenca molt bonica. Uns anys enrera la seva riquesa principal
era la mineria, ara tancada per el seu baix rendiment. Són
importants els jaciments paleontològics de l’època dels dinosauris descoberts recentment. L’antiga església, ara enderrocada, estava edificada sobre un terreny poc estable; s’havien
fet diverses reparacions al llarg dels anys, però darrerament
ja era ruïnosa. Per això es va optar per fer-ne una de nova en
un lloc més segur. Aquesta es va inaugurar el dia 16 de gener
de l’any 2000. Hi mancava, però, el complement dels vitralls
en els 7 finestrals que donen llum a l’interior.

important. Més endavant explicaré breument aquest itinerari.
Ara faltava plasmar-ho en uns esbossos per poder-ho avaluar.
Aquest disseny s’encarregà al Sr. Joan-Baptista Torras i Viver,
amb qui ja haviem comentat el projecte “in situ”.
Qui és Joan-Baptista Torras i Viver?
El Sr. Joan-Baptista Torras i Viver, natural i resident a Sant
Feliu de Llobregat, seu de la recent erigida Diòcesi del Baix
Llobregat, és un pintor de renom a Catalunya i fora de
Catalunya. Va cursar la carrera de Belles Arts a l’Escola
Superior de St. Jordi de Barcelona i és llicenciat per la
Facultat de B. A. de la Universitat de Barcelona. La seva
creació pictòrica és molt extensa. Aquí em limito a comentar
la seva vessant de pintura i creació religiosa. El seu art ha
quedat plasmat en més de vint-i-cinc esglésies i capelles del
nostre país, amb pintures murals, ornamentacions i/o disseny de vitralls. A l’església parroquial de Navàs hi ha una bona
mostra del seu art pictòric i decoratiu. Joan-B. Torras, home
creient, com molt bé diu el Sr. Bisbe Auxiliar de Barcelona,
Mons. Joan Carreras, (a Catalunya Cristiana de l’1-VII-04),
“posa el seu art al servei de la pastoral”. És ben bé així, les
seves obres traspúen aquesta experiència personal de
creient, arrelada per una profunda comunió eclesial i ali-

Plànol de localització

La gènesi dels vitralls de la nova església de Vallcebre:
Els vitralls d’una església, a més de fer bonic, solen expressar
alguna cosa o realitat que tingui sentit per els qui la freqüenten habitualment. Poden rememorar fets o realitats de la
vida religiosa o cívica d’aquella comunitat, o motius catequètics, llegendaris, geogràfics o decoratius.
A l’hora d’escollir els motius que es podien plasmar en els vitralls de la nova església ens decantarem per expressar-hi una
motivació catequètica: “L’itinerari de Fe del cristià”, amb
algun element d’interès local. Ens va semblar un motiu prou
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mentada per una relació freqüent amb la cultura, espiritualitat i litúrgia montserratina. Les seves obres són autèntiques
catequesis d’un gran valor pedagògic i artístic.
Qui ha confeccionat els vitralls?
Són realitzats pel Sr. Joan Monforte, mestre vitraller, nascut a
Mosqueruela (Terol). De jovenet es trasllada a Sabadell i treballa en la indústria del vidre. Més tard hi instal·la el seu propi
taller de vitraller i vidrier. L’any 1990 es desplaça a Manresa
on es consolida com a mestre artesà del vidre. Graduat en
Belles Arts a l’escola d’Arts i Oficis de Sabadell, s’especialitza
en l’art del vitrall emplomat, en gravats a l’àcid, en gravats a
la sorra i en pintura amb esmalts i grisalles sobre vidre.
Els treballs més significatius, de contingut religiós, realitzats al
nostre Bisbat són a l’església parroquial de Navàs: elaboració
de vitralls i mural en vidre a l’àcid; al Santuari de Queralt: vitralls; i a l’església de Vallcebre: confecció dels vitralls. També
té treballs significatius de signe religiós a la Santa Cova de
Montserrat, a Barcelona i a altres indrets de Catalunya.
Temàtica dels vitralls de l’església de Vallcebre.
La distribució d’obertures a l’església és la següent: un rosetó

Interior de l’església abans de col·locar els vitralls
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sobre la porta d’entrada, quatre finestres a la nau (dues per
banda) i dues al presbiteri a banda i banda de la imatge de la
patrona Santa Maria-Assumpta. Escollit “l’itinerari cristià”
com a “fil conductor” es va determinar la següent distribució:
• En el rosetó: El Sagrament del Baptisme que, a més de fernos fills de Déu i de purificar-nos amb el bany de l’aigua, ens
introdueix i ens fa membres de la Comunitat que es reuneix
cada diumenge a l’església per celebrar la Fe. És l’inici del
nostre camí cristià.
• Els quatre finestrals de la nau: Els cristians que ens reunim
a l’església creiem unes veritats que són expressades i resumides en el “Credo”. Els vitralls de la nau ho concentren
encara més. Tots ells presenten un rerafons comú: tres cercles que s’entrellacen de forma més o menys visible.
El primer vitrall de la dreta (el més proper a l’altar) ens presenta el misteri de la Santíssima Trinitat: Déu-Pare, Creador
de l’univers i de l’home; Déu-Fill, fet Home i Salvador per la
seva Mort i Resurrecció; i Déu-Esperit Sant, creador de
Comunió i de Comunitat.
El segon vitrall de la dreta (prop del cancell) és dedicat a la
Bíblia, Paraula que ens revela el Misteri i l’Acció de Déu, que
és Llum que ens guia en el nostre Camí cristià i que dóna
sentit a la nostra vida. Hi són significats els dos Testaments:
L’A. T. per Moisès com a capdavanter de la gran experiència
de Fe d’Israel i mediador de l’Aliança que Déu fa amb ells. El
N. T. amb alguns Apòstols i Evangelistes que, amb la seva
predicació i els seus escrits, ens presenten la Persona i el
Missatge de Jesús, Cimal de la Història de Salvació.
El tercer vitrall (esquerra prop del cancell) vol expressar el
Misteri de l’Església i la seva vitalitat. És una Comunitat conduïda i vivificada per l’Esperit que creu, prega i celebra la
Salvació que Crist ressuscitat, present per aquest mateix
Esperit, comunica a tota persona que s’apropa a Ell per
mediació dels Sagraments i la Pregària. L’Eucaristia del diumenge, per la seva freqüència i expressivitat sintetitza la
Comunitat creient, orant i fraterna.
El quart vitrall (esquerra, prop de l’altar) fa visible la Fe dels
cristians en la vida futura, amb imatges tretes de l’Apocalipsi:
“la nova Jerusalem”, ornada amb l’Arc Iris com a signe de la
presència de Déu, que porta Pau i Comunió, i “la multitud
dels salvats amb vestits blancs i palmes a les mans”. Una
manera de contrarestar l’agnosticisme del món actual que
ignora la vida del més enllà.

Tercer vitrall (esquerra)

Vitrall del presbiteri (esquerra)

• Els dos vitralls del presbiteri: “L’Itinerari cristià” l’han
seguit milions de persones que, en circumstàncies diverses,
són per a nosaltres models o testimonis que ens diuen, amb
paraules i fets, que “seguir el camí cristià” és possible. És
aquí on hem volgut visualitzar-hi dos testimonis que tenen
per als vallcebrencs una importància especial: Santa Bàrbara
a l’esquerra i Santa Magdalena a la dreta de la Patrona de
la Parròquia Santa Maria Assumpta, principal model i testimoni de la nostra Fe. Perquè aquestes dues santes?
Vallcebre, com a poble miner, honora encara avui amb
solemnitat la Festa de la Patrona de la mineria. És lògic,
doncs, que un dels dos testimonis fos aquesta Santa que
recorda el passat recent de la Vila. L’altre vitrall ens presenta Santa Magdalena a la que aquí se li professa una especial
devoció. Cada any es fa un Aplec festiu el dia 22 de juliol a

Primer vitrall (dreta)

Segon vitrall (dreta)

l’església de la Santa que hi ha dins el terme de Vallcebre.
És el que se’n diu una festa de “Vot de poble”, que anys
enrera se celebrava amb més solemnitat. És lògic que aquestes dues santes siguin visiblement presents a la nostra
església parroquial, sinó amb imatges, sí dibuixades en els
vitralls.
Conclusió:
Amb aquesta millora es dóna per acabada la nova església
de Vallcebre, almenys en allò que es considera “obra major”.
Resten ara petits detalls. El Projecte d’aquesta obra, va tenir
l’aprobació dels feligresos de la Parròquia i dels organismes
diocesans competents. El resultat aconseguit ha plagut
sobradament a tots.
Esperem poder-ne gaudir per molts anys.
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TARRAGONA

Francesc Olives i el Retaule de santa
Maria Magdalena i santa Susanna de
l’església prioral de Reus (1527)
per SOFIA MATA DE LA CRUZ

L

a trajectòria vital i professional del pintor Francesc Olives
va ser molt dilatada en el temps. Nascut a Reus el 1502,
probablement era fill del pintor homònim Francesc Olives,
originari de Banyoles i establert a la capital del Baix Camp el
1496. El fill es formà professionalment en el taller del pintor
reusenc Jaume Segarra, però tot i que va tenir diversos encàrrecs a la seva població natal, desenvolupà la seva carrera a
Tarragona, on possiblement es va establir en casar-se amb la
filla del pintor Joan Albiols, l’any 1539. Diverses notes del
Llibre del Tauler de la catedral ofereixen dades sobre la seva
vida familiar, entre el 1539 i el 1575.
El catàleg de les seves obres es coneix, d’una part, gràcies a
la publicació de notícies documentals que han permès identificar de manera segura com a obra seva alguns retaules i
taules. D’altra, amb aquesta premissa, i mitjançant l’anàlisi
estilística, ha estat possible dur a terme una sèrie d’atribucions plausibles. En resum, i a banda de diverses notícies que
fan referència a feines de policromia i decoratives, serien
obres seves la taula de Santa Euròsia de la catedral de
Tarragona (1525-1535), el retaule de Santa Maria Magdalena
i Santa Susanna de la confraria de preveres de Reus (1527),
obra contractada juntament amb el pintor tarragoní Pere
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Homdedéu i el pintor reusenc Jaume Segarra, la pintura
d’una bandera a Reus (1528), ensems amb Jaume Segarra,
Pere Homdedéu i el seu sogre Joan Albiols, el retaule de Santa
Maria Magdalena de la capella d’idèntica advocació, al claustre de la catedral de Tarragona (vers 1536), els retaules de
Santa Maria Magdalena i de l’Anunciació, de les capelles dels
Cardona de la catedral de Tarragona (abans de 1537), el
retaule de Sant Anton i Sant Llop, contractat amb el gremi de
blanquers i assaonadors de Reus (1547), el retaule dels Sants
Cosme i Damià de Vallmoll (1553), i un retaule dedicat també
als sants Cosme i Damià, que contractà a Reus el 1577, darrera referència documental coneguda. De totes aquestes
obres es conserven al Museu Diocesà de Tarragona la taula de
Santa Euròsia, algunes taules dels retaules de les capelles dels
Cardona i el retaule dels Sants Cosme i Damià de Vallmoll,
mentre que el retaule de Santa Maria Magdalena de la capella del claustre es conserva encara in situ.
La resta d’obres es donava per perduda fins que, recentment, han aparegut, reutilitzades en la part interior d’una

Aparició de Crist ressuscitat a Maria Magdalena.
Prioral de Sant Pere de Reus.

portella de la capella del Santíssim Sagrament de la prioral de
Sant Pere de Reus, dues taules pintades, de les quals una, en
què es representa l’Aparició de Crist ressuscitat a Maria
Magdalena, i part de l’Àpat a casa de Simó (184 x 81 cm), es
pot posar en clara relació amb el retaule de Santa Maria
Magdalena i Santa Susanna que Francesc Olives contractà
l’any 1527 amb la confraria de preveres de Reus. L’altra taula
(184 x 50 cm) conserva part de la figura de sant Domènec,
identificat gràcies a la inscripció de l’aurèola, però el seu
estat de conservació impedeix fer-ne cap judici segur. Les
escenes de la vida de Maria Magdalena de Reus tenen tantes
afinitats amb les mateixes que apareixen al retaule de la
mateixa advocació que va pintar Francesc Olives per a les
capelles dels Cardona de la catedral de Tarragona, que sembla clara la seva intervenció en solitari en aquests episodis, si
es té en compte que va contractar l’obra conjuntament amb
Pere Homdedéu i Jaume Segarra. L’escena de l’Aparició de
Reus mostra una clara coincidència amb la de Tarragona en
la composició, en la figura de Crist –la resolució del rostre, el

gest, el mantell, la creu i la banderola, el nimbe format per
un finíssim doble cercle-, en la finestra de la dreta, exacta en
totes dues escenes, o en el paisatge del fons, amb boscos
ombrívols sota un cel serè. Fins i tot hi ha coincidència en les
empremtes de les arquitectures originals, ara perdudes. La
figura de la santa, col·locada de perfil a Tarragona i de tres
quarts a Reus, mostra idèntics rostres i cabells, si bé varia la
indumentària. És de la mateixa mà l’escena de l’Àpat a casa
de Simó: el tractament dels rostres, els pentinats, el parament de la taula, l’arc del fons i fins i tot el paisatge que s’hi
albira. La taula de Reus ha estat retallada i ha perdut la part
inferior, inclosa la figura de Maria Magdalena.
Gràcies a aquesta troballa s’ha ampliat el catàleg d’obres conservades d’un dels pintors més interessants de la primera meitat del cinc-cents, un artista que mostra certa aproximació a
la pintura valenciana coetània, a través de la qual pren ecos
llunyans de la producció de les terres del nord d’Itàlia. El tractament de les figures, del color i dels paisatges del fons recorda fórmules que eren habituals en els mestres valencians del
moment, però Francesc Olives és un pintor certament
desigual, que mostra escenes prou avançades estilísticament
i altres que encara arrosseguen solucions goticistes.1

Retaule de Santa Maria Magdalena.
Capella del claustre de la Catedral de Tarragona.
1 La bibliografia sobre Francesc Olives és molt extensa. Davant la
impossibilitat de ressenyar-la tota, només apuntaré els autors que
han donat notícies essencials sobre el pintor, com Agustín CEÁN
BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las
Bellas Artes en España, Madrid 1800, vol. III, p. 248; Andreu de
BOFARULL I DE BROCÀ, Anales históricos de Reus desde su fundación
hasta nuestros días, Reus 1845, vol. 1, p. 77; Emili MORERA I
LLAURADÓ, Memoria o descripción histórico-artística de la Santa
Iglesia Catedral de Tarragona, Tarragona 1904, p. 40, 65, 68, 144;
Ramon PINYES, “Un pintor tarragoní a Vallmoll”, Tarragona i el
Camp (Tarragona) 5 (1934) p. 8; Sanç CAPDEVILA I FELIP, La Seu de
Tarragona. Notes sobre la construcció, el Tresor, els artistes, els capitulars, Barcelona 1935, p. 30, 49, 51-53, 74, 84, 113, n. 14. Diego
ANGULO, “El pintor gerundense Porta”, Archivo Español de Arte
(Madrid) XVII (1944) p. 341-359; Salvador VILASECA ANGUERA, La
pesta de l’any 1530 i el pintor Jaume Segarra de Reus, Asociación
de Estudios Reusenses, Reus 1952 (Rosa de Reus, 1); Maria Lluïsa
VILASECA BORRÀS, “Dos pintores reusenses del siglo XVI: Juan
Arnaldis y Francesc Olives”, Revista del Centro de Lectura (Reus)
quarta època, 10 (1953) p. 109-111. La resta de la bibliografia i
altres notícies relatives al pintor a Sofia MATA DE LA CRUZ, La pintura
del cinc-cents a la diòcesi de Tarragona (1495-1620). Entre la permanència del gòtic i l’acceptació del Renaixement (en premsa).
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TORTOSA

El Cadirat del Cor de la Catedral de
Tortosa
UN EXTRAORDINARI CONJUNT ESCULTÒRIC
RENAIXENTISTA
per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

E

l cadirat del cor de la Catedral de Tortosa és, sense cap
mena de dubtes, un dels més interessants conjunts escultòrics renaixentistes que actualment encara conservem a
Catalunya, després de les grans pèrdues dels anys 1936-39.
Però malgrat aquesta importància, la seva ubicació des de
finals de la darrera Guerra Civil, en l’antic dormitori dels
canonges de la Catedral de Tortosa (un espai pràcticament inaccessible fins no fa gaire temps) n’han dificultat
l’accés al públic en general i als estudiosos de l’art en particular.
Sortosament, d’un parell d’anys ençà, la sala on està situat el
cor ha acollit dues exposicions (Germinabit i Lux Dertosae)
que han suposat tant una neteja de la peça com que el
públic hi pogués accedir a la seva contemplació. A l’espera
que en un curt espai de temps s’obri al públic de forma permanent el projectat Museu de la Catedral de Tortosa, del
qual formarà part, hi donem un seguit de dades històriques
i artístiques dels seients del cor, com un aperitiu d’aquest
desitjat projecte museogràfic.
Aquest cadirat fou construït per l’escultor Cristóbal de
Salamanca, amb l’ajut d’altres artífexs, entre els anys 1587 i
1593. Aquest mateix artífex, nascut a Àvila, havia realitzat els
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seients del cor superior de l’església del monestir de
Montserrat, que fou cremat l’any 1811 i del qual només queden petites restes, que no ens permeten copsar les seves característiques.
El contracte entre el capítol de la Seu de Tortosa i l’escultor
fou signat, segons notes del canonge Matamoros, el dia 15
de desembre de l’any 1587. Aquest cor substituïa un cadirat
més antic que havia estat situat originàriament a la zona de
l’absis, on actualment hi ha les portes d’accés a la Sagristia i
a la Capella del Santíssim, encara que des de l’any 1566 ja
ocupava el lloc on fou instal·lat el nou, al tercer tram de la
nau central de la Seu. L’obra fou taxada en 5.500 lliures
jaqueses i el capítol es comprometia a lliurar la fusta de roure
necessària per fer-lo, que ja havia comprat a Navarra uns
anys enrera i havia guardat en un magatzem a l’espera d’iniciar l’obra.
L’escultor, tal com era habitual, no treballà sol i, entre els
seus ajudants, consta Gabriel Sit, el fuster de la Seu, que
probablement s’encarregà de realitzar el treball dels elements decoratius. També consta la participació del picapedrer Domènec d’Arbeca, que tallà les peces de pedra
necessàries pel tancament posterior del conjunt. L’escultor
Cristóbal de Salamanca morí abans d’acabar l’obra, ja que

Sector frontal del cadirat del cor
(foto: Hilari Muñoz)

el gener de 1591, el fuster Gabriel Domènec, va cobrar
100 lliures de mans del mestre d’obres de la Seu, Martín
Garcia de Mendoça actuant en nom de Caterina, la vídua
de l’escultor, per diners que li devien encara per feines
pendents al cor. A causa de la mort del mestre segurament
els membres del seu taller acabaren els treballs que mancaven i l’any 1593 es féu la visura final de l’obra.
Després de la seva conclusió, el cor tingué diferents transformacions, les més importants de les quals foren:
• la construcció d’una reixa de tancament de jaspi a finals del
segle XVI, finançada pel bisbe Gaspar Punter.
• la construcció d’un monumental orgue a finals del segle
XVII, a sobre del sector dret del cor, finançat pel bisbe fra
Sever-Tomàs Auther.
• i, finalment, la supressió de la reixa de jaspi i un escurçament de quatre cadires per banda del cadirat l’any 1879,
en el marc d’un ampli programa de reformes realitzades
dintre de la Catedral de Tortosa.
Durant la Guerra Civil de 1936-39, el cor va patir l’impacte
d’una bomba llançada per l’aviació franquista i al final del
conflicte fou desmuntat de la seva ubicació original i traslladat a l’antic dormitori dels canonges, lloc on actualment es
conserva.
A partir de fotografies antigues i d’informacions recollides
per mossèn Eduard Solé abans de la Guerra Civil de 193639, ens podem fer una idea prou aproximada de quin era
l’aspecte abans i després d’aquest fet bèl·lic. A més també
gràcies a les seves notes hem pogut identificar totes i cadascuna de les figures representades als respatllers del nivell
superior.
Abans de l’any 1936 el cor estava format per un total de 75
cadires: 47 al nivell superior i 28 a l’inferior a més de dos
portes laterals (una d’accés des de la nau de la Seu, que a
sobre tenia el plafó amb la representació de Santa Còrdula i
una altra, amb un element decoratiu, per accedir a l’orgue).
Actualment es conserven 43 cadires superiors i 24 d’inferiors, ja que en el moment d’instal·lar-lo en la seva nova ubicació i per problemes d’espai, calgué retallar dues cadires del
sector del fons i una de cada banda lateral, a més de suprimir les dues portes d’accés.
En el sector esquerre a més es canvià la situació d’alguns
respatllers del cadirat superior, així com també en el sector
frontal, on s’intercanviaren de lloc les cadires amb els relleus

Relleu amb la representació de sant Mateu
(foto: Hilari Muñoz)

de sant Andreu i sant Francesc; i en el nivell inferior de
seients els canvis encara foren més profunds, ja que es modificà totalment la disposició de les cadires i les escales d’accés i, per aquest motiu, els sitials inferiors es troben agrupats
cap al fons (des del punt de vista frontal) i en els extrems
quedaren dos grans espais buits situats a banda i banda de
l’espectador.
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el relleu amb sant Llorenç es conserva molt malmès en una
dependència de la Catedral i, finalment, s’han perdut els plafons amb les representacions de Sant Vicent i de Sant Antoni
de Pàdua. A més el relleu amb Santa Còrdula, que abans de
la Guerra Civil tenia a la part inferior una porta que comunicava l’interior del cadirat amb la nau lateral de la Catedral,
ara té a sota una cadira
Pel que fa a les cadires inferiors, els seus respatllers mostren
un treball més senzill ja que només tenen com a motiu decoratiu diferents elements de talla de fusta amb figures
geomètriques.
Per acabar aquesta petita aproximació al cor de la Catedral
de Tortosa, donarem compte de la situació actual dels 43
respatllers amb figures de sants del nivell superior de cadires,
(seguint les notes citades de mossèn Eduard Solé) començant
per l’extrem esquerre de l’espectador i seguint el sentit de les
agulles del rellotge:
sector esquerre: sant Domènec, sant Sebastià, santa
Còrdula, santa Magdalena, sant Bonaventura, sant Jaume,
sant Mateu, sant Agrícola (bisbe d’Avinyó), sant Bartomeu,
sant Bernat de Claraval, santa Tecla, sant Lluc, santa Clara,
sant Bernat Calvó i sant Pau.
sector frontal: sant Brauli, sant Joan Evangelista, sant Roc,
sant Ambròs, la Mare de Déu dels Àngels, sant Jeroni, sant
Gregori (que correspon a la cadira del bisbe), sant Dídac
d’Alcalà, sant Agustí, sant Andreu, sant Francesc d’Assís,
l’Àngel Custodi i sant Martí.
sector dret: sant Àngelo (màrtir carmelità), santa Càndia,
sant Josep, sant Pere, sant Ramon de Penyafort, sant Esteve,
santa Mònica, sant Jordi, la Immaculada, sant Tomàs
d’Aquino, sant Damàs, sant Antoni Abat, sant Marc, sant
Ruf i sant Ramon de Fitero.

Nivell inferior del cadirat
(foto Hilari Muñoz)

De les quatre cadires superiors suprimides, es conserven a la
sala capitular de la Catedral dos plafons solts (refets a partir
de fragments) amb les figures de sant Benet i sant Oleguer,
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El vitrall de la Creació
per JAUME MAYORAL

“Déu acabà la seva obra al dia sisè i, el dia setè, reposà de
tota l’obra que havia fet. Déu beneí el dia setè i el santificà,
perquè aquell dia reposà de tota l’obra que havia creat i
havia fet. Així van ser els orígens del cel i de la terra quan
foren creats”
Gn 2, 2-4

entrada de llum i de colors a l’interior de les naus. Una tècnica
que en el darrer segle ha tornat a guanyar un fort impuls amb
autors com: Chagall, Matisse, Pipper,… El vitrall permet transmutar la llum i a més produir o reportar un efecte de brillantor,
que mai serà igual, ja que depèn de la llum que ve de l’exterior,
aquesta determinada pel sol i altres agents atmosfèrics.
L’obra que podem veure i admirar a la parroquial de Linyola,
forma part d’un projecte a més llarg termini que volia dotar
a tots els vanos de l’edifici d’uns vitralls nous i adients al
moment que vivim de l’art contemporani. Tal com recull el
text que encapçala aquest article, el projecte vitrallista de
Linyola volia plasmar en set grans vitralls el cicle de la
Creació. De tota la proposta només podem veure, en la
rosassa, el simbolisme del setè dia de la Creació, com apunta l’autora Y. Murata “tota la dinàmica anterior, l’acte de la
creació, dóna lloc a un remolí concèntric final que culmina en
el descans definitu del setè dia”.
Si ens fixem en l’obra podem veure aquesta espiral de força
que va adoptant una forma geomètrica que té forma de

Plànol de localització

A

l’església parroquial de l’Assumpció de Linyola (Pla
d’Urgell), un edifici de la primeria del segle XV, podem
admirar el vitrall que omple la gran rosassa de la façana principal del temple. Aquest vitrall, tal com trobem anotat en el
llibre de visites i actes (pàgines 13-15), va ser col·locat el 6 de
juliol de 1996. Ha estat dissenyat per l’artista japonesa, especialista en ceràmica i vitralls, Yukiko Murata, i realitzat per
Gerard Balcells al taller de vitraller de Vallbona de les
Monges. Una obra moderna, plena d’un gran simbolisme,
que ens ajuda a tornar a recuperar la importància dels vitralls
en la decoració i ornamentació dels espais sagrats, i a la
vegada subratllar la gran funció catequètica i visual que pot
tenir per als creients i no creients.
En la història de l’arquitectura religiosa ja trobem elements del
vitrall en l’art bizantí, però no serà fins al gòtic de l’Europa occidental, on aquesta tècnica artística no agafarà un vertader
relleu. Només cal pensar en moltes de les catedrals del gòtic i
en les seves grans superficies vidrades que permeten una gran
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Fotografia: Jaume Piñol

remolí helicoidal, amb una sensació de circumferències que
es van tancant. Recordem que per a la simbologia i la iconografia cristiana, el cercle, la forma de circumferència té una
significació que ens parla del buf diví, que no té ni principi ni
fi, amb una constant acció-dinàmica de moviment etern, la
força que permet a la Creació el seu dinamisme en la història de la humanitat. Tots els dies creats són atrets per aquest
centre que els procura un sentit d’unitat i de comunió plena.
L’artista ha volgut plasmar en aquest vitrall el resum dels
altres sis dies que són unificats en la força central del Déu
Creador, origen i fi de tot allò que ens envolta. Els colors vius
i majoritàriament calents ajuden a donar aquesta percepció,
en especial el centre del vitrall fet amb vidre de color vermell.
Diferents punts en negre envolten tota la composició, elements que marquen dins la infinitud de l’espai còsmic-diví
una referència a la finitud de l’espai humà, que tendeix a la
plenitud i la unió amb la divinitat creadora.
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No cal dir que quan els raigs resplendents penetren per la rosassa, el joc de llums i colors envaeix l’única nau central de l’església fins incidir en l’altar del presbiteri, com un altre símbol de
que tot el creat té el seu sentit en l’ara de l’amor de Déu que
és Jesús donat i ofert en l’Eucaristia, un missatge important i
adient en aquesta commemoració de l’Eucaristia que celebra
l’Església i que ens acompanyarà fins a finals d’enguany.
Podem afirmar que l’artista i el seu grup de col·laboradors
ens han regalat amb la seva obra una percepció actualitzada,
en aquest nou mil·lenni i en un art d’avantguarda, del significat més profund del tema de la creació bíblica. Com ens diu
la Carta de Joan Pau II als Artistes (Roma-1999) en el seu
número 13: “el artista busca siempre el sentido recóndito de
las cosas y su ansia de conseguir expresar el mundo de lo
inefable”; sembla que aquesta artista japonesa i la seva obra
ho han aconseguit d’una manera original, moderna sense
renunciar a la tradició més antiga dels vitralls.

V
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La creu processional de sant Salvador
de Bellprat (Anoia), un cas curiós de
reproducció
per DANI FONT I ANNA HOMS
Departament de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic

gòtiques, en les quals acostuma a haver-hi la figura d’Adam.
En aquest braç inferior apareix la inscripció: “ PARROQUIA
DE BELLPRAT ANY MCMXV”. En el revers de la creu, centra
la creuera la imatge de la Mare de Déu amb l’Infant, i els
braços són ocupats per medallons amb els quatre evangelistes i els seus símbols. La creu presenta la canya llisa i una
magolla sisavada, de secció mixtilínia amb decoració calada.
El punxó “S TORRUE” apareix marcat al peu de la creu.
En parlar amb el rector sobre aquest fet, ens comentà que en
la parròquia es conservava una difusa memòria històrica referent a un rector que s’havia vengut “una creu d’or” de valor
artístic i que el bisbe l’havia amonestat. Davant un cas curiós
com aquest, iniciarem una recerca en l’Arxiu de la Secretaria
del Bisbat i, entre els documents de la parròquia de Bellprat,
se’n trobà un de 1914 que permeté desxifrar el perquè i la
història d’aquesta nova creu.
Es tracta d’una sentència de la Vicaria General del Bisbat de
Vic contra el que havia estat rector de Bellprat, el qual certament s’havia venut la creu gòtica de la parròquia. En aquest
document es condemna l’acció i es multa el rector amb una
suma de diners; s’adverteix a aquest que si no paga se li

D

urant els treballs d’inventari dels béns artístics de les
parròquies de l’arxiprestat Anoia-Segarra es va procedir a
realitzar l’inventari dels béns de la parròquia de Sant Salvador
de Bellprat. Un dels objectes inventariats fou una creu processional una mica curiosa: tot i ser fabricada l’any 1915, tal i
com consta en una inscripció i com es dedueix d’una mirada
atenta a la seva factura, la creu presenta una tipologia perfectament gòtica; és una rèplica d’una magnífica creu processional del segle XVI o XVII, molt lluny de les abundants creus
neogòtiques que abunden en les nostres parròquies. La creu
fou inclosa en l’Inventari General dels Béns Artístics del Bisbat
de Vic amb el número BdV 1226, i en l’Inventari de l’Església
Catòlica amb el número IEC 11224.
Es tracta d’una creu de tipologia gòtica, de perfil flordelisat
resseguit amb frondes. Els braços estan decorats amb motius
vegetals repujats, sobre un fons micropunxat. A l’anvers, en
la creuera, destaca la figura del Crist, així com també el
pelicà alimentant les cries, a la part superior, Sant Joan i la
Mare de Déu als costats i, a la part inferior, el Nen Jesús. La
solució iconogràfica de la figura del Nen Jesús als peus de la
creu no segueix la tradició de les creus processionals

Anvers i revers de la creu processional
de sant Salvador de Bellprat
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retindrà de la seva assignació i que aquests diners serviran per
fer una nova creu. Aquesta creu, diu el document, haurà de
seguir el disseny que proporcioni el conservador del Museu
Diocesà -en aquell moment mossèn Josep Gudiol i Conill-, i
serà tant semblant com sigui possible a la creu desapareguda.
La creu inventariada ens demostra que la sentència fou executada tal i com es manava.
Vam creure que Mn. Gudiol, davant l’encàrrec de la Vicaria

Apèndix : Extracte de la sentència. [Arxiu de la Secretaria del
Bisbat de Vic. Caixa de Bellprat, carpeta 3]
Nos D. D. Jaime Serra y Jordi, pbro, Deán de esta Sta. Yglesia
Catedral, Provisor y Vicario General de esta diócesis de Vich.
En la ciudad de Vich a veintiseis de Octubre de mil novecientos catorce.
Visto este expediente sobre la enajenación de objetos preciosos de la parroquial iglesia de S. Salvador de Bellprat:
1º Resultando probado que el Rdo. José Sanfeliu y Padrós,
actualmente párroco de Guardiola, vendió, sin permiso de
la Autoridad eclesiástica, años atrás y cuando lo era de
Bellprat, la cruz parroquial de esta Yglesia, a un desconocido comprador de objetos artisticos y arqueológicos:
2º Resultando que dicha cruz era de plata y que por sus formas artisticas revelaba antigüedad apreciable:
[...]
4º Resultando que el Rdo. Sanfeliu declara que aquella venta
la hizo ignorando las censuras infligidas a los que enajenan los bienes eclesiásticos:
5º Resultando que la expresada cruz fué vendida por el precio de setecientas cincuenta pesetas que cobró dicho
Párroco, quien dice haberlas invertido parte en obras de la
iglesia y campanario de Bellprat:
[...]
1º Considerando que está severamente prohibida por los
Sagrados Cánones, y especialmente por la Extravagante
Ambitiosae cupiditati de Paulo II confirmada por el Papa
Pio IX, de feliz memoria, en su Bula Apostolicae Sedis, la
enajenación de bienes eclesiásticos, asi immuebles, como
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General i la falta d’informació detallada de la creu extraviada,
deuria cercar entre les que guardava al Museu alguna peça en
la qual l’orfebre pogués inspirar-se. Fent el camí a la inversa,
estudiarem les creus del Museu a la recerca d’una peça semblant a la de Bellprat. Si bé no és idèntica, la creu processional de plata MEV 11166, realitzada a Barcelona a finals del
segle XVI, presenta unes característiques iconogràfiques i
sobretot estilístiques molt properes a la creu de Bellprat.

muebles preciosos, bien lo sean por razón de la materia de
que están compuestos, bien por su arte y estructura, bien
por su valor arqueológico:
2º Considerando que la cruz de que se trata era no sólo preciosa por ser de plata, sino tambien por su estructura y
antigüedad:
3º Considerando que la Constitución referida impone censura
al vendedor de bienes eclesiásticos sin la debida autorización, y declara además nula la venta realizada:
4º Considerando que la ignorancia excusa de la censura, y
que no es posible perseguir la nulidad de la venta de la
expresada cruz, ya por el tiempo transcurrido, ya por ignorarse quien sea su actual poseedor:
[...]
Visto el dictamen fiscal y lo demás digno de verse y atenderse:
Decimos: que debemos condenar y condenamos al Rdo. D.
José Sanfeliu al pago de la cantidad de setecientas cincuenta
pesetas en efectivo, que entregará a nuestro Secretario
Cancelario dentro del plazo de diez dias, con prevención que,
de no hacerlo se le retendrá dicha cantidad de su asignación,
invirtiéndose luego dicha suma en la adquisición de otra cruz,
que se hará fabricar por reputado artista bajo el diseño que
facilitará el Conservador del Museo Diocesano, quien procurará sea tan semejante como sea posible a la desaparecida; y
hecha, será entregada a la parroquia del Bellprat. Notifiquese
al interesado en debida forma este resolución. Asi por este
nuestro auto lo decretamos mandamos y firmamos por ante
el infrascripto Secretario Cancelario. Doy fe.
[...]

Glossari
APARELL (continuació).- L’aparell per
construir una paret amb obra cuita
(maons o totxos), malgrat les mides
regulars i pràcticament constants de les
peces, és també molt variat, depenent
del gruix del mur i de la manera de lligar-les als efectes d’un bon paredat. Si
el mur és, per exemple, de maó de pla
o sigui d’uns 15 cm. de gruix, les peces
es posen pel llarg, a trencajunt. Si és
d’un gruix de 30 cm. pot fer-se amb
totxos o maons aparellats de través o
combinant-los alternativament pel llarg
i pel través i així resulten els aparells
més, freqüents : belga, holandès,
gòtic, anglès...

APARELLADOR.- Auxiliar de l’arquitecte en la direcció i supervisió dels
treballs de construcció. Professional
que cuida de la correcte execució dels
plans i previsions, verifica la bona
qualitat dels materials i la seva
col·locació en l’obra així com les
medicions, els preus i certificacions
que presenti el constructor. Les seves
competències estan definides en la
Llei de l’Edificació
APOCALIPSI.- Revelació. Sobretot referent als esdeveniments de la fi del món.
L’Apocalipsi de Sant Joan és un llibre
que conté set visions : les set estrelles,
els set canelobres, el llibre dels set
segells, les set trompetes, els set signes
(la dona i el drac, la bèstia i els seus
adoradors....), les 7 copes de la còlera,
la ruïna de Babilònia, els set actes del
drama final (aparició de Crist i del seu
exèrcit, el gran banquet de Déu,
Satanàs lligat per 1000 anys, la terra
nova, la desfeta de Satàn , el Judici, la
nova Jerusalem). El text ha inspirat les
arts plàstiques: en la miniatura són molt
importants els Comentaris de l’Apocalipsi,
llibres fets a partir del de Beat de

Lièbana (776), entre els quals cal
esmentar el de Girona,(975) possiblement del monjo Magius i la pintora signant Ende ; el de la Catedral d’ Urgell i
el procedent de Poblet.; en la tapisseria
és famosa la dita d’Angers (90 tapissos)
obra de Nicolás Bataille sobre cartrons
de Jean de Bruges (1376-1400).
L’iconografia religiosa, especialment la
romànica s’hi refereix molt sovint i
aquesta influència ha perdurat durant
molt temps. Recordem per exemple els
gravats de Dürer sobre els 4 cavallers de
l’Apocalipsi (1498)
APÒCRIF, A.- Adjectiu que es refereix a
no autèntic, fingit. Escrits de font jueva
o cristiana que tenen una semblança
amb els llibres canònics pel seu tema o
la seva atribució a un autor inspirat.
APODITERI.- Una de les parts de les termes romanes, generalment el vestuari.
APÒFIGE.- Lleugera expansió que es
dóna en la zona d’unió del fust d’una
columna d’estil clàssic per tal d’enllaçar
amb la subsegüent motllura de la base
o del capitell.

APæFIGE
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sostenir un mur , un edifici, un sostre o
un terraplenat que amenacen ruïna o
també posar elements de suport als
encofrats de les obres de construcció
en formigó armat fins que el material
hagi aconseguit la seva resistència.

APOLOGÈTICA.- Part de la teologia que
té per objecte la defensa de la fe cristiana o la seva fonamentaciò raonable.
APOLOGIA.- Discurs, escrit, justificatiu
en defensa o en lloança d’alguna persona o d’alguna cosa. També s’aplica a
la defensa de determinades veritats de
la fe cristiana.
APÒSTATA.- Es diu de la persona que
abandona la religió que professa.
APÒSTOL.- Nou Testament. És cadascun dels dotze deixebles que Jesús
envià a predicar la Bona Nova.
APOSTÒLIC, A.- Relatiu o pertanyent
als apòstols d’acord amb la seva doctrina i llur tradició. També relatiu al Papa
i a l’Església Catòlica
APUNT.- En art, es diu d’un dibuix, pintura o altre matèria artística, d’un
objecte, persona o tema, fet amb pocs
traços. Serveix per fixar i recordar
detalls, composició, color de quelcom
que ha cridat l’atenció de l’artista. A
vegades pot ser producte d’un goig o
d’un estat d’ànim, però sovint pot
donar lloc a una obra o realització posterior.
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CROQUIS DE LE CORBUSIER DE LES RUÏNES DE
LA ANTIGA CAPELLA DE RONCHAMP

També , en general, pot ser una anotació feta ràpidament d’un text, d’una
conferència o d’una reunió per a
guardar-ne memòria.
APUNTALAR.- Posar puntals o reforços
(de fusta, ferro o obra de fàbrica) per

AQUAREL·LA.- Varietat de pintura artística, el suport de la qual és el paper
blanc o també el vori i, a l’Orient, la
seda. Els pigments són dissolts en aigua
i goma aràbiga. Requereix una bona
tècnica i preparació per part de l’artista
perquè la transparència dels resultats que s’ha d’aconseguir amb la primera
pinzellada- exigeix esponataneïtat i
exactitud en l’execució.
• a l’Edat Mitjana s’usava en la il·lustració de manuscrits amb una tècnica
semblant a la de l’aiguada, de color no
transparent.
• els pintors alemanys Dürer i Holbein
usaven aquarel·la per acolorir els seus
dibuixos.
• els paisatgistes anglesos del s. XVIII
van donar-li molt d’impuls i van introduir una variant amb l’ús del color
blanc opac, conegut com “blanc
anglès”.
• els impressionistes van practicar
aquest procediment artístic que
segueix avui amb obres excel·lents.

Llibres, revistes, publicacions
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE
SOLSONA
CATÀLEGS I i II .- SEGLES XVI A XX.
Calderer Serra, Joaquim i Bernades
Postils, Jaume (directors), Bracons
Clapés Josep, assessor.
Ed. Patronat del Museu Diocesà i
Comarcal.
Gràfiques Muval. SOLSONA 2004.
La bibliografia sobre el patrimoni s’enriqueix notablement amb la publicació
dels dos catàlegs referents al conjunt
d’obres del Museu corresponents als
segles XVI- XX.
Són dos volums importants, exhaustius referents als fons del Museu, realitzats pel Bisbat i l’Ajuntament de
Solsona i amb el patrocini del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, que completen amb l’editat anteriorment la
total catalogació de les peces.
El volum I comprèn les obres de pintura i escultura en la seva àmplia diversitat de suports i de materials respectivament i també dibuixos, gravats,
segells i ceràmica. Cada peça està perfectament descrita i comentada amb
textos excel·lents i alhora atractius.
El volum II cataloga els objectes litúrgics ( metalls, fusta, vidre, tèxtil ) i els
objectes d’ús profà, incloent també
metalls, fusta, vidre i matèries diverses
En la seva major part els dos importants volums s’han imprès a una tinta,
reservant les primeres pàgines per a
reproduccions d’obres en color.
La llista dels experts que han estudiat
les obres i signen els textos , és nombrosa i de persones ben qualificades
en el món de l’art i de la història.

En l’escrit de presentació dels dos catàlegs, Joaquim Calderer manifesta el seu
agraïment als experts i institucions que
han intervingut en la seva edició. La
nostra aportació, escriu, “consisteix en
afegir a les obres d’art el resultat de les
investigacions i els estudis realitzats per
un grup d’especialistes a qui el Museu
agraeix la seva valuosa dedicació. És
gràcies a aquest treball d’investigació
que les obres d’art adquireixen una
nova dimensió i en moltes ocasions
esdevenen preuats testimonis d’una
època, d’un estil, d’una situació sociocultural i, en un percentatge elevat de
casos, també de la fe d’un poble. Ens
sentirem plenament recompensats en
la tasca realitzada si aquest Catàleg
esdevé un instrument de treball per als
historiadors i una aportació que complagui l’interès cultural dels lectors“

LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES DE
LA CERDANYA
Ventosa i Serra, Enric. Ed. Farell, 1ª ed.
Novbre. 2004. Col·lecció Nostra història-6.
Des de fa uns anys, l’autor, d’una
manera continuada i metòdica, ha
estudiat les 54 esglésies que figuren
en el llibre. Algunes, resultat de la seva
col·laboració , es troben en el volum
VII de Catalunya Romànica i pràcticament totes, en tres volums d’Urgellia
(l’anuari d’estudis històrics dels antics
comtats de la Cerdanya, l’ Urgell i el
Pallars, d’ Andorra i la Vall d’Aran.
En el llibre, l’anàlisi de cada església s’estructura des dels apartats de situació del
monument, la seva història i descripció

que no sols es refereix a les característiques constructives sinó també al mobiliari i detalls: imatges, piques, retaules i
pintura mural – quan n’hi ha - , portalades i portes, columnes i capitells.
Les fotografies, en blanc i negre, es
completen amb plànols generalment
de planta, i també – cosa poc freqüent
– de secció transversal i/o longitudinal,
compensant àmpliament la manca de
fotografies dels interiors.
Convé destacar l’interès de la primera
part del llibre, en la qual es fa una
interessant aportació de temes generals que inclou estudis sobre el poblament, sobre les pròpies esglésies amb
les diverses advocacions, el seu emplaçament i composició, els materials i
mètodes constructius, la descripció i
anàlisi puntual i formal dels diversos
components amb il·lustracions, quan
pertoca, del propi autor.
Un altre contingut interessant de l’obra
és un quadre de les característiques
principals dels absis i naus de les diverses esglésies. Figura a les darreres pàgines del llibre i corre el risc de passar
inadvertit malgrat el seu valor i la
riquesa de dades numèriques que permeten establir relacions de proporcionalitat entre amplades, llargades i altura i fer-nos adonar com persisteixen en
aquests monuments de la Cerdanya,
les constants de moderació, ritme i
mesura de l’arquitectura catalana.
Un llibre concís i complet, sobri. Que
aporta múltiples i interessants dades i
obre noves expectatives per a l’estudi
d’aquesta arquitectura cerdana, humil,
austera, fidel a la terra, i en ocasions,
rica en detalls i no exempta d’una certa
magnitud.
MANEL BOSCH
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COL·LABORACIONS

El Martiri dels Temples
per PERE JORDI FIGUEROLA i J.M. MARTÍ BONET

Els qui ens dediquem a l’estudi de les obres d’art en llur
història i conservació ens trobem freqüentment davant la greu
dificultat de poder seguir el seu itinerari en tres moments tràgics que sofriren els béns culturals que volem estudiar.
Ens referim primer a la desamortització del 1835 i la consegüent crema de convents del 25 de juliol del mateix any;
en segon lloc a la setmana tràgica de 1909 i en últim lloc a
la guerra civil del 1936-1939.
Bo serà que apuntem les causes que motivaren aquest martiri cruent del nostre patrimoni cultural segons l’estudi del
nostre col·laborador Sr. Pere Jordi Figuerola.
La primera gran desgràcia va ser la Crema de Convents del 25
de juliol de 1835. Com diu la crònica l’origen d’aquest succés
va ser una cursa de braus mansos. Però on és aquí la lògica
causa-efecte? Per què sols foren incendiats convents i no parròquies, assassinats frares i no clergues seculars? Anem als
fets. Va haver-hi algun interès i algun beneficiat de dits
incendis? Alguns historiadors del segle XIX i altres de plenament contemporanis han trobat la resposta en els arxius de
protocols notarials i d’hisenda, així com en els butlletins oficials de les províncies. Allà apareixen tots els compradors de
les antigues propietats conventuals, que es feren amb elles en
les subhastes de l’Estat abonant solament entre el 4% i el
34% del seu valor nominal. Un exemple diàfan és el del tercer alcalde que va tenir la ciutat de Barcelona, l’Excm. Sr.
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Marià Borrell Miralpeix (Barcelona, 1797 – Cardedeu, 1865).
Borrell, conegut com el bacallaner, era un declarat liberal, però
era més conegut el 1835 per ser un pròsper comerciant al
major de pesca salada en el mercat del Born, soci de la fàbrica
“El Vapor” o “Bonaplata” del carrer Tallers —la primera en utilitzar el vapor industrial—, capità del primer batalló de la milícia
urbana i empresari de la plaça de braus de la Barceloneta.
Còctel explosiu d’activitats i interessos que ens apropa més a
la lògica. La pròspera burgesia comercial i la naixent burgesia
industrial estaven interessadament decantades cap al liberalisme i desitjant adquirir terrenys a la ciutat per tal de poder
expandir els seus negocis, però aquests solars eren on s’ubicaven els nombrosos convents de la ciutat, especialment per La
Rambla i els seus voltants. Així tenim a un empresari taurí amb
interessos econòmics i poder militar. El dia fatídic, i després
d’una cursa de braus mansos, diversos petits grups ben proveïts
per a l’ocasió es dirigiren a determinats convents, incendiantlos davant de la passivitat de les forces de l’ordre que sols intervingueren per evitar els posteriors saqueigs. Aquesta breu acció
es pensava senzilla de controlar, però no ho va ser tant: els
barcelonins estaven realment descontents per les calamitats
que havien patit especialment les classes baixes urbanes
(epidèmia de còlera i la guerra carlista) i així ho va manifestar
una gentada que va incendiar la fàbrica Bonaplata i va assassinar brutalment al general Bassa. Cal destacar que en els freqüents períodes d’epidèmies que afectaren la ciutat, els religiosos i religioses eren els únics que atenien als pobres afectats
dins de la urbs, mentre que les autoritats i les classes acabalades s’allunyaven d’ella. Naturalment, la destrucció de la
fàbrica va fer canviar els plans de qui havia mostrat el seu
interès en instal·lar les indústries tan properes al centre urbà.

Seguim amb el nostre ínclit personatge. Immediatament
després dels fets trobem a Borrell nomenat ja segon comandant
del batalló d’urbans, vocal de la Junta Auxiliar Consultiva
d’Autoritats i vocal de la Comissió Central de Recaptació de
Rendes dels Monestirs i Convents. Al cap d’un any Borrell ja és
primer comandant del batalló, membre de la Junta Superior
d’Armament i Defensa de la Província de Barcelona, membre de
la Junta d’Alienació d’Edificis i Efectes de Convents Suprimits i
alcalde de Barcelona. I aquí apareix el fet més important i el més
significatiu, i més desconegut, del seu curt govern (octubre,
1836 – juny, 1837): la seva participació activa en les subhastes
de les antigues propietats conventuals, que es realitzaven en la
mateixa casa consistorial, i en elles Borrell es va fer a preu irrisori
amb propietats dels dominics de Barcelona, dels benedictins de
Montserrat a Cardedeu, dels paüls a Barcelona, dels mercedaris
a Horta, dels cartoixans a Tiana, dels carmelites a Barcelona, dels
franciscans a Vilafranca, etc. A més, es donava la coincidència
de la falta d’altres licitadors en aquestes subhastes, solament el
Sr. Alcalde i la seva gent podien accedir aquells dies a l’ajuntament donat que les tropes, també sota el seu comandament,
impedien el pas a tots aquells que volien aproximar-se a la casa
consistorial. Afegim-hi a tot això la “coincidència” que alguns
solars dels convents incendiats foren destinats a mercats
(Boqueria, Santa Caterina), precisament el primer negoci del Sr.
Alcalde. Anticlericalisme o simple cobdícia? La segona “revolta
anticlerical” serà la Setmana Tràgica de 1909, quan foren incen-

Dues instantànies del 20 de juliol de 1936. Destrucció
del campanar i església de Sta. Maria de Cornellà.

diats diversos convents de la ciutat i profanades les tombes de
religiosos en un acte de barbàrie. El motiu: el descontentament
dels reservistes catalans que marxaven a la guerra de Marroc i
que no disposaven de mitjans per abonar l’import que els lliurava de la milícia. Tampoc sembla haver-hi aquí una lògica de
causa i efecte. El cert és que les autoritats es dedicaren a protegir els edificis públics i els de les classes altes, mentre mantenien
una escrupulosa passivitat davant dels assalts a indefensos convents. Contrasta la covarda actuació sobre els eclesiàstics, mentre que els vertaders causants en origen de la tensa situació
(govern, militars, industrials amb interessos miners al Rif i demés
classes adinerades) salvaren els mobles. Es varen destruir 80 edificis religiosos, la meitat dels existents a la ciutat. Aquests successos foren l’excusa idònia per a que les autoritats i la burgesia
instessin a una repressió de gran magnitud per tal de restablir el
favorable ordre anterior.
Per últim, ens referim als fets ocorreguts durant el principi de
la Guerra Civil el 1936. La lògica ens torna a fer una mala
jugada. Per què l’aixecament militar contra el govern republicà provoca l’incendi i el saqueig de centenars de temples i
l’assassinat de milers d’indefensos eclesiàstics i feligresos
molts d’ells catalanistes i fills de proletaris i camperols? No
varen cometre una certa vel·leïtat les autoritats que armaren
indiscriminadament a grups, alguns d’ells no precisament
d’incontrolats? Foren els ciutadans autòctons els que perpetraren els saqueigs i les matances, o foren grups armats que
anaven de poble en poble provocant el terror?
Una dada sobre “els incontrolats”: el museu diocesà de
Barcelona, ubicat en el seminari del carrer Diputació, va ser
saquejat i convertit en txeca com la resta del edifici. Les
autoritats comunicaren que els saquejadors havien calat foc
a gran part dels fons del museu. Des de fa 50 anys venim
reclamant i recuperant aquests fons “destruïts” que en realitat molts foren venuts i que anem trobant en diferents
museus de la mateixa Barcelona però també en llocs com els
museus de Cleveland o Chicago.
Serveixi aquesta breu exposició per fer reflexionar sobre l’ús de
l’apel·latiu anticlerical referit a tota una ciutadania. Una cosa
així demana una mínima reflexió dels fets i extensos estudis
sociològics del conjunt d’una població. Afortunadament hi ha
una nova generació d’investigadors que realitza eficaçment
aquest treball de forma objectiva, sense perjudicis i amb l’avantatge d’una visió allunyada dels esdeveniments.
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Arquitectura Eclesial dels anys 60
per NARCÍS NEGRE

LA PARRÒQUIA DEL CORPUS CHRISTI DE BARCELONA
L’activitat parroquial, segons dades facilitades, comença l’any
1933 en un magatzem situat al mateix solar actual. L’any 1936,
als inicis de la guerra civil van cremar-se al carrer els objectes de
culte i el local fou incautat per la “Col.lectivitat de fusters”.
En 1944 restava ja definida la demarcació de la parròquia
desprès de dues segregacions a favor de les noves parròquies
de Sant Tomàs d’Aquino i de Sant Francesc de Sales.
El 19 de febrer de l’any 1962, el Sr.Bisbe Dr. Modrego
nomenà ecònom Mossèn Ròmul Duran i Rius, encarregant-li
la construcció d’un complex parroquial, del qual en fa un
avantprojecte l’arquitecte Jordi Vidal de Llobatera, i l’any
següent en redacta el projecte definitiu, aprovat pel Bisbat i
la parròquia, essent rector Mossèn Miquel Rubio i Peiró.

Plànol d’emplaçament
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S’Inicien les obres el mes de novembre i el 27 de juny del
1965 s’inaugura oficialment l’església.
32 anys de contrarietats en una obra costejada en la seva
major part gràcies a l’esforç i generositat dels feligresos.
EL CONJUNT PARROQUIAL.
Ocupa el xamfrà entre els carrers de Còrsega i de Bailén –
cantonada de ponent – El solar és de forma irregular i té una
superfície d’uns 1900 metres quadrats.
La planta de soterrani, d’una superfície de 750 m2. està destinada a sala d’actes i locals.
L’església, les dependències: sagristia, entrada lateral i
vestíbul del carrer Bailén, despatxos, accessos al soterrani i
als pisos, es disposen a la planta baixa ocupant pràcticament
tota la superfície del solar. Les dues plantes de pis amb
façana al carrer de Bailén estan destinades a locals i rectoria.
L’ESGLÉSIA.
És la part principal que ens interessa comentar.
La façana corresponent a la nau és d’una senzillesa extrema.
Sense cap afegitó decoratiu expressa clarament la forma de
l’interior, un espai cobert a dues vessants. La noblesa i el
caràcter venen donats pel revestiment general de pedra que
es disposa modularment incloent els sis vitralls i l’entrada
principal protegida per una marquesina.
Els elements signics i simbòlics es redueixen, respectivament,
a unes lletres del Corpus Christi en planxa de ferro – d’un
grafisme que ens recorda els traços magistrals de l’arquitecte
modernista JUJOL – i a una creu del mateix material. A banda
i banda d’accés , els esgrafiats dels artistes NAVARRO i BEL ,
representant d’una manera original els quatre evangelistes
emfasitzen la naturalesa del temple. La resta de la façana,
que correspon al carrer de Bailén, tant per la disposició i
forma de les obertures com pels paraments de maó vist i els
arrebossats, expressa les diferents funcions i confereix la
deguda jerarquia al xamfrà.
Els accessos a l’interior es produeixen des de la porta principal esmentada i des del carrer de Bailén mitjançant un ampli
vestíbul-distribuidor.
LA NAU és de forma sensiblement quadrada (23 metres
d’amplada x 24 metres de llarg fins al presbiteri ). Hi caben
còmodament 400 persones. La coberta és a dues pendents i
la mitjana d’alçada interior és de 11 metres. Les relacions

proporcionals entre aquestes magnituds són, respectivament, de 1 – 1 – 0’5 .
Forma i dimensions, així com la solució i estructura vista del
sostre (solera revestida de fusta, bigues-tauló i pòrtics
metàl·lics) generen un espai acollidor, serè, sense dominàncies i no exempt de solemnitat. La potència dels pòrtics
metàl·lics i la disposició de l’embigat creen, des de l’entrada
fins al presbiteri, un ritme i una tensió que trenquen la laxitud de la planta quadrada.

Planta de l’església i secció transversal.

En els laterals d’aquesta nau, s’hi disposen uns plafons esgrafiats amb la representació de les estacions del Via-Crucis, obra
de Llucià Navarro i Rodón. És una realització important, sòbria,
d’una elegància i expressivitat que han d’atribuir-se a la concisió del dibuix , al ritme i a la disposició dels elements complementaris a la figuració (lletres, flora, símbols...).
Tal com s’ha esmentat, l’accés principal està cobert per una
marquesina que es continua a l’interior formant un ampli cor.
La il·luminació natural prové dels sis vitralls de la façana real-

Esgrafiats de Sant Joan i Sant Lluc, evangelistes i façana
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A dalt a l’esquerra, el sostre i al cor. A baix les estacions
del via-crucis.
A la dreta interior (vitralls de la façana)

itzats per Llucià Navarro amb la tècnica tradicional del vidre
emplonat i amb la representació, a cada un, dels sants catalans: Sant Ramon Nonat, Santa Maria de Cervelló, Sant
Antoni Maria Claret, Sant Josep Oriol, Santa Eulàlia i Sant
Ramon de Penyafort.
EL PRESBITERI, formalment, és un absis de planta pràcticament semicircular. En relació a la nau, la seva altura es
redueix mitjançant una sobre elevació de 5 esglaons i d’un
sostre pla disposat a una distància aproximada de 9 metres
respecte del paviment general. El pas de nau a presbiteri es
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resol mitjançant murs laterals i una estructura recoberta d’obra de maó seguint, a més baix nivell, les dues pendents del
sostre. D’aquesta manera s’emfasitza el lloc de la celebració
sense gairebé reduir la participació assembleària.
El parament de fons, corbat, està revestit amb pedra de tons
càlids i en la part central, de la mateixa qualitat del revestiment,
s’hi disposa un important relleu amb la representació del Sant
Sopar, obra de Tomàs Bel. És una peça excel·lent, de composició gairebé simètrica, d’una força expressiva que prové, ens
sembla, de la senzillesa i mesurada estilització en el tractament
de les figures, de la pròpia plàstica sòbria i transcendent.
L’ altar, realçat per una grada, ocupa el centre de la planta.
És de pedra i la part frontal es va revestir més endavant amb
un relleu de planxes d’aram, obra d’un feligrès. Damunt l’altar, a mode de baldaquí hi ha un ampli cèrcol de metall, del
qual està suspesa la Creu.
A l’esquerra del parament de fons hi ha l’accés a la sagristia

Vista del presbiteri des
de la nau.

Relleu del sant Sopar (detall)

i, a la part superior, tres vitralls de característiques semblants
als de la façana amb la figuració dels “Sants eucarístics“:
Pasqual, Clara i Tarsici.
Les imatges de la Verge i Sant Josep, realitzades per Tomàs Bel,
es disposen a cada costat de l’emmarcament del presbiteri. La
situació ens sembla molt encertada, atesa la seva advocació de
mitjancers. Potser no ho és tant, avui, la situació del sagrari, al

fons i darrera l’altar, en un lloc que sol reservar-se per a la seu
o presidència i, sense cap voluntat d’esmena, no trobem tampoc massa adient en aquest parament solemne, l’afegitó, freqüent en moltes esglésies, de proclames i rètols que, si bé
tenen una funció provisional, distreuen dels valors essencials
de l’espai. (Confiem que l’afable Sr. Rector, Mossèn Jesús Sanz
García, ens perdonarà aquestes observacions)
Caldria comentar encara altres elements que completen el
conjunt tals com el baptisteri, força modificat, separat de la
nau per un parament de vidre i formigó representant el baptisme de Crist. Aquest vitrall, que en el projecte ocupava una
obertura del carrer de Bailén, forma ara angle amb un tram
de paret del xamfrà en el qual la emotiva imatge del Crucifix
està disposada sobre un fons senzill i simbòlic.
L’EQUIP
Mossèn MIQUEL RUBIO fou el Sr.Rector que va intervenir
més en la construcció del complex parroquial. Orientà en els
aspectes litúrgics i va tenir encert en l’elecció dels artistes. A
l’arquitecte li va donar plena llibertat, demanant-li sobretot
“una església rentable“ tant pel que feia a l’espiritualitat
com als aspectes pràctics.
L’arquitecte VIDAL DE LLOBATERA redactor del projecte i
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Subscrit a la revista Art d’Eglise1 estava al corrent de l’art i
l’arquitectura eclesial que s’anava produint especialment a
Europa a partir d’aquell important Moviment Litúrgic alemany dels anys 20 i de l’obra dels arquitectes Schwarz i
Steffan , capdavanters de L’Escola de Colònia2, amb el prestigiós grup d’arquitectes que s’anticiparen als canvis profunds del Concili Vaticà II.
Els artistes NAVARRO I BEL van col·laborar espontàniament i
amb total coincidència de criteris amb l’arquitecte.
LLUCIÀ NAVARRO I RODÓN (Barcelona,1924) va estudiar
Belles Arts. L’any 1956 va guanyar Medalla de l’Agrupació
d’Aquarel·listes de Catalunya. Després d’uns estudis de pintura mural a Itàlia, realitza frescs en esglésies de Catalunya i
diversos vitralls a Amèrica. Fou professor de l’Escola d’Arts
Aplicades de Barcelona i excel·lent il·lustrador de la revista
Cavall Fort, de la qual va ser membre fundador.
TOMÀS BEL i SABATÉS, nascut a Barcelona l’any 1924 i
també estudiant de Belles Arts, és autor de moltes escultures
de tema religiós. Intervingué amb Navarro en el cambril de la
Mare de Déu de Núria i té obra a l’església de la Sagrada
Família a la Seu d’Urgell. Va ser també professor de l’Escola
d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona.

director de l’obra, va completar la seva formació professional a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (títol del 1954) amb
la pràctica al despatx de Camil Pallàs, aleshores arquitecte
cap del Servei de Conservació de Monuments de la Diputació
de Barcelona, autor de nombroses restauracions i obra pública. VIDAL, a més , es va interessar per l’arquitectura religiosa
i l’art sacre i havia realitzat conjuntament amb l’arquitecte
Francesc Bassó, la parròquia de Santa Cecília en el passeig
de Sant Gervasi.
.
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Interessa continuar el seguiment i estudi d’aquestes realitzacions que, en el seu moment, responen a un clima innovador
i a una voluntat d’obrir-se a criteris d’avantguarda amb total
respecte a la litúrgia i religiositat.
Avui que, degut especialment als progressos tècnics i a l’aparició de nous materials, sembla produir-se en l’arquitectura
eclesial un retorn a la monumentalitat i a la priorització de
l’originalitat arquitectònica i artística en relació als valors
essencials, és bo no sols tenir presents aquests exemples
(força escassos a casa nostra) sinó també constatar la seva
validesa i permanència i, fins i tot, l’aprofundiment que
suposen de la tradició conciliar.

1 La revista Art d’Eglise era trimestral. L’editor responsable era D. F.
Debuyst – Abadia de Sant Andreu i s’imprimia a Bèlgica. Conjuntament
amb Art Sacre van ser dues publicacions d’un alt nivell i contingut tant
en aspectes litúrgics com en Art sacre i arquitectura moderna.
2 Chroniques d’Art Sacre, editada pel Comite Nacional d’Art SacreCLD 42, Avenue des Plantes, boite postal 203- 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS- CEDEX
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