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Editorial

La mirada
per JOSEP MARIA RIBA

L

a riquesa artística entorn del Nadal és immensa. Tanta i tan bona, que ens fa fàcil d’entendre la riquesa del Misteri
de l’Encarnació. Tots els estils artístics i totes les disciplines han estat capaços d’esponjar-nos el cor i de fer-nos
copsar a tots els nivells la profunditat del Misteri.
L’Església és dipositària d’aquest llegat, i és molt conscient de la responsabilitat que això suposa. Ens anem acostumant a termes com “conservació preventiva”, anem completant fil per randa els nostres inventaris, procurem de
donar tanta protecció física com podem a les nostres obres d’art. Procurem de vetllar perquè el nostre patrimoni
només sigui tractat per professionals de la restauració. Som, doncs, conscients de les nostres responsabilitats de
“custodis” del patrimoni.
Però aquest tractament rigorós del patrimoni, en tant que objecte artístic ha de ser igualment rigorós pel que fa, a
la “conservació” de la finalitat de l’objecte. Hem de facilitar que l’emoció que traspua l’art ens entendreixi, ens ajudi
a descobrir aquella expressió extraordinària de l’inici de l’Evangeli: “Convertiu-vos, que el Regne del Cel és a prop”.
Hem d’aconseguir que el nostre patrimoni permeti al visitant, al fidel, al turista, a l’estudiós, a qualsevol que s’hi
atansi, de posar-se en l’òrbita de l’espiritualitat, de la humanitat, de la Divinitat feta home.
Un i altre tractament són complementaris i es necessiten. Cal saber mostrar el patrimoni amb elegància, i amb respecte per la seva conservació; aquest mateix respecte per l’obra ens ajuda a fer que el patrimoni esdevingui veritable eina d’evangelització. No podem tenir les nostres obres brutes i maltractades, i voler-les fer passar llavors per la
mostra de la nostra estima per l’evangelització. No podem tampoc tenir les obres al màxim de ben conservades si
llavors els negligim el missatge que les va crear.
Hem de procurar que, en aquest temps de Nadal, aprenguem encara més a Mirar l’art. La nostra revista TAÜLL ens
hi ajuda, i ens ha de continuar ajudant.
Estic convençut que aquesta Mirada sobre el tema del naixement de l’Infant ens ajudarà a agafar un nou impuls, i
a trobar el to de provocació necessari perquè amb alegria, respecte i dignitat, arribem a la reflexió, aflori la sensibilitat i es desvetlli el camí d’avançada en l’àmbit transcendent i “espiritual” dels ciutadans, així com el foment de
la seva “bondat”.
Estic convençut que, amb una mica d’il·lusió, tot aquest treball ens portaria a dir com diu el poeta:
Quan tu em mires, tot queda en qüestió,
s’esberla el meu recer, el meu món tancat esclata
i s’obre, permeable, a una intempèrie de dolor;
de cop esdevinc molts, m’assedega l’horitzó,
i la meva confortable rutina es malbarata.
(Fragment del Cant Espiritual de David Jou)
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BARCELONA

Nadal, sant Esteve i l’esclau Lluc Borrassà
per J. M. MARTÍ BONET

E

n l’ofici de lectura de la festa de sant Esteve la litúrgia
invita i proclama en el seu invitatori: «En la coronació de
sant Esteve veniu, adorem Crist nat a Bet-Lèhem». La diada
del protomàrtir Esteve està entranyablement vinculada —
especialment a Catalunya— amb la gran solemnitat del
Nadal. Seria molt difícil separar les dues festes. Així el nostre
poble ho percep i àdhuc estén la gran alegria nadalenca a la
celebració de la diada de sant Esteve.
Nadal i sant Esteve són com un sol dia, car es considera que
vint-i-quatre hores no són suficients per celebrar el goig del
Nadal, per això, per a nosaltres sant Esteve pertany quasi al
mateix nucli del misteri del naixement del bon Jesús, la Llum
del món.
Nadal fa baixar el cel a la terra i, en la segona festa nadalenca, «les portes del cel s’han obert a sant Esteve essent ell el
primer d’entre els màrtirs coronat que entrà triomfalment al
cel», tal com resem també en la litúrgia d’aquesta diada.
Així, en la postcomunió de la missa preguem: «Us donem
gràcies, Senyor, per la vostra renovada bondat envers nosaltres, ja que ens salveu pel naixement del nostre Fill i ens alegreu encara amb la festa del protomàrtir sant Esteve».
Aleshores sant Esteve es vincula amb el misteri del Nadal —
ell serà el primer que testifica, d’aquí la paraula “màrtir”—
la presència de la “Llum de Bet-Lèhem”. Fou el seu martiri
un acte sublim i heroic de testimoni vers el seu gran amor a
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Jesús i al pròxim. Fixeu-vos que àdhuc els seus botxins el protomàrtir perdonà: «Després Esteve caigué de genolls i cridà:
“Senyor no els tinguem en compte aquest pecat”. I havent
dit això, morí», i el cel se li obrí de bat a bat. És la resposta
a l’abraçada entre el cel i terra, ja iniciada el dia de Nadal.
En aquests dies la Pia Almoina (Museu Diocesà) de
Barcelona, ofereix a tothom —grans i petits— en la mateixa
fira de santa Llúcia al voltant de la catedral, una esplèndida
exposició de vint-i-vuit diorames de tema nadalenc.
Expressament, no hem volgut treure de les mateixes sales els
retaules que ens presenten un sant Esteve esplendorós i
gosaríem dir “nadalenc”.
Es veu que sant Esteve té, dins el Museu Diocesà de
Barcelona - i possiblement en tots els altres museus diocesans catalans -, un lloc destacat, car, per exemple, en el catàleg (o, si voleu, en l’ordinador) trobem trenta-tres entrades
de peces d’orfebreria, teixits, pintures, escultures, que representen el nostre sant diaca protomàrtir. Tanmateix, ens fixarem en una taula que es troba a l’inici de l’exposició de pessebres. És esplèndida, majestuosa, d’una dignitat suprema.
sant Esteve, amb la palma del martiri i un llibre tancat en la
seva falda, està assegut en un tron d’estructura típica gòtica.
La taula procedeix de l’església de sant Esteve de
Palautordera i caldrà atribuir-la a Lluc Borrassà. Fixeu-vos que
diem Lluc Borrassà i no Lluís Borrassà. Òbviament, pel que
explicarem, és una taula que ens fa recordar la llibertat que
ens concedeix el bon Déu nascut pobre en l’establia. Ell ens
dóna a tots la llibertat enfront de l’esclavitud del pecat i, gràcies a Ell, esdevenim vertaders fills de Déu per adopció. I precisament la llibertat fou un valor molt preuat que l’autor de
l’esmentada taula assolí. Per això aquesta taula ens fa recordar a tots nosaltres que passem de l’esclavitud a la llibertat.
Sabem que el famós artista Lluís Borrassà havia comprat un
esclau tàrtar anomenat Lluc al fuster mallorquí Gabriel Vila el
1392. El venut, l’artesà i l’artista Lluc, desitjava per sobre de
tot assolir la llibertat, i així, durant l’estada al taller de
Borrassà, va intentar dues fugides: la primera el 1401 en què
consta que tenia vint-i-sis anys i la segona el 1415. El 1424
l’esclau Lluc - poc abans de morir el seu amo Lluís Borrassà tenia quaranta-nou anys i treballava a l’obrador de l’esmentat Lluís, època en què es posava la cronologia de l’encàrrec
de les obres de sant Esteve de Palautordera per a fer-se un
retaule que calia que presidís la bonica església que es troba
als peus del majestuós Montseny. Tanmateix, difícil hauria

estat la continuació de dita taula, si no s’hagués solucionat
el problema de l’obrador de Lluís Borrassà. Aquest havia
mort sense dictar testament i, per tant, les obres iniciades
tenien el perill d’interrompre’s. Però el més greu era que els
artistes col·laboradors (l’esclau Lluc i un artesà anomenat
Sarrael) corrien el perill d’ésser despatxats, i el nostre esclau
Lluc podia tornar a ser venut a un altre senyor. Malgrat tot,
la bona filla de Lluís Borrassà que havia contret matrimoni
amb el paraire Pere Vendrell, confià totalment en el bon fer
dels esmentats Sarrael i Lluc, i aquella bona dona li donà l’aspirada llibertat.
Així sabem que Lluc era ja lliure l’any 1427 i una any més
tard (1428) ja residia a Mallorca; com era obvi, l’esclau Lluc
prengué el nom del seu antic senyor: Lluís Borrassà. A ell se
li atribueix l’autoria de la taula que comentem. Tècnicament
la podem definir i descriure de la següent manera: Pintura al
tremp sobre fusta 172 x 92 cm. Barcelona 1423-1424. El
número de l’inventari és el 16 dins el catàleg del Museu
Diocesà de Barcelona. Es tracta del compartiment principal
del retaule de l’església parroquial de Sant Esteve de
Palautordera, l’única part conservada. El sant és representat
de cos sencer, sedent, portant a la mà dreta la palma del
martiri i a l’esquerra un llibre. Als seus peus, a la dreta, hi trobem una figura que correspondria al donant, Ramon de
Blanes. Encara es pot apreciar que el dibuix característic és
de l’obrador d’en Borrassà i en concret del mateix Lluc (l’esclau). L’obra ha estat molt malmesa amb el pas del temps i
deficientment repintada en algunes parts.
Fou la penúltima obra contractada per l’autor i en la qual
segurament participaren de pròpia mà tant el mestre com el
deixeble (Lluc), que en part superà el mateix Lluís Borrassà.
Hem dit que el mecenes fou el cavaller Ramon de Blanes que
exercí de majordom del rei Martí l’Humà, i acomplí diverses i
perilloses ambaixades a Anglaterra i França. Mort abans del
mes de desembre de 1410, deixà testat l’encàrrec de fer uns
retaules. La seva vídua, Sibil·la, se n’ocupà. Així tenim constància de tres retaules: el del monestir de Santa Maria de

Taula de sant Esteve. Retaule de l’església parroquial de
sant Esteve de Palautordera. MDB

5

Valldonzella, de Joan Mates vers 1421; el de l’església parroquial de Blanes, també de Mates vers 1423; i el de sant
Esteve de Palautordera, de Borrassà.
El contracte per a la realització d’aquest retaule per a l’església parroquial de sant Esteve de Palautordera se signava el 8
d’agost de 1423, i el rebut corresponent al cobrament, el 13
d’abril de 1424. El mateix dia Sibil·la de Blanes el lliurava als
prohoms (obrers) de sant Esteve de Palautordera. Gràcies als
capítols signats, coneixem les característiques tècniques de
com era el retaule. Tenia vint pams d’alçària i acabava en
punxa. El cos central estaria format per la present taula de
sant Esteve i, a dalt, un Calvari; en els laterals hi havia sis
escenes de la vida del sant, i en la predel·la hi hauria representats sant Abdó, santa Caterina, Jesús, sant Joan Baptista,
santa Maria Magdalena i sant Senén. Borrassà supervisà la
col·locació del retaule i pintà la sagristia. La peça ingressà
entre 1916 i 1926 en el Museu Diocesà de Barcelona. El
1985 va ser restaurada.
Ens plau fer un petit esment de la parròquia afortunada de
posseeix aquest retaule. Als vessants meridionals del massís
del Montseny, a la dreta de la Tordera, es troba sant Esteve
de Palautordera: Les esglésies germanes de sant Esteve i de
santa Maria de Palautordera estan ja documentades el 862.
La primera referència de la “parròquia” de sant Esteve és del
segle XII. De finals del segle XI es conserven les parets del sud
i del nord, amb restes d’arqueria cega, en un conjunt de
quatre petits arcs de mig punt. Al damunt del cimbori hi ha
el campanar de base romànica i la resta és del 1581. La façana i capelles, d’un gòtic tardà, són del 1570, però el retaule
de sant Esteve era del 1424.
En el conjunt de peces del Museu en destaca una altra d’important. És tracta d’una taula en la qual, a més de diversos
sants, s’hi representa sant Esteve. És la famosa taula de sant
Jaume pelegrí d’Arnau Ferrer Bassa, de l’any 1347. En ella sant
Esteve forma part del compartiment lateral amb sant Llorenç.
I a l’altre costat lateral flanquejant la gran figura de sant Jaume
de Galícia es troben representats sant Bartomeu i santa Eulàlia
de Barcelona, amb heràldica de la família Bell-lloch.
També, al Museu Diocesà de Barcelona hi ha una taula que
forma part d’un retaule que presidia l’església parroquial de
santa Càndida d’Orpí. Hi ha representada la lapidació de sant
Esteve. És obra anònima, d’estil renaixentista, del 1630, però
rural. L’ordinador del museu ens mostra altres representa-
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cions de sant Esteve. Són diversos teixits de capes pluvials i
dalmàtiques en les quals hi ha, brodada, la representació del
sant. Són de principis del segle XVI.
Aquesta munió de representacions del sant protomàrtir indica la veneració històrica vers ell, així com la nostra comunitat cristiana actual també té una vertadera devoció a aquest
sant “nadalenc”: sant Esteve. Igual que la que tenia la comunitat dels cristians després de la mort i resurrecció de
Jesucrist en seguir el lideratge del protomàrtir. Aquest era un
jueu de cultura grega, segons els Fets dels Apòstols. La petita comunitat de Jerusalem creixia ràpidament, per la qual
cosa va caldre augmentar el nombre de persones dedicades
a atendre els pobres i les viudes.
Per posar en mans aquest tasca, van ser nomenats set
homes. Som els qui després seran anomenats primers diaques de l’Església amb sant Esteve al capdavant. Per això cal
considerar Esteve com un gran protagonista de l’església naixent. I, què més apropiat que posar la seva festa en el mateix
cicle nadalenc molt a prop del “Senyor en nosaltres” o sigui
“l’Emmanuel”!
El nostre sant Esteve, es va dedicar, doncs, a atendre les
necessitats del poble, però també a predicar.
L’èxit de les seves obres i prèdiques va cridar l’atenció d’alguns notables socials i religiosos que el van acusar de blasfemar contra Moisès i contra Déu. Cosa inaudita en ell, que
tant estimava el bon Déu i el seu poble Israel. Sabem que
Esteve va ser portat davant del Sanedrí. Aquest temia que
Esteve podria convertir-se en un focus d’inestabilitat religiosa que calia eliminar. No obstant, com que el Sanedrí no
tenia facultat de condemnar a mort - això era competència
exclusiva de l’autoritat romana -, Esteve va ser tret al carrer i
apedregat per la multitud fins a la mort. Un dels seus botxins
es convertirà i agafarà, amb sant Pere, la torxa del lideratge
de l’expansió imparable del cristianisme. Progressió que, ben
cert, va començar a l’establia del pessebre de Bet-Lèhem i
continuà amb el testimoni, o martiri, de sant Esteve. El missatge i la profecia del protomàrtir es feren realitat durant els
segles posteriors fins als nostres dies, quan celebrem amb
entusiasme tant el naixement de Jesús com el martiri del protomàrtir sant Esteve. Per això, les dues festes formen una
sola realitat: el testimoni de la Llum redemptora de l’establia
o, si es vol ésser més precís, l’alegria i el testimoni del perpetu Nadal.

G I R O N A

Sant Feliu, màrtir, 1700 anys.
EXPOSICIÓ A L’ESGLÉSIA DE SANT FELIU
DE GIRONA
per MARC SUREDA i JUBANY

E

l proppassat 26 d’octubre el bisbe de Girona va inaugurar
a l’església de Sant Feliu de la mateixa ciutat una exposició
intitulada “Sant Feliu, màrtir, 1700 anys. A les arrels del cristianisme gironí”. La iniciativa s’emmarca en els actes de celebració del 1700 aniversari del martiri del sant (escaigut durant la
persecució de Dioclecià, això és, durant els primers anys del
segle IV), i s’inscriu en la progressiva recuperació de la seva
figura, que s’ha manifestat en els darrers temps fins i tot en el
context de la vida litúrgica diocesana. L’exposició, organitzada
pel Bisbat de Girona, comissariada pel Dr. Narcís M. Amich
Raurich i amb el suport de diverses institucions, d’entre les
quals cal destacar la Diputació de Girona, romandrà a
l’excol·legiata gironina, a la capella de la Passió i Mort, fins a
mitjan 2006. Després, es treballa en la proposta que pugui circular per diverses esglésies de la diòcesi, en primer lloc les
posades sota l’advocació del sant màrtir que ho desitgin.
La mostra es planteja com a objectiu la visualització - conceptual i física- de la fe dels primers cristians gironins, presentada
a través de la figura senyera de Feliu, que morí per confessarla, i de tot allò que ha envoltat i envolta el màrtir.
Secundàriament, un segon propòsit consisteix en la difusió del
patrimoni generat a l’entorn de Sant Feliu, en especial en el
temple gironí que li és dedicat i, concretament, en la presentació d’una mirada propera als esplèndids sarcòfags de tema

Orant, procedent d’un sarcòfag de sant Feliu
de Girona (s. IV).

cristià i pagà que es conserven a l’excol·legiata (ss. III-IV), que
constitueixen, en perfecta consonància amb la figura del sant
homenatjat, el primer testimoni de la presència de la fe cristiana a Girona.
Així, la mostra s’organitza en dinou unitats temàtiques que, al
seu torn, poden ser agrupades en dues seccions o cicles temàtics distingits per colors bàsics diferents: el primer dedicat a
Sant Feliu, el seu context i el seu llegat (amb un fons de colors
torrats) i el segon dedicat a la fe dels primers cristians, expressada a base de les imatges dels sarcòfags paleocristians de l’església gironina (amb un fons de tonalitats blaves). El plantejament museogràfic de l’exposició és molt senzill: els vint-i-un
plafons que la formen (comptant l’inicial i un de dedicat als
crèdits) queden disposats en dos cercles secants, de manera
que sigui possible tant llegir els dos àmbits per separat com, a
través dels plafons que relacionen Feliu amb la primera comunitat cristiana de Girona, interrompre la lectura contextual per
tal d’entrar en el món dels primers cristians a través de les
imatges, en les quals ells hi veien representades les veritats
fonamentals de la seva fe.
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a veure com el culte del sant esdevingué extraordinàriament
difós a la Hispània visigoda (Fèlix: símbol i llegenda), sempre lligat al testimoni primerenc del màrtir lligat a la ciutat de
Girona, on deixà una marca perenne. Per il·lustrar-ho, dos plafons més evoquen l’empremta del seu culte a la ciutat de
Girona, especialment, de manera física amb l’edifici i el conjunt patrimonial de l’església de Sant Feliu, on la mostra és
avui exposada (Sant Feliu de Girona). No poden passar-se per
alt les vicissituds històriques de la figura del màrtir a partir del
segle XI i la seva unió al que avui és el patró de la ciutat i de la
diòcesi, Sant Narcís (Sant Feliu i Sant Narcís), que tingué llarga
tradició en l’hagiografia i la iconografia locals. Finalment, es
considera la perduració del llegat de Feliu en el patrimoni i la
toponímia locals (Sant Feliu, avui), tot situant el màrtir en el
lloc que li pertoca entre les arrels del cristianisme a Girona i a
Catalunya.

L’exposició, instal·lada a la capella de la Passió i Mort
de Sant Feliu de Girona.

Sant Feliu de Girona: l’arribada i l’empremta del cristianisme en terres gironines
El primer grup de plafons se centra en la presentació del món
romanitzat de l’actual Catalunya on va florir el cristianisme (Un
món romà, Els primers cristians i L’arrelament d’una nova fe) i
on Feliu va confessar la seva fe (Fèlix de Gerunda i la primitiva
comunitat cristiana de Girona). Havent aplegat els testimonis
de la seva existència històrica i del seu martiri, es passa després
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Els sarcòfags de Sant Feliu: la fe dels primers cristians
expressada en imatges
A banda de situar el sant en el seu context històric i de destacar el seu extraordinari relleu sobretot en els segles anteriors a
la baixa Edat Mitjana, l’exposició té la pretensió de presentar
de manera sintètica i eficient la vivència de la fe dels primers
cristians de Girona, que és, en realitat, el seu contingut bàsic
expressat a través de la figura històrica del màrtir Feliu.
Per assolir aquest objectiu es comptava amb un suport d’extraordinària qualitat, aprofitat amb encert: els sarcòfags paleocristians (i també els de tema pagà, secundàriament, com
veurem) conservats a l’església de Sant Feliu de Girona, produïts segons els especialistes en tallers romans al llarg del segle
IV i que, en la seva estructura il·lustrativa (de fris continuat o
bé d’escenes intercalades entre plafons principals decorats
amb estrígils) presenten imatges al·lusives a la fe dels qui els
encarregaren.
La gran virtut d’aquest corpus d’imatges que, per cert, amb
l’avinentesa de l’exposició, ha estat documentat fotogràficament de manera exhaustiva, és la seva capacitat de representar de manera sintètica passatges sencers de l’Escriptura i,

Dos plafons de l’exposició “Sant Feliu Màrtir, 1700 anys.
A les arrels del cristianisme gironí”.
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encara més, conceptes teològics relativament complexos: en
una paraula, la seva capacitat simbòlica. Aquesta característica, típica, per altra banda, de l’art cristià, resulta avui de gran
utilitat i força comunicativa en el context de la cultura actual,
eminentment visual, en el qual aquestes imatges se situen, a
més, amb el valor afegit de la seva importància històrica i de
la seva qualitat estètica. L’exposició procura que aquestes
imatges, que reflecteixen l’univers visual i simbòlic dels cristians gironins del segle IV, puguin aprofitar aquestes virtuts per
comunicar també de manera eficient la seva càrrega simbòlica
al visitant d’avui. Per això s’ha optat per un esquema expositiu, no pas basat en la unitat de cada sarcòfag, sinó en l’agrupació de les diferents imatges segons els conceptes que calgués il·lustrar. La lectura temàtica ha precedit el desplegament
iconogràfic.
Els sarcòfags gironins i les seves imatges ocupen tot el segon
cicle del muntatge expositiu. Aquest segon àmbit pot ser visitat de manera independent, però la proposta museogràfica
situa el seu accés immediatament després del plafó dedicat a
“Fèlix de Gerunda i la primitiva comunitat cristiana de
Girona”. Després de llegir les imatges proposades, la visita pot
continuar amb les vicissituds històriques del culte i la vigència
de la figura del sant al llarg dels segles, però havent passat per
aquest món visual que situa plenament el visitant en la fe cristiana primitiva, l’eix autèntic de l’exposició.
Així, els deu plafons d’aquesta secció s’inicien amb dos dedicats a una visió general del conjunt escultòric, de la seva presència al temple i de les seves característiques compositives i
iconogràfiques en general (Els sarcòfags romans i paleocristians de Sant Feliu de Girona i Una visió de conjunt). Els vuit
restants seleccionen imatges de gran format d’un o més sarcòfags per tal d’il·lustrar conceptes concrets, sempre acompanyats dels fragments de l’Escriptura adients en cada cas,
que no sols faciliten la lectura de la imatge al visitant, sinó que
també a la inversa, fan evident quina era la font textual dels
escultors i, per tant, permeten entendre quin contingut comunicaven, amb un simple cop d’ull, als cristians del segle IV.
Ens servirà d’exemple comentar més àmpliament el primer
plafó d’aquesta sèrie, La fe dels primers cristians, on es volen

Tríptic de l’exposició.
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mostrar quatre conceptes bàsics a base d’imatges. La fe en l’ajut de Déu és il·lustrada amb un relleu del sacrifici d’Isaac i
acompanyada de la citació corresponent (Gn 22, 16-17); la fe
en Crist vencedor sobre el pecat i la mort l’expressa la imatge
de Crist sobre lleons i serps, amb la citació oportuna del salm
91 (12-13); la fe en el perdó de Crist, expressat a través de la
negació de Pere, s’acompanya de Jn 13, 36-38; i finalment, la
fe en la Resurrecció s’il·lustra amb una escena de la visió
d’Ezequiel, també a partir del seu text (Ez 37, 12-14).
L’església prega es basa en quatre magnífiques figures d’orants acompanyades d’un text de Tertul·lià sobre l’oració, així
com el plafó Jesús, el Bon Pastor mostra les representacions
del Bon Pastor que hi ha als sarcòfags acompanyant-les amb
textos adients, com Jn 10, 7-11 o bé Lc 15, 3-6. Igualment
succeeix amb els plafons dedicats a Jesús, pa de vida (imatges
de la multiplicació dels pans i els peixos) o Jesús, l’aigua viva
(Pere fent brollar aigua de la roca, acompanyat de Jn 4, 9-14).
Jesús, el miracle de la salvació presenta escenes de quatre
miracles narrats als Evangelis (les noces de Canà, les guaricions
del cec i del paralític, la resurrecció de Llàtzer) mirant de fer
present el seu significat profund. D’especial interès és també
el plafó dedicat a L’esperança cristiana, il·lustrat enterament
amb la història de Susanna que ocupa tot un dels sarcòfags
comentats i que permet juxtaposar magníficament els fragments adients de Dn 13. El darrer plafó d’aquesta secció és un
dels dos de tema pagà que es conserven a l’església: es tracta
del que representa una cacera de lleons, que serveix, tanmateix, per il·lustrar el plafó dedicat al Triomf sobre la mort, una
lectura al·legòrica que bé pogueren fer-ne també els primers
cristians, com en feren d’altres temàtiques iconogràfiques originàriament paganes, i que va acompanyada d’una lectura
cristiana del combat com la que trobem a Ef 6, 10-17.
La commemoració del dissetè centenari del martiri de Feliu tradueix una voluntat d’esguardar les arrels de la fe cristiana a les
terres gironines i, per extensió, a les catalanes. La modesta
exposició elaborada en el marc d’aquesta efemèride hi vol
contribuir tot presentant aquesta figura principal i, amb la
mateixa importància, comunicant aquesta fe antiga i fonamental a través dels símbols que utilitzaven per expressar-la els
primers cristians gironins.

Pessebre. Autor: Josep Duixans Vila.

UN PESSEBRE EN EL COR
Fem un pessebre en el cor
dels que sols creuen en l’or
i en la riquesa.
Posem-hi un infant mig nu.
Que no s’espanti ningú
de la pobresa.
Marquem un petit camí
perquè hi vagi el pelegrí
que espera la Bona Nova.
I fem-hi arribar pastors,
llenyataires, portadors
de menjar, encenalls i roba.
Per calor, l’alè del bou.
Veurem si aquest cor es mou
vers la tendresa.
Fem pessebres en els cors
i deixaran de ser morts
per la duresa.
JOAN DOMÈNECH MONER
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L L E I D A

Una exposició al voltant de l’Eucaristia
per JESÚS TARRAGONA, XIMO COMPANY, ISIDRE PUIG

1. INTRODUCCIÓ
rganitzada pel Bisbat de Lleida, el dia 15 de novembre de
2005 es va inaugurar al deambulatori de la catedral de
Lleida una exposició sobre l’Eucaristia, amb el diumenge 22 de
gener de 2006 com a data de cloenda. El comissariat ha anat
a càrrec de les tres persones que signem aquest escrit, i el gruix
de les peces exposades (un total de quaranta obres d’art) són
originàries del Museu de Lleida, diocesà i comarcal, i del Museu
de la Catedral de Lleida. El seu magnífic disseny ha estat obra
de la Sra. Graciela Bieli-Bianchi.
En el text que oferim a continuació donem compte del principal ideari d’aquesta exposició, especialment pel que fa als
objectius del seu contingut. Con tot seguit es comprovarà, no
hem pretès únicament exhibir obres d’art, sinó també, o sobretot, relacionar la producció i la creativitat artística amb l’important tema de l’Eucaristia, sagrament central dels cristians d’arreu del món.

O

2. EL VALOR DE L’EUCARISTIA “Preneu i mengeu-ne
tots…” (Mt 26:26)
Per als creients del segle XXI, l’Eucaristia (del grec eukharistia:
acció de gràcies) continua essent el principal tresor i l’acte
central del culte de les esglésies cristianes; el gran aliment
que els enforteix a l’hora d’afrontar l’existència humana amb
il·lusió i optimisme, amb capacitat de sacrifici i alhora amb
esperit de servei. Però és, a més, i sobretot, un sagrament ins-
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tituït per Jesucrist la nit de l’Últim Sopar, que conté real i
substancialment el cos, la sang, l’ànima i la divinitat de Nostre
Senyor Jesucrist sota les espècies del pa i del vi. I ha estat
també, al llarg dels segles, un fecund motiu d’inspiració i creació artística.
Com ja s’ha dit, el Bisbat de Lleida, aprofitant que les comunitats cristianes d’arreu del món han celebrat el 2005, l’Any de
l’Eucaristia”, ha estimat oportú d’organitzar una exposició destinada a relacionar el món de l’art i la cultura amb el significat
d’aquest extraordinari sagrament, el qual no sols és el principal
aliment i ritu de la religió cristiana, sinó que, durant molts
segles, n’ha esdevingut –i n’esdevé– un fort vincle d’universalitat i cohesió entre els diversos pobles d’Europa i d’altres d’arreu
del món. Va dir el papa Joan Pau II que el diàleg entre el catolicisme i la modernitat hauria de convertir-se amb una veritable
avinguda de doble sentit, i és aquest esperit d’obertura sincera
i de diàleg cordial amb tots els homes i dones del nostre bisbat
–i d’arreu del món– allò que presideix l’ideari d’aquest escrit i
d’aquesta exposició.
De fet, si hom (creients i no creients) examina amb cura els
textos i les obres que han acompanyat el contingut d’aquesta
exposició aviat descobrirà que la recepció del sagrament de
l’Eucaristia s’ha traduït sempre (en el cor i en la ment de tots
els seus receptors), en un programa i compromís de vida, i vida
autèntica, solidària; en una inherent necessitat de millorar en
tots els aspectes: com a individus –o a títol personal–, i com a
comunitat; en un veritable desig de construir un món més just
i igualitari, més fratern, més humà, més a prop d’aquell regne
de Déu proclamat per Jesucrist (de Pau i d’Amor amb majúscules) al qual aspira –i hi aspirem– tots els éssers humans. Com
ha deixat escrit Joan Pau II: “l’Eucaristia no és tan sols expressió de comunió en la vida de l’Església, sinó també projecte de
solidaritat per a tota la humanitat… Hem de viure l’Eucaristia
–insisteix Joan Pau II– com una gran escola de pau, on es formin homes i dones que, en diferents nivells de responsabilitat
en la vida social, cultural i política, esdevinguin forjadors de
diàleg i de comunió” (Joan Pau II: Mane nobiscum, Dómine,
n. 27-28).
I també el sant Pare, Benet XVI, s’ha pronunciat en termes semblants en el darrer Sínode Episcopal amb què ha conclòs el mes
d’octubre de 2005 l’Any de l’Eucaristia”, i segons el qual,
“enmig d’una humanitat confosa, perplexa, dubtosa de la seva
profunda identitat… Enmig de tot, i en el més profund de tot,
l’Eucaristia és una llavor. Una llavor que mor i ressuscita. Una
força irresistible, que empeny tothom a la bondat, a la comprensió, a la unitat”.

3. L’EUCARISTIA I EL SEU NOM. QUÈ ÉS I QUÈ SIGNIFICA
“L’Eucaristia és la font i el cimal de tota la vida cristiana”
(Concili Vaticà II, Lumen Gentium, núm. 11). D’aquesta font
brolla tot el bé espiritual de l’Església. Perquè l’Eucaristia és el
mateix Crist, la font de la vida. En l’Eucaristia culmina la iniciació cristiana començada en el Baptisme. L’Eucaristia significa i
realitza la plena comunió de vida amb Déu i la unitat del poble
de Déu.
La riquesa inesgotable de l’Eucaristia s’ha expressat al llarg de
la història de moltes maneres, mitjançant diversos noms.
Cadascun d’aquest noms ens mostra com una atractiva cara
d’aquest gran diamant.
1. Eucaristia
Significa “acció de gràcies”. La celebració d’aquest sagrament
és la millor manera d’agrair la creació del món, la redempció i
la santificació dels homes.
2. El banquet del Senyor
Expressat de diverses maneres segons les llengües. Per
exemple: Mystikos Deipnos (grec), Cena Domini i Sacrum
Convivium (llatí), Il Cenacolo (italià), Ultima Ceia (portuguès), The Last Supper i The Lords Supper (anglès), Dernier
Souper (francès), Das letzte Abendmahl (alemany), Het
laatste Avondmaal (holandès), Tainaia Vetcheria (rus),
Ospatul Domnului (romanés).
Es tracta de l’últim sopar que el Senyor celebrà amb els seus
deixebles el dia abans de la seva passió. És també l’anticipació
del que el Llibre de l’Apocalipsi en dirà el Banquet de Noces de
l’Anyell, ja al cel.
3. La fracció del pa
Així ho feia Jesús: beneïa i repartia el pa als seus amics. En aquest
gest el reconegueren els deixebles d’Emaús. Els primers cristians
anomenaven les seves assembles com a Fracció del Pa. Un gest
ple de sentit: els qui mengen d’un únic pa, partit, que és Crist,
entren en comunió amb ell i formen tots un sol cos en ell.
4. Assemblea eucarística
Perquè els fidels es reuneixen, i són l’expressió visible de
l’Església.
5. Memorial de la passió i resurrecció del Senyor
Perquè l’Eucaristia recorda i actualitza l’únic sacrifici de Crist
Salvador. I inclou l’ofrena de l’Església. Així, l’anomenem: Sant
Sacrifici, Sacrifici de Lloança, Sacrifici Espiritual, Sacrifici Pur i

Inauguració de l’exposició, el dimarts
dia 15 de novembre.

Sant... que completa i supera tots els sacrificis de l’Antiga
Aliança. També se’n diu Santa i Divina Litúrgia, Sants Misteris o
Santíssim Sagrament.
6. Comunió
Perquè per l’Eucaristia ens unim a Crist que ens fa partícips del
seu Cos i la seva Sang i podem formar amb ell i amb tots els
qui en mengen un sol cos, el Cos Místic de Crist. Per assenyalar l’eficàcia d’aquest sagrament en diem Pa dels Àngels, Pa del
Cel, Medicina d’Immortalitat, Viàtic per a la Vida Eterna.
7. Santa Missa
Perquè la celebració d’aquests misteris acaba amb l’enviament
(missió) dels fidels que hi han participat per tal que, amb la seva
vida de servei i d’entrega, la de cada dia, acompleixin la voluntat de Déu.
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4. ELS SÍMBOLS I ELS SIGNES DEL PA I DEL VI AL LLARG
DE LA HISTÒRIA DEL POBLE DE DÉU “Doneu-los de menjar vosaltres” (Lc 9:13)
Tot i que els símbols per excel·lència de l’Eucaristia són el pa i
el vi que, per les paraules del Crist i per la invocació de l’Esperit
Sant, esdevenen el Cos i la Sang de Jesucrist, també al llarg de
l’Antic i del Nou Testament han existit algunes prefiguracións
dels símbols eucarístics:
En l’Antiga Aliança, el pa i el vi són oferts en sacrifici entre
les primícies de la terra, com a signe de reconeixement al
Creador. El sacerdot Melquisedec els va oferir a Abraham (s.
XIX a. C.).
Els pans àzims que Israel menja cada any per Pasqua commemoren la seva sortida alliberadora d’Egipte
El mannà del desert recordarà sempre a Israel que viu del pa de
la Paraula de Déu.
El pa de cada dia és el fruit de la Terra Promesa, penyora de la
fidelitat de Déu a les seves promeses.
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El profeta Elies era despertat per un àngel, el qual, amb un pa
del cel, l’alimentava i li donava forces per continuar anunciant
el regne de Déu.
La copa de la benedicció, al final de l’àpat pasqual dels jueus,
afegeix a l’alegria festiva del vi una dimensió escatològica, la de
l’espera messiànica del restabliment de la Jerusalem celestial.
El miracle de la multiplicació dels pans, amb què Jesús va alimentar la gentada, prefigura la sobreabundància d’aquest únic
pa de la seva Eucaristia
L’aigua convertida en vi a les Noces de Canà anuncia l’Hora de
la Glorificació de Jesús. I prefigura el Banquet de Noces en el
regne de Déu Pare, on els fidels beuran el vi novell esdevingut
la Sang del Crist.
5. JESUCRIST INSTITUEIX L’EUCARISTIA “Feu això en
recordança meva” (Lc 22:19).
El Senyor, havent estimats els seus, els estimà fins a la fi. Sabent
que havia arribat l’hora de sortir d’aquest món per retornar al
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seu Pare, mentre sopaven, els rentà els peus i els donà el manament de l’amor. Per tal de deixar-los una penyora d’aquest
amor, per no allunyar-se mai dels seus i fer-los participants de
la seva Pasqua, instituí l’Eucaristia com a memorial de la seva
mort i de la seva resurrecció, i manà als seus apòstols de celebrar-la fins al seu retorn, tot constituint-los aleshores sacerdots
del nou Testament
(CEC, 1337).
Per tant, el clima de la institució de l’Eucaristia és l’entrega
i l’esperit de servei. Jesús, en rentar els peus als seus deixebles, va proposar a tots els seus seguidors una consigna
prioritària: la humilitat fraternal i l’esmentat esperit de servei: “Enteneu el que us he fet? Si jo, doncs, el Senyor, i el
Mestre, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de
rentar els uns als altres” (Jo 12:14). “Us he donat exemple
perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.
Sortosos de vosaltres si, sabent aquestes coses, les compliu”
(Jo 13:15-17).
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1. CUSTÒDIA. Fills de Francesc d’Assís Carreras.
Argent daurat i en el seu color. Barcelona, 1867.
MLDC 1876 (Dipòsit Catedral de Lleida)
2. CREU PROCESSIONAL. Argent sobredaurat. Final
segle XV – inici segle XVI amb intervencions al segle
XX. MLDC 2044 (Dipòsit Catedral de Lleida)
3. CALZE. Argent en el seu color. Tercer quart del
segle XVIII. MLDC 2070 (Dipòsit Catedral de Lleida)
4. MARE DE DÉU DEL RAÏM. Talla de fusta de pi
daurada i policromada. Segle XVI. MLDC 307
5. CUSTÒDIA. Argent sobredaurat. Saragossa,
c.1759. MLDC 2067 (Dipòsit Catedral de Lleida)
6. SAGRARI. Fusta daurada i policromada. Segles
XVII-XVIII. Procedent de l’església de Torres de Segre.
MLDC 375
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MISSA DE SANT GREGORI. Pintura sobre taula.
Finals segle XV. MLDC 80.

CALZE. Victor Pérez Pallarés.
Acrílic sobre fusta. 2005

6. NOTES SOBRE LES OBRES D’ART SELECCIONADES
Com ja s’ha dit, bàsicament quasi totes les obres exposades
són procedents del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, i de
la col·lecció de la Catedral de Lleida, d’on cal destacar la
magnífica Custòdia, realitzada el 1867 pels fills de Francesc
d’Assís Carreras, de Barcelona, després que la gòtica, de
principis del segle XVI executada pel mestre Guerau Ferrer,
desaparegués amb el saqueig francès del 1810. Almenys les
principals apareixen il·lustrades en un quadern que s’ha editat amb motiu de l’esmentada exposició. I, com citen diverses fonts d’època medieval i moderna, totes aquestes obres
foren realitzades “a lloança i glòria de nostre Senyor
Jesucrist”, tal i com apareix recollit en un contracte del segle
XV fet pel pintor Joan Reixac.
Finalment, en l’esmentada exposició hem inclòs algunes
obres contemporànies realitzades ex professo per l’artista
lleidatà Víctor Pérez Pallares. Aquest ha volgut contribuir

amb algunes percepcions plàstiques molt personals de
diversos símbols i motius eucarístics.
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7. LA CAPELLA DE LA COMUNIÓ: SANCTA SANCTORUM
DE LA CATEDRAL DE LLEIDA
Tot i que es tracta d’una construcció de postguerra efectuada pel taller dels germans Navarro, de Saragossa, els anys 50,
ens ha semblat oportú incloure aquest àmbit sagrat dins del
discurs conceptual i museogràfic d’aquesta exposició.
Constitueix un final real en el marc del objectius prioritaris
d’aquesta exposició. És a dir, ens permet de veure, a diari,
com es produeix el miracle de la transubstanciació, alhora
que se’ns mostra un sagrari en ús on permanentment hi ha
el cos, la sang, l’ànima i la divinitat de nostre Senyor Jesucrist
sota les espècies del pa i del vi. Com ens diu el mateix Jesús:
“Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel; qui menja d’aquest pa
viurà eternament” (Jo 6:51).

S O L S O N A

Pintures romàniques de Sant Andreu
de Sagàs
per JOAQUIM CALDERER SERRA

S

agàs és un poblet del Berguedà que gaudeix, entre altres
coses, d’una església romànica de gran valor arquitectònic
i artístic. En el segle XII l’altar major de l’absis central d’aquesta església s’ornava amb unes pintures que avui es troben
repartides entre el Museu Episcopal de Vic i el Museu Diocesà
i Comarcal de Solsona. Donem per suposat que el frontal que
guarda Vic i els dos laterals que són a Solsona formen part
d’un mateix conjunt. En això – superada una primera etapa
de certs dubtes – hi ha acord entre els diversos estudiosos
d´aquestes pintures. Les divergències vénen quan es tracta de
fixar-ne la procedència. Direm, però, que actualment sembla
que l’opinió més generalitzada s’inclina per l’església de sant
Andreu de Sagàs com a lloc de procedència d’aquest conjunt.
Així consta també en l’últim catàleg que el Museu Episcopal
de Vic ha editat. (Trullén J.M., 2003).
El programa iconogràfic d’aquest frontal que ha estat distribuït
en cinc compartiments, contempla escenes de la vida de sant
Andreu, patró de l’església. El central l’ocupa la figura del
Pantocràtor i els quatre restants han estat reservats per representar-hi l’empresonament del sant, la conducció de l’apòstol
al lloc de suplici, el sant lligat a la creu; i l’altre episodi podria
tractar-se d’uns personatges que contemplen el martiri.
En un dels laterals s’hi representen tres escenes de la vida pública de Jesús -distribuïdes en dos registres– emmarcades a la
part superior i inferior per franges vegetals. L’escena del pecat

original, que és redimit amb la mort de Crist, la Captura, el
Davallament i l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem.
En l’altre plafó, també emmarcat per amples franges vegetals a la part superior i inferior, presenta les escenes de la
infantesa de Jesús, pintades damunt un fons escacat a base
de quadres de color vermell alternat amb els de color groc
igual que en el frontal.
És aquest plafó de motius nadalencs que avui ens motiva
especialment.
En el registre superior hi ha tres escenes. La primera, força
mutilada, presenta la figura de la Verge en el moment de
rebre l’anunci de l’àngel. La Verge, en actitud de submissió,
resta dreta amb els braços oberts. Porta nimbe, vesteix túnica, mantell i toca. De la part superior d’aquest compartiment
emergeix un àngel, també nimbat. El nimbe és freqüent en
la iconografia cristiana. El trobem –circular a l’entorn del cap
de la Verge Maria, els apòstols, els àngels, els sants, i de l’àngel i els animals del tetramorfos. El cercle es transforma en
cruciforme en coronar Jesucrist o l’Agnus Dei, i es converteix
en triangle quan acompanya el Pare Etern, el Fill i l’Esperit
Sant; i, per últim, es reserva el poligonal per distingir els
patriarques, els profetes i altres barons de l’Antic Testament.
En aquest lateral, l’artista els ha distribuït de manera arbitrària. Elisabet, Josep i Maria no en porten; sí, en canvi, Maria
en l’escena de l’Epifania.
En el segon compartiment d’aquest registre podem contemplar-hi Maria i Elisabet abraçades. És un gest exempt d’afecte i de poca expressivitat. Molt distant, per exemple, de l’abraçada que es donen en el frontal de Lluçà, o en les pintures murals de Puigreig. Les dues dones vesteixen túnica i
mantell que els cobreix el cap.
La tercera escena del registre superior representa el
Naixement de Jesús. És d’una pronunciada senzillesa no
exempta d’ingenuïtat, amb algunes mancances que, en
certs punts, arriben a transgredir les lleis de la gravetat. El
llit, per exemple, està mancat de profunditat, gràcies a una
perspectiva impossible. La Verge dóna la impressió de levitar, ja que la post on hauria d’ajeure’s es troba fora del llit.
La composició tampoc no hi ajuda gens. Els personatges
d’aquest compartiment, col·locats sense aparent lligam
entre ells -talment com si s’ignoressin-, generen la sensació
de solitud. Maria, ficada al llit, té cobert el cos amb el cobrellit de color verd fosc. Té el cap cobert amb un mocador. No
és la representació que sovint els artistes ens presenten de
la Mare que acotxa el Fill en presència de Josep en el paper
de sol·lícit protector, sinó de la Mare sola sobre un llit extre-
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Cicle de la Nativitat. Lateral dret.

madament auster. Al capçal del llit, contemplem Josep assegut i en actitud reflexiva, vestit amb túnica de color verd
fosc; així mateix sol, acompanyat només dels seus pensaments. Recolza el cap descobert en el braç esquerre, en una
actitud que no ens és pas estranya; la trobem tant en la pintura com en l’escultura romànica. En el mateix Museu de
Solsona, en el fust d’una columna que procedeix dels claustres de santa Maria de Solsona, s’hi representa la Verge i
sant Josep justament en la mateixa posa. I en altres frontals
-Betesa, Avià i Cardet Josep hi és representat semblantment.
L’altre personatge d’aquest compartiment és un àngel que
apareix a l’angle superior de la dreta, en una posició que
hom interpreta que baixa del cel. És un àngel nimbat que en
somnis transmet a un atribolat Josep els designis de Déu.
Recordem que en la Bíblia (Mateu, cap. 1, 20-21) es diu que
se li aparegué en somnis, un àngel que li dissipà els dubtes
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Crucifixió. Lateral esquerre.

sobre la concepció de Maria. L’àngel del frontal de Betesa,
Alta Ribagorça (MNAC), surt d’un núvol situat al mateix
angle superior de la dreta per indicar-nos més clarament la
seva procedència. A l’angle superior de l’esquerre, hi trobem una escena plena de tendresa i simplicitat: Jesús ajagut, –sense llit, bressol o pessebre– amb el cos embolicat
amb un cobrellit de color verd fosc. Mostra el cap amb nimbat cruciforme i només el bou i la mula, que treuen el cap
per darrere l’Infant, li fan companyia.
La primera escena del registre inferior, malgrat que estigui
mutilada, podem situar-la en l’episodi de la matança dels
sants innocents. Herodes ordena matar tots els nens de
Betlem i la seva rodalia de dos anys en avall (Mt. Cap. 2, 16).
Podria ser, doncs, un soldat (Vigué J., Llaràs, C. 1986) o el
mateix Herodes (Carbonell, E., 1990). És, això sí, un personatge estrafolari, malcarat i agressiu.

L’última escena està repartida en dos compartiments i representa l’Epifania. En el primer hi ha dos personatges –un d’ells barbat–, que porten corona, van vestits amb túnica curta i sostenen els seus presents amb els braços alçats. Es tracta dels Reis
Mags. L’evangelista parla d’uns savis que amb el temps s’han
convertit en astròlegs i també en reis. En el frontal d’Avià els
Reis Mags –en disposició semblant als de Sagàs– tenen un nom
assignat. Així el barbamec és Gaspar. A Sagàs el primer
–començant per l’esquerre– tampoc no té barba. La temptació
d’anomenar-lo el barbamec de Sagàs es trunca en comprovar
que al frontal de Mosoll, Baixa Cerdanya (MNAC) el barbamec
es diu Baltasar. I en els de Betesa, Alta Ribagorça (MNAC),
Espinelves i Osona (MEV) el barbamec és Gaspar.
El tercer personatge barbat i amb corona es troba, en aquest
últim compartiment, en actitud d’oferir el seu present a
Maria que, amb túnica, mantell i toca -que li cobreix el
cap-, està asseguda en un setial amb el Fill a la falda, presentada frontalment –talment una Majestas Mariae. Porta
nimbe. El Fill, que porta nimbe cruciforme, amb la mà esquerra sosté un llibre i amb la dreta beneeix.
A l’hora d’analitzar iconogràficament les taules laterals de
Sagàs, ens adonem que la temàtica escollida no és altra que la
vida de Jesús. La infantesa en una i la vida pública en l’altra.
Referint-nos a la infantesa, comprovem que el tema és recorrent en altres frontals. El d’Avià, per exemple, coincideix en
l’Anunciació, la Visitació el Naixement i l’Epifania. També, en el
frontal de Lluçà, hi ha els episodis de l’Anunciació, la Visitació i
l’Epifania. I a Betesa, l’Anunciació, el Naixement i els Reis.
Estilísticament, podem relacionar, en molts aspectes, les pintures de Sagàs amb els frontals de Sant Llorenç del Munt i el
de Sant Martí de Puigbò, si considerem l’opinió de Bartaux,
que recull Gudiol i Cunill J, 1929) en parlar d’aquests conjunts. Opinió que comparteix Sureda (1986). Així mateix s’aparella amb el de Santa Margarida de Vilasseca (Osona)
encara que amb menys punts de referència.
També trobem un punt de coincidència, si ens fixem en el
personatge que Sagàs té en el frontal i en els dos laterals. És
la personificació de la maldat, que l’artista singularitza pintant-lo de perfil. Aquesta cara amb trets de caricatura, la trobem en els saigs representats en l’episodi del martiri de sant
Llorenç del frontal de Sant Llorenç Dosmunts.
I, si mirem el frontal de Vilasseca (Osona) guardat al Museu
Episcopal de Vic, també trobem el personatge en la representació de la Captura, l’empresonament i la degollació de
santa Margarida. Aquestes cares dels saigs, com veiem, acos-

tumen a ser representades sempre de perfil amb un gros ull
i aspecte ferreny.
Assenyalem que entre les característiques més rellevants de
les pintures de Sagàs hi ha la simplificació dels trets fisonòmics i la utilització, tant en el frontal com en un dels laterals,
de campers quartejats que alternen el vermell i el groc.
Aquestes combinacions de colors es donen, també, en els
frontals de Dosmunts i Puigbò encara que amb diferències
relacionades amb la distribució d’espais.
A l’hora de delimitar l’espai-figura, la línia negra marca els
perfils de les figures amb un traç escàs de matisos, però
segur i eficaç.
Bé és cert, però, que la simplicitat utilitzada no tant sols no
impedeix la comunicació de l’artista amb qui contempla la
seva obra, sinó que la fa més directa i ràpida.
Sagàs participa, també, de similituds que trobem en els
tallers de Ripoll i de Vic. A l’hora de relacionar les pintures de
Sagàs amb un taller Ainaud (1986), veu la vinculació més
possible amb el taller de la Seu d’Urgell o més aviat amb el
de Girona que no pas amb el de Ripoll. Cook i Gudiol (1950)
s’inclinen per al taller de Ripoll. Sureda (1981) veu més
adient fixar-se en el de Vic. El catàleg del MEV es decanta per
al de la Seu d’Urgell.
Amb referència a la cronologia pensem en Ainaud (1986),
Carbonell (1990) i Trullén (2003) -entre altres-, que podria
ser una obra del segle XII, per bé que Vigué–Llaràs (1986)
creuen que no pot ser anterior al 1200.
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TARRAGONA

Restauració del retaule major de la
Capella del Santíssim Sagrament de la
catedral de Tarragona
per JOSEP MARTÍ I AIXALÀ

C

oincidint amb l’ Any de l’Eucaristia, s’ha restaurat el
retaule major de la capella del Santíssim Sagrament
de la Catedral de Tarragona, gràcies a un ajut de la
Fundació Caixa Catalunya, en la seva convocatòria 2005
per a la realització de projectes culturals, i la col·laboració del Capítol i de la Parròquia de Santa Maria de la
Catedral.
El 1580 Jaume Amigó, rector de Tivissa i tracista, per encàrrec de l’arquebisbe Antoni Agustí, feia el projecte de la
capella. Reutilitzava part d’un edifici del segle XII, l’antic
refetor de la canònica. Les obres començades el 1572
duraren fins al 1592, sota la direcció primer de Bernat
Cassany i després de Pere Blai, el qual ideà la cúpula sobre
tambor que perfora la volta romànica, una solució intrèpida i pionera en l’arquitectura del Renaixement a
Catalunya.
El 1585 l’arquebisbe Antoni Agustí encomana les pintures
del retaule a Isaac Hermes Vermey -pintor de cambra de
Lluís de Requesens-, un holandès resident a Barcelona i,
des de llavors, a Tarragona, on va morir l’any 1596.
L’arquebisbe hi destina 500 lliures i una pensió anual de
500 sous.
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El retaule major és una obra singular, única en la Catalunya
del segle XVI, la peculiaritat del qual rau en el fet d’estar
integrat en arc triomfal de la capçalera i pintat sobre plaques de pissarra, una tècnica desconeguda del tot en l’àmbit tarragoní. Les pintures, entre el romanisme i el manierisme postridentí, guarden també una discreta fidelitat a la
procedència holandesa del seu autor.
La interpretació iconogràfica permet una lectura vertical de
les imatges en clau dogmaticotrinitària a partir del medalló superior fins al sagrari; en sentit descendent, Déu Pare,
en l’Esperit Sant, dóna la carn de l’Anyell de Déu al món, i
en sentit ascendent, queda plasmada figurativament la
gran doxologia del cànon de la missa: “ Per Crist, amb Ell
i en Ell, a Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l’Esperit
Sant, tot honor i tota glòria”, Des del mateix medalló central, una lectura rotativa, cap a cadascun dels dos costats,
contempla el designi de Déu en clau históricosalvífica i
sacramental. Les escenes del Nou Testament clouen i recapitulen el que prefiguren les de l’ Antiga Aliança: cap a la
dreta, dues escenes, el deslliurament de la mort dels primogènits pel senyal de la sang de l’ Anyell en les cases dels
fills d’Israel i la celebració de la Pasqua hebrea, culminen
en la Santa Cena. I, cap a l’ esquerra, l’episodi de la pluja
i recollida del manà i el del pas de l’Arca de l’ Aliança que
el contenia, culminen en l’escena d’Emmaús. A ambdós
costats del sagrari, dos petits plafons representen Aharon
i Melquisedec, figures que es repeteixen en les escultures
d’alabastre de les fornícules inferiors. Aharon representa el
sacerdoci levític i Melquisedec és el tipus de Jesucrist sacerdot etern.
Rarament es pot donar una representació més estricta de
la profunditat teològica i de la bellesa iconogràfica del pròleg de l’Evangeli de sant Joan sobre el Verb, que era amb
Déu i que ara s’ha fet carn. Les dues taules del Pa i de la
Paraula, de que parlava el Concili Vaticà II, es troben ja
molt ben parades en l’esplendor de les pintures d’Isaac
Hermes del retaule de la capella del Santíssim Sagrament.
Un art, doncs, que, al servei de la fe i de la litúrgia que la
celebra, demostra que el decret De Sacris Imaginibus del
Concili tridentí, publicat el 1563 i que, en substància,
renovava la definició del Concili de Nicea, es revelava
capaç no solament de regular l’ortodòxia de les imatges,

sinó també de suscitar l’esperit creador de l’art i la bellesa.
Així, per exemple, en la tècnica del retaule, la perspectiva,
la lògica de les proporcions, el moviment compositiu en
línia de rotació, els escorços remarcant la jerarquia dels
objectes, la llum i els colors, sovint no es posen tant, o es
posen per igual, al servei de la forma iconogràfica, com al
dels continguts iconològics, o si voleu, al de la interpretació teològica, per dir-ho ras i curt.
Amb el pas de quatre segles, les pintures del retaule havien
patit les injúries del temps, i si bé, en general, el seu grau
de conservació era acceptable, tanmateix, es feia necessari guarir-lo d’algun dany i retornar-lo a la seva primitiva
esplendor. Això ha estat possible gràcies al bon ofici de
Roger Xarrié Poveda, autor del projecte i de la restauració
de les pintures, i al de Giuseppe Milonia i Laura Martí en la
restauració de la pedra.
El procés de restauració de les pintures ha seguit un protocol que compren la fixació de les capes pictòriques, la seva
neteja per tal d’ eliminar pols, fums, vernissos oxidats, sals
solubles i alguns antics repintats, l’estucat de les parts que
faltaven, l’envernissat i, finalment, la reintegració pictòrica
en aquells llocs en què es va considerar aconsellable. La
pedra es va netejar amb un procediment específic a base
de polpa de paper i, en els llocs on calia, es va reintegrar
volumètricament.
L’acte inaugural tingué lloc el passat divuit de novembre de
2005 amb la presència del Sr. Àlex Susanna i Nadal, director gerent de la Fundació Caixa Catalunya, a qui novament
volem donar les gràcies pel seu ajut i per la seva sensibilitat en la selecció d’una obra tan singular i tan bella, una
de les principals de l’Escola del Camp i del Renaixement a
Catalunya.

Bibliografia essencial sobre el retaule de la capella
del Santíssim Sagrament de la catedral de Tarragona:

Retaule major de la capella del Santíssim Sagrament.

CAPDEVILA 1 FELIP, SANÇ: La Seu de Tarragona. Notes històriques sobre la construcció, el tresor, els artistes, Ed.
Biblioteca Balmes, Barcelona 1935.
CARBONELL I BUADES, MARIÀ: L’Escola del Camp de Tarragona en
1’arquitectura del segle XVI a Catalunya, Institut d’Estudis
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Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació de
Tarragona, Tarragona 1986.
CARBONELL I BUADES, MARIÀ: “Antoni Agustí i la capella del
Santíssim sagrament de la catedral de Tarragona”, dins
Antoni Agustí, bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona
(1517-1586).
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Aportacions entorn del marc sociocultural de Catalunya en
la seva època (ed. a cura d’Esther Balasch), Associació
“Amics de la Seu Vella”, Lleida 1995, p. 217-248.
G ARRIGA , J OAQUIM (amb la col·laboració de Marià
Carbonell): L ‘ Època del Renaixement. El segle XVI
(Historia de l’ Art Català, IV) Ed. 62, Barcelona 1996.

5

7

6

1. Medalló amb el Pare Etern.
2. La mort dels primogènits i el deslliurament de les
cases dels fills d’Israel pel senyal de la sang de
l’anyell (Èxode 12,21-30).
3. La Celebració de la Pasqua hebrea (Èxode 12, 120).
4. La Santa Cena (Mateu 26, 26-29; Marc 14, 17-25;
Lluc 22, 14-20).
5. Pluja i recollida del mannà, el pa del cel (Èxode 16,
4-5. 13-21).
6. Aparició als deixebles d’Emmaús i fracció del pa
(Lluc 24,30-31).
7. Portada i pas de l’Arca de l’Aliança (Josuè 3, 3-4,
18), que contenia el mannà (Hebreus 9,4).

MATA DE LA CRUZ, SOFIA: Isaac Hermes Vermey, el pintor de
I’Escola del Camp, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon
Berenguer IV, Diputació de Tarragona, Tarragona 1992.
MATA DE LA CRUZ, SOFIA: La pintura del cinc-cents a la diòcesi de
Tarragona (1495-1620). Entre el record del gòtic i l’acceptació
del Renaixement, Diputació de Tarragona, Tarragona 2005.
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TORTOSA

Les pintures renaixentistes de l’antic
retaule de l’Assumpció de la catedral
de Tortosa
per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

A

la capella de sant Josep de la Catedral de Tortosa es conserva un conjunt de cinc pintures sobre taula d’època
renaixentista que foren reubicades, durant el segle XVIII, en el
retaule dedicat al sant titular de la capella. L’existència d’aquestes taules pintades ja havia estat detectada per diferents investigadors que, des de principis del segle XX, s’han atansat a
estudiar l’important conjunt d’art moble que conserva la
Catedral més meridional de Catalunya.
Fou l’historiador de l’art Ch. R. Post qui per primera vegada reconegué aquestes obres pictòriques com a obra d’un artista anomenat convencionalment com a “mestre de Balaguer”, perquè
fou a la capital de la comarca de la Noguera on s’identificaren
per primer cop un conjunt de taules pintades en el retaule major
de l’antiga església de sant Salvador que mantenien entre elles
un estil comú i serviren per donar nom a aquest pintor.
Un recent estudi realitzat per nosaltres mateixos ens ha permès
tant identificar el nom del donant d’aquestes obres pictòriques
de la Catedral de Tortosa, la data aproximada de la seva realització, com també conèixer el nom del pintor conegut fins ara
com a “mestre de Balaguer”.
En primer lloc, les cinc taules dedicades a escenes de la vida de
la Mare de Déu foren el resultat d’un encàrrec fet per Esteve
de Garret, canonge i ardiaca major de la Catedral de Tortosa,
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1. Taula del retaule primitiu de la capella de l’Assumpció,
que representa l’Anunciació (foto de l’autor).

en el seu testament atorgat el dia 17 de juliol de l’any 1522.
Aquest no és el lloc ni el moment per parlar d’aquest important personatge de la Tortosa de la seva època (finals del segle
XV i principis del segle XVI); però només caldria recordar, per
exemple, que fou president de la Diputació del General de
Catalunya durant el trienni 1515-1518.
En el seu testament, Esteve de Garret manava, entre altres
coses, que la seva germana Elionor (que actuava com a marmessora de les seves darreres voluntats) encarregués la construcció d’un retaule que havia d’ésser ubicat a la capella de
l’Assumpció de la Catedral de Tortosa. Aquesta capella, des de
principis de l’any 1517, havia estat atorgada als membres d’aquell llinatge mitjançant un acord signat entre aquests i el capítol de canonges de la Catedral de Tortosa. Els Garret havien

estat una de les nissagues familiars més importants de la ciutat
de Tortosa a finals de l’Edat Mitjana i, amb aquest patronatge
sobre una capella de la Catedral, volien mostrar a la resta dels
habitants de la ciutat el seu poder social.
La capella, situada a la banda nord de l’obra nova de la Seu de
Tortosa, els havia estat cedida per convertir-se en el panteó
familiar del seu llinatge nobiliari i així, per exemple, allí aconseguiren traslladar les restes mortals i la làpida funerària d’Elies de
Garret, pare d’Esteve i Elionor, que fins aquell moment havia
estat situada a una de les galeries del claustre de la Catedral de
Tortosa. En l’acord també es donava permís als Garret per
esculpir en la capella dos escuts amb les seves armes, actualment encara ben visibles en els capitells de la part frontal d’aquesta capella.
No hem pogut localitzar, de moment, el text del contracte
signat entre Elionor i el pintor encarregat de fer el retaule,
però a través d’una breu notícia sabem que aquesta i el frare
dominic i Lector de la Seu de Tortosa, fra Baltasar Sorió, el
varen encarregar a un pintor anomenat Baltasar Gui, que va
acabar la seva feina abans del mes de març de l’any 1525, ja

2. Pintura del retaule primitiu de la capella de l’Assumpció,
que representa l’Adoració dels pastors (foto de l’autor).
3. Taula del retaule primitiu de la capella de l’Assumpció,
que representa l’Epifania (foto de l’autor).

que el dia 8 d’aquell mes i any, el notari de Tortosa, Martí
Cristòfol Joan, presentà un requeriment notarial on intimava
a Elionor de Garret i a Baltasar Sorió que complissin “...una
especial obligació per Balthazar Gui del preu de un retaule
per aquell pintat....”.
El conjunt de pintures, que encara es conserven, del retaule
encarregat per Esteve de Garret (figures 1-5), representen cinc
escenes de la vida de la Mare de Déu: l’Anunciació, l’Adoració
dels pastors, l’Epifania, la Pentecosta i la Dormició (o
Assumpció). Aquesta darrera (figura 5) és de majors dimen-
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sions que la resta, la qual cosa ens pot fer pensat que, ateses
les seves dimensions i el tema que representa, probablement
correspondria a la taula central del primitiu retaule de la capella dels Garret i les altres quatre taules estarien originàriament
situades en els carrers laterals del retaule de l’Assumpció.
Aquestes cinc taules renaixentistes de la Catedral de Tortosa,
malgrat els repintats moderns que presenten, tenen unes característiques comunes a les identificades com a pròpies del fins ara
nomenat “mestre de Balaguer”: un bon treball artesanal, exemplificat en un dibuix correcte, però una limitada i modesta composició, que, de vegades, s’inspira en gravats de Durero.
El retaule pintat per Baltasar Gui ornà la capella de l’Assumpció
de la Mare de Déu, fins que l’any 1735 fou substituït per un de
nou, dedicat a Sant Ruf i obrat per Isidre Espinalt i Serra-Rica i
el seu fill. Les pintures de l’antic retaule, pel fet d’haver estat
encara molt valorades en el moment del seu desmuntatge,
foren traslladades a la capella de sant Esteve o de la Comunió
i, uns anys més tard, cinc de les seves pintures foren incloses en
un nou retaule dedicat a Sant Josep, on actualment es conserven i podem admirar tots plegats.
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4. Pintura del retaule primitiu de la capella de l’Assumpció,
que representa la Pentecosta (foto de l’autor).
5. Taula del retaule primitiu de la capella de l’Assumpció,
que representa la Dormició de la Mare de Déu (foto de
l’autor).

Bibliografia:
Joaquim GARRIGA. “El retaule de l’església de Sant Salvador de
Balaguer”, El mestre de Balaguer (segle XVI). Balaguer: Museu
Comarcal de la Noguera, 1995, p. 9-19.
Joan-Hilari MUÑOZ. “Els Garret i la capella de l’Assumpció de la
Catedral de Tortosa”, Butlletí Arqueològic de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Època V, any 2003, núm. 25.
[Tarragona, 2005], 301-316.

U R G E L L

Les il·luminacions del Missal del bisbe
Galcerà de Vilanova1
per MERCEDES CANTOS

L

’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell conserva un magnífic
manuscrit (nº 2048) del darrer terç del segle XIV que destaca per les seves imatges, ja que estan impregnades de la
influència de l’art italià, present a Catalunya des de la fi dels
anys vint i la dècada dels trenta del segle XIV, i d’alguns elements provinents del nord de França i Flandes, distintius del
nou corrent emergent anomenat gòtic internacional. Per tant,
constitueix el precedent de còdexs de factura catalana adscrits
a aquest corrent, com són: el Llibre d’hores d’Estocolm, de
finals del segle XIV (Estocolm, Museu Nacional, ms. B, 1792),
i el Breviari del rei Martí l’Humà de cap al 1398-1405 (Paris,
Bibliothèque nationale, ms. Rothschild 2529)2.
El manuscrit urgellenc és un missal mixt, i s’anomena així
perquè s’hi barregen les parts de la missa que originàriament
es trobaven en volums diferents: el sacramentari, l’antifonari i el leccionari. Però, a més, conté altres elements que es
combinen amb les misses i són rituals propis del llibre anomenat pontifical, que inclou les cerimònies dels bisbes.
Segurament, el fet d’afegir aquesta darrera part va ser motivada per la persona que el va encarregar, en Galceran de
Vilanova, bisbe de la Seu d’Urgell des de 1388 fins a 1415.
Va donar-lo a la catedral el 6 de gener de 1396 perquè fos
emplaçat a l’altar major de santa Maria amb la següent clàu-

Detall de la caplletra amb ales i cap de drac que conté
l’escena de la missa del cànon. Missal del bisbe Galcerà
de Vilanova, 1396. (Seu d´Urgell, Arxiu Capitular,
ms.2048, fol.255).

sula: “que aquest missal no pugui ser venut, empenyorat o
alienat per cap prelat successor nostre ni pel capítol o algun
dels seus membres i que tampoc no pugui ser sostret de la
ciutat d’Urgell”3. Va afegir que, si algú trencava aquesta
clàusula i el treia fora de la ciutat, volia que llavors passés a
propietat de la Cambra Apostòlica o a la seu metropolitana
de Tarragona. Gràcies a això, el còdex continua a la ciutat.
Les caplletres historiades sumen un total de quinze i destaquen tres per la seva iconografia nova: la primera d’elles és
sant Pau de Narbona, coronat com a papa. Fins llavors,
aquest sant només havia aparegut com a bisbe a les pintures
de Sant Pau de Casserres (ca. 1200) però ara, se’l representa amb la tiara papal i això es deu segons Josefina Planas, a
una interpolació en la biografia del sant, en la qual es deia
que havia estat papa de Roma abans de desplaçar-se a la
Gàl.lia4. També cal tenir en compte que Galceran de Vilanova

27

era partidari del papa Benet XIII que tenia la Cúria a Avinyó i
la figura de sant Pau de Narbona com a evangelitzador de la
Gàl.lia i papa interessava per legitimar el poder avinyonès.
Una altra representació innovadora, tal com ha observat
Rosa Alcoy, és la de sant Joan Baptista, que sosté un fanalet5
(figura 1). El tema va sorgir de la metàfora “lucerna” o portador de la llum de sant Joan Baptista (Joan 5, 35) i la imatge va aparèixer per primera vegada a l’antiga Châsse de sainte Ursule de l’Hospital de Sant Joan a Bruges cap al 13806.
Més tard, es va trobar en el missal de la Seu d’Urgell i en un
llibre d’hores de Bruges cap al 1400-1415 (Rouen,
Bibliothèque municipale, ms. 3024), un altre exemple català
és el retaule de la capella de la Bastida, de l’església parroquial d’Èvol (Rosselló), anterior al 1428. El tercer tema iconogràfic innovador és l’Assumpció de Maria. En realitat és una
solució intermèdia entre l’esquema compositiu de la dormició, àmpliament utilitzat en època gòtica, en la qual únicament ascendeix al cel l’ànima de la Verge, i la posterior
assumpció que és l’ascensió en cos i ànima de Maria. En el
missal urgellenc, Crist recull l’ànima de la seva mare representada de mida petita; però, no inclou el llit on descansa el
cos que és un dels elements indispensables de les escenes de
la dormició7. Pel que fa a les restants dotze inicials il·luminades, es va recórrer a models compositius ja establerts a
Catalunya per l’art d’influència italiana del segon quart del
segle XIV.
En relació amb els artistes que han elaborat el missal, dues
són les postures adoptades: la de F. Delclaux i J. Planas, partidaris de la intervenció d’una sola persona8, i la de J.
Domínguez Bordona i P. Bohigas, defensors de l’execució per
diverses9. Aquests últims han basat el seu argument en l’observació de dos tipus d’orles: les vegetals i les de franges rectilínies, que creuen de personalitats diferents. Particularment,
després d’observar les miniatures del Missal, he arribat a la
conclusió que tot el còdex ha estat il·luminat per més d’un
individu. En el cas de les escenes de les caplletres, la diferència d’autoria es detecta en la textura que se li confereix a les
robes. Un exemple bastant clar és el fol. 308, on es representa sant Pere i sant Pau. (figura 2). Mentre el mantell de sant
Pere presenta un aspecte lleuger i dinàmic, el de sant Pau
aparenta pesadesa. En el cas de l’abillament de sant Pere,
l’artista ha estat capaç de reproduir els plecs de la roba en
moviment; fins i tot, els ha dotat de certa corporeïtat mitjançant el joc de llums i ombres. Ha aconseguit que s’adaptin a
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Sant Joan Baptista. Missal del bisbe Galcerà de Vilanova,
1396. (Seu d´Urgell, Arxiu Capitular, ms. 2048, fol.306).

l’anatomia del cos, tal com es veu en la solució del mantell,
on la roba dotada de volum, sembla ocultar la mà que
aguanta les claus. Un resultat més pobre és el que es veu en
el mantell de sant Pau. Alguns dels plecs de la roba són antinaturals, no tenen en compte l’anatomia de l’individu tal
com es pot comprovar en la mà que sobresurt d’aquesta
peça de vestir, de la qual no s’intueix el braç. Les diferents
intervencions també es noten a les cares. Per exemple, la
fisonomia de Crist en Majestat del fol.1 és completament
diferent de la de sant Joan Baptista del fol.306.

Sant Pere i sant Pau. Missal del bisbe Galcerà de Vilanova,
1396 (Seu d´Urgell, Arxiu Capitular, ms. 2048, fol.308).

Pel que fa a la decoració marginal, també s’observa més
d’una mà, ja que hi ha, al meu entendre, tres tipologies
d’orla: la fulla d’acant, les tiges i flors imaginàries i les
franges rectilínies. La fulla d’acant és la que té una major
presència al llarg del manuscrit. En canvi, les tiges i flors
imaginàries només aparèixen en certs fulls i mai no surten
aïlladament, sinó que generalment comparteixen espai
amb la fulla d’acant i en una ocasió s’ha combinat amb
una orla de franja rectilínia, fol. 289v. En el disseny dels
animals de la marginàlia també s’aprecien autories diver-

ses. Es constaten diferents graus d’habilitat en la representació d’aquests éssers vius. Per exemple, el bernat pescaire del fol. 20v ha estat molt més ben aconseguit que el
d’altres fulls del còdex. Aquesta diferència de qualitat es
deu a la intervenció de més d’un individu, que pot molt
ben ser la d’un mestre i el seu taller o la de més d’un mestre i el taller. A tot això, cal afegir la varietat de volum d’aquestes criatures que no responen a criteris realistes i afavoreixen l’argument de les diverses mans en la seva execució. Així, es pot trobar un ocell enorme i al seu costat un
gos disminuït tal com succeeix en el fol. 150.
Les il·luminacions del missal de la Seu d’Urgell han influït
de manera bastant directa en dos manuscrits posteriors: el
Llibre d’hores d’Estocolm, de finals del segle XIV (Museu
Nacional, ms. B 1792), probablement il·luminat en el
monestir de Sant Cugat del Vallès, i en el Breviari del rei
Martí l’Humà (ca. 1398-1405). En el primer d’ells, el missal
ha inspirat la imatge de Crist en Majestat dins d’una mandorla ametllada amb franges de tipus arquitectònic que la
divideixen i les orles. En el cas del breviari, hi ha algun full,
com el 105, que presenta una orla amb franges rectilínies,
medallons i una guineu morta penjada pel coll, que té com
a precedent l’orla del fol. 1, i la guineu penjada del fol. 69
del missal10. A part d’aquests elements, he pogut observar
que una caplletra en forma de drac, de la qual sobresurten
les ales, del fol. 245 del breviari també s’ha inspirat en el
fol. 255 del missal (figures 3); i uns bustos de nois joves de
l’orla de les històries de David del breviari també semblen
provenir d’un bust de noi encabit dins un rombe en l’orla
del fol. 181 del missal.
La procedència del taller resulta difícil de determinar.
Diverses hipòtesis circulen al voltant d’aquesta qüestió11.
De fet, existeixen obres d’art a la Seu d’Urgell realitzades
per artistes barcelonins durant el bisbat de Galcerà de
Vilanova, que fan pensar en la possibilitat que el taller
encarregat d’elaborar el missal ho fes a la ciutat de
Barcelona. Les obres d’artistes barcelonins són: un calze
d’argent encarregat pel mateix bisbe entre 1390-1410, una
data molt propera a la del missal. Després, per a la catedral
es va demanar a l’orfebre Guillem Ballell que fes un retaule d’argent, que es trobava en fase de realització cap el
1409, i les cadires del cor de fusta les van encomanar a l’escultor Pere de Sant Joan, originari de la Picardia, que havia
treballat a la ciutat de Mallorca i a Girona.
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Com a conclusió, les il·luminacions del missal urgellenc van
influir en els còdexs catalans immediatament posteriors pertanyents a l’estil del gòtic internacional, com els ja esmentats
Llibre d’hores d’Estocolm, Breviari del rei Martí l’Humà i, a
més, algunes de les imatges del manuscrit de la Seu d’Urgell
destaquen perquè van constituir un precedent iconogràfic a
la Corona Catalanoaragonesa.

1 L’article es basa en el treball d’investigació titulat: El missal del
bisbe Galceran de Vilanova que em va dirigir Maria Rosa Terés
durant el segon curs de doctorat impartit pel Departament
d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona l’any 2003.
També vull expressar el meu agraïment a mossèn Benigne
Marquès, arxiver del bisbat d’Urgell per facilitar-me la consulta del
manuscrit i la realització de fotografies per poder treballar amb
material gràfic.
2 Bréviaire de Martin d’Aragon, Paris: Bibliothèque nationale de
France, 2005. URL
<http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliche
s.jsp&origine=rechercherListeCliches.jsp&contexte=resultatRecher
cheSimple>, consulta: [ 20-10-2005]
3 “ (...) et quod missale predictum per prelatum quemcumque successorem nostrum, aut per capitulum seu singulares eiusdem non
possit vendi, impignere, seu aliquo genere alienationis distrahi,
nec possit a Civitate Urgellensi extrahi (...)”. Pujol I Tubau, Pere:
Obra completa. Valls d’Andorra, 1984, p. 84.
4 Planas, Josefina. “El obispo Galcerán de Vilanova y la promoción
del libro ilustrado: el misal de la catedral de la Seu d’Urgell” en
Homenatge a mossèn Jesús Tarragona. Lleida, 1996, p. 296-297.
De la mateixa autora: El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV. Lleida, 1996, p. 102.
5 Alcoy, Rosa. “La revisió matisada de l’herència tres-centista i els
il·lustradors del rei Martí” en Art de Catalunya. Ars Cataloniae.
Arts del llibre. Manuscrits, gravats, cartells. Barcelona: L’isard,
2000. Vol. 10, p. 109-110. De la mateixa autora: “La il·lustració
de manuscrits i el nou estil del 1400” en L’art gòtic a Catalunya.
Pintura II: el corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2005. Ed. A càrrec d’Antoni Pladevall i Font, p. 180-203,
Smeyers, Maurits. L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe
siècle. Tournai, 1998, p. 205-206.
6 Smeyers, Maurits. L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe
siècle. Tournai, 1998, p. 205-206. La imatge de la pintura de sant

30

Joan Baptista amb el fanalet en l’antic reliquiari de Santa Úrsula,
cap a 1380, es pot veure en: Vermeersch, Valentin. Bruges mille
ans d’art: de l’époque carolingienne au néo-gothique 875-185.
Paris: Albin Michel, 1986. p. 102, fig. 119.
7 Vicens, Maria Teresa. Iconografia Assumpcionista. València:
Generalitat Valenciana, 1986, p. 54 i 56.
8 Delclaux, Federico: Imágenes de la Virgen en los códices medievales de Espanya. Madrid: Publicación del Patronato Nacional de
Museos, 1973. p. 160. Planas, Josefina: “El obispo Galcerán de
Vilanova y la promoción del libro ...” p. 298. De la mateixa autora: El esplendor del gótico catalán ... p. 103, nota 280.
9 Domínguez Bordona, Jesús; Ainaud de Lasarte, Joan: “Miniatura.
Grabado y Encuadernación”, Ars Hispaniae, Historia Universal del
Arte Hispánico. Madrid, 1962, vol. XVIII, p. 164. Bohigas i
Balaguer, Pere: La ilustración y la decoración del libro manuscrito
en Cataluña. Barcelona: Asociación de Bibliófilos de Barcelona,
vol. II, p.248
10 Ibidem
11 Rosa Alcoy pensa que el manuscrit podria haver estat elaborat en
algun taller rossellonès ja que en aquesta regió és on es troba un
segon exemple artístic dins la Corona Catalanoaragonesa de la
iconografia de sant Joan Baptista i el fanalet. Així, el tema que es
va originar a Bruges hauria tingut una incidència local a l’Alt
Urgell i al Rosselló. Aquesta darrera comarca va ser un centre pictòric actiu en el gòtic internacional i per tant, és probable que circulessin les idees que procedien de l’estranger. Alcoy, Rosa. “La
revisió matisada de l’herència tres-centista…Vol. 10, p. 109-110.
De la mateixa autora: “La il·lustració de manuscrits i el nou estil
del 1400”… p. 180-203
Francesca Español es partidària de situar el taller a Barcelona, ja
que es basa en la suposició que el missal esmentat en una carta
del rei Martí al bisbe d’Urgell de l’any 1399 podria ser el missal
del bisbe Galcerà de Vilanova. S’ha de recordar que el manuscrit
urgellenc va ser donat a la catedral el 1396 i, per tant, hi ha un
aspecte de la carta que suscita dubtes; en ella s’informa que el
bisbe d’Urgell deu diners a l’escrivà i capellà del rei, Joan
Casanova, per la còpia d’un missal i un pontifical portàtil, i se li
demana que pagui; però, no comenta res sobre cap il·luminació.
Això es pot deure a dos motius: un d’ells, és que el missal citat a
la carta no era il·luminat i, per tant, es tractaria d’una obra diferent. L’altra raó és que els miniaturistes ja haurien cobrat els
diners i el bisbe s’hauria oblidat del pagament del copista que el
rei, en la carta, li recorda.
Espanyol, Francesca: El gòtic català. Manresa: Barcelona: Angle
editorial, 2002. p. 304.
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Revestiments, un cicle d’exposicions a
L’albergueria
per DANI FONT / TONI CASASSES

“L’home, nu, nou, es fon en l’entorn.
Esdevé planta, animal, pedra.
Resta submergit en l’onada immensa de vides i morts que,
de tan contínua, acaba esdevenint perpètua.
Però l’home no és un element qualsevol de l’univers. No se’n sent.
L’home aixeca el cap enmig del temporal de la vida i vol aguantar-se dret.
No vol ser arrossegat per l’onada.
Vol plantar-se.
Al seu entorn comença a bastir elements, a crear uns fonaments
mentals i físics que li permetin sostenir-se,
que li permetin sostreure
la seva existència del corrent implacable de la naturalesa.
Crea. Crea cultura. Crea artificis físics, mentals, socials,
que li permeten de sobreviure, que l’ajuden a adaptar-se i a adaptar.
Que li permeten passar de l’espècie humana a la Persona.
Que li permeten descobrir la seva realitat sobrenatural.
D’entre les creacions i les descobertes,
l’home en selecciona les que li semblen vitals.
Aquelles sense les quals els fonaments s’ensorren i l’onada l’engoleix.
Una vegada identificades, cal assenyalar-les clarament amb el dit,
i cercar el mecanisme perquè tothom ho sàpiga i ho tingui present.
Aviat l’home el troba, aquest mecanisme:
les revesteix.”

D

urant l’estiu i la tardor d’aquest 2005, L’albergueria –
Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic ha programat un cicle dedicat a la idea del “Revestiment”. Tot i no ser
la voluntat expressa inicial, el resultat dels treballs ha portat
a donar voltes sobre la casulla, el seu concepte i la mirada de
l’art contemporani.
Així, s’han fet dues exposicions. La primera, titulada “ CASULA / EDUARDO CHILLIDA / ST. PETER’S KOLN “, exposava
una casulla creada per Eduardo Chillida, acompanyada d’unes projeccions videogràfiques. La segona, titulada “ CASULA / LABORATORI D’ARTS CONTEMPORÀNIES PER A LA
LITÚRGIA”, ha estat un esdeveniment colpidor i un primer
pas per unir art contemporani i litúrgia. Veurem si en podem
obtenir continuïtat.
LES RAONS D’UN CICLE
D’entre les diferents dimensions de l’Home, la religiosa no és
pas la menys important. Ans el contrari. En ser l’àmbit de
l’intangible i moltes vegades de l’inefable, els elements que
ajuden a la seva configuració són sovint de naturalesa fortament simbòlica. Símbol, revestiment. Vet aquí tot un llenguatge carregat de codis que necessita d’un coneixement
previ per ser desxifrat. En els moments de creació de símbols,
la comunitat els entén perfectament, en reconeix els significats, són un element comunicador de primera magnitud.
Però el temps passa, i els símbols, els revestiments, romanen.
La nostra dimensió religiosa mateix s’articula al voltant de la
Paraula, si, però fortament envoltada de símbols i revesti-
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ments, alguns dels quals provenen dels primers cristians i
molts d’altres s’hi han anat afegint al llarg dels segles.
Aquests revestiments han pres tots els “llocs” de la vivència.
Han ocupat instruments per al culte, vestimentes de
cel.lebrants, parets d’aixoplucs. Els han pres i els han omplert
de significats.
I avui ens preguntem: Quins són, avui, els nostres revestiments? Què ens diuen, a nosaltres? Què en queda, d’allò original, que pugui donar encara sentit a la seva utilització?
N’ha fugit, l’art, –antany tan fructífer– d’aquest nostre
àmbit? Ens podem preguntar si han perdut el seu valor, o si
ajuden avui encara a entendre i viure el missatge del Crist.
Ens podem preguntar si són avui encara camps vàlids per al
diàleg contemporani entre art i Església.
Aquest cicle, doncs, s’encamina en aquesta direcció. Volem
per una banda fer un recull d’objectes sagrats actuals, i
intentem de situar-los on ens permeti escoltar-los per saber
què ens volen transmetre. A partir d’aquí, podem generar
quelcom de nou? Fins a quin punt som capaços de reinterpretar i trobar un sentit real i autèntic a les veus de l’Església,
perquè siguin un estímul i un impuls per a la creació artística? Això és el que l’art demana: sentit i autenticitat.
“CASULA / EDUARDO CHILLIDA / ST. PETER’S KOLN“
Eduardo Chillida, un dels grans artistes mundials del segle
XX, va conèixer en la dècada dels 80 Friedhelm Mennekes,
un jesuïta alemany, rector de la parròquia de Sant Pere de
Colònia i referent internacional en l’intent de vincular la cultura i l’art contemporani a l’espai litúrgic i la vivència religiosa. Fruit de la seva amistat, l’any 1994 Chillida va crear una
extraordinària casulla, feta de llana, on la sobreposició de
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capes, els calats que s’hi obren i la tinta negra conformen un
joc de buits i plens – paradigmàtics en l’obra de Chillida que esdevé una creu.
Aquesta casulla ha estat el motiu central de l’exposició de la
sala romànica de L’albergueria. L’hem acollit amb gran satisfacció, perquè és una mostra immillorable del que fa temps
que persegueix l’Albergueria: la unió fructífera de sensibilitats, mirades, i creacions contemporànies amb el pòsit cultural i espiritual de l’Església.
L’exposició, però, ha volgut anar molt més enllà de mostrar
una obra d’art. Ha volgut evidenciar que la casulla de Chillida
és una peça que pren sentit, que esdevé completa només
quan s’inscriu en la vivència real de la comunitat, una vivència plena de tradició i plena de contemporaneïtat, de la qual
participa i a la qual aporta un enorme cabdal de veritat, de
bellesa, d’humanitat, de divinitat.
Per posar de manifest aquest context imprescindible, la casulla s’ha acompanyat per projeccions videogràfiques de diverses celebracions de Friedhelm Mennekes a la seva parròquia
de Sant Pere.
“CASULA / LABORATORI D’ARTS CONTEMPORÀNIES
PER A LA LITÚRGIA”,
La segona part del treball, iniciat amb l’exposició de Chillida,
ha proposat un treball intens, complex i polièdric, una mirada
profunda, nova i renovadora cap a la idea del revestiment. De
la mà de Toni Casassas, es va oferir una casulla blanca a una
trentena d’artistes, de molt diversa sensibilitat, especialitat i
trajectòria, perquè la convertissin en espai de les seves reflexions, no com a curiosa base neutra, sinó com a primer peu
d’un diàleg profund i sincer. La casulla és un element portador

de multitud de significats. Ens parla de la importància de la
feina del qui la porta; ens parla de la necessitat de vestir allò
important. Ens parla d’una tradició cultural de segles. Ens dispara també unes certes connotacions de passat. O no?
Aquesta ha estat la mà estesa als artistes, que han respost.
La valoració ha estat extremadament positiva, tot i que es
poden extreure conclusions de tot tipus i naturalesa. Toni
Casassas, que ha liderat el procés, ho valora: “ La resposta
ha estat contundent. Hi trobem des de l’expressió aclaparadora de la vivència, fins a la pura provocació estètica o conceptual. Hi ha, però, un desig clarament expressat en moltes
de les peces: la necessitat de manifestar la humanitat del
sacerdot. El desafiament envers ell és clar i ple de sentit;
revestir-se de Crist també és esdevenir persona en tota la
seva plenitud. Per altra banda, la casulla només pren tota la
seva força artística quan esdevé presència dins la celebració
litúrgica”.
LABORATORI D’ARTS CONTEMPORÀNIES PER A LA
LITÚRGIA
Aquesta exposició s’ha convertit en l’inici d’una experiència,
que veurem si serem capaços de fer reeixir. El Laboratori
d’Arts Contemporànies per a la Litúrgia neix de la voluntat
de no quedar-nos només en la reflexió intel·lectual o l’expressió artística. Cal que tot sigui confrontat en un lloc, en
un temps i en una comunitat. Aquest és el repte de la proposta. L’exposició no ha estat una simple mostra de casulles,
sinó que ha volgut explicar que tot això ha d’emprendre un
camí i ha de construir-se des del moment i la realitat que ens
toca viure, perquè, si la fe és una experiència viva, es manifesta en l’encontre profund amb els altres i amb el món.

Detalls de les casulles creades per a l’exposició “Casula /
Laboratori d’arts contemporànies per a la litúrgia”.
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Glossari
Arc de penetració.- És la línia corba
resultant de la intersecció de dues voltes. Aquesta penetració, especialment
en voltes de canó, forma les llunetes
que, ultra el seu aspecte decoratiu,
permeten disposar obertures a major
alçada de la d’arrencada de la volta
principal.

Arc dobler

Arc de
penetració

Arc cec.- És aquell que està adossat a un
mur i que, pràcticament, no té funció de
sosteniment, sinó de ornamentació.
Arc lobulat.- És el compost de lòbuls o
arcs de cercle petits, gairebé sempre en
nombre imparell . Si el nombre de
lòbuls és tres, l’arc es diu trevolat . Si
són més, polibolat.
Arcs cecs

Arc dobler, faixó o perpany.- És l’arc
que sobresurt de la volta, perpendicularment a la direcció de la nau i serveix
de reforç o com element decoratiu.
Arc toral.- S’anomenen així els arcs
que sostenen els trams d’una nau amb
voltes per aresta o voltes de creueria, que es disposen perpendicularment a l’eix de dita nau i separen
cadascun dels trams de volta.
Arc former

Arc diagonal

Arc tercelet o terciari.- És la denominació de cada un dels nervis d’una
volta de creueria que pugen des de l’arrencament fins a les cadenes que lliguen les seves claus amb la clau de
volta central.
Arc botant o boterell.- Característic
de l’arquitectura gòtica . És un arc rampant que transmet l’empenta de les
voltes de la nau central i de la capçalera als contraforts.

Arc toral

Arc
boterell

Arc former.- És el situat entre els pilars
que separen la nau principal de les
laterals. La seva direcció és, doncs, perpendicular a la de l’arc dobler.
Arc diagonal o d’ogiva.- És el que
uneix l’arc dobler i l’arc former passant
per la clau de volta i , conjuntament
amb ells, forma una estructura que
permet sostenir i traslladar les càrregues i sobrecàrregues de la volta als
racons i pilars.
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Arc diafragma.- Són arcs, en general
apuntats, sobremuntats per un mur.
Separen els trams d’una nau amb sostre pla o coberta a dues vessants i sostenen els embigats formant un conjunt
estructural freqüent en l’arquitectura
catalana, civil i religiosa, dels segles XIII
i XIV. ( Sala del Consell de Cent, Sala
del Tinell, Les Drassanes, a Barcelona;
esglésies del Carme de Peralada, de la
Mercè de Vic, de Santa Àgata de
Barcelona, dormitori monacal de
Poblet ...).
Arc
diafragma

Noticiari
Presentació del primer Quaderns del
Museu Episcopal de Vic

Seminari Internacional d’Història
de la Pintura

El director adjunt de conservació i investigació del Museo del
Prado, Gabriele Finaldi (Londres, 1965) va presentar el passat
dimarts 13 de desembre, a les 8 del vespre, el primer número de la revista científica de caràcter anual Quaderns del
Museu Episcopal de Vic (MEV). Finaldi, procedent de la
National Gallery de Londres, és el cap de redacció del Boletín
del Museo del Prado, un dels models més reeixits internacionalment de revista de divulgació científica en aquest àmbit.
Quaderns és la publicació que dóna sentit al treball de recerca d’investigadors d’arreu del món sobre l’excepcional fons
del MEV, compost per més de 25.000 peces, de les quals
3.500 es veuen a les sales d’exposició permanent. Un dels
objectius del nou museu és potenciar aquest eix d’investigació amb la participació de la comunitat científica internacional en les diferents àrees on subresurten les col·leccions del
MEV i plasmar-ho a través dels Quaderns. Dels més de 300
museus d’art d’arreu del món, ben pocs editen una revista
científica, i avui el MEV s’hi afegeix.
En aquest primer número rep una especial atenció el nou
edifici, obra de Federico Correa i Alfonso Milà, inaugurat el
maig de 2002, amb tres estudis. L’arquitecte Beth Galí, tracta la filosofia essencial de l’estil arquitectònic dels autors; el
conservador del MEV, Josep M. Trullén presenta el projecte
museològic i museogràfic del nou museu i l’especialista
Mireia Mestre palesa les accions de conservació preventiva
per garantir la perennitat del fons del MEV. Les cròniques
sobre els treballs de recerca sobre el fons del MEV que al llarg
de l’any se succeeixen, des d’una dimensió científica completen el volum de 200 pàgines.
L’acte de presentació fou presidit pel bisbe de Vic, Romà
Casanova i Casanova. El director del MEV, Josep M. Riba, va
insistir en la voluntat del nou MEV de ser un centre de difusió de l’art i un espai de formació per esdevenir un veritable
far de cultura.

Lleida ha celebrat amb molt d’èxit un Seminari Internacional
d’Història de la Pintura al voltant de Jaume Ferrer II, mestre de
la Paeria de Lleida el segle XV
NOM DE L’ACTIVITAT:
Jaume Ferrer II, Pintor de la Paeria de Lleida i la pintura europea del seu temps. Presència de la pintura de la Corona
d’Aragó en la Mediterrània dels segles XV i XVI. Seminari
Internacional d’Història de la Pintura.
HA ORGANITZAT: Departament d’Història de l’Art i Història
Social de la Universitat de Lleida.
HAN COL·LABORAT: L’Ajuntament de Lleida i el Departament
de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida.
LLOC I PERÍODE DE REALITZACIÓ: Lleida: UdL, Edifici del
Rectorat. Sala d’Actes. Primer Quadrimestre, del 24 al 26
d’octubre de 2005. Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció
als estudiants de la Universitat de Lleida.
DIRECCIÓ CIENTÍFICA: Dr. Ximo Company, Catedràtic
d’Història de l’Art de la UdL, i Dra. Maria José Vilalta,
Professora Titular de la UdL.
CONFERENCIANTS: Dr. Joan Aliaga (Univ. Politècnica de
València), Dr. Ximo Company (UdL), Dra. Adele Condorelli
(Enciclopèdia Italiana, Roma), Dr. José María Esparza (Univ. de
Saragossa), Sr. Joan-Ramon González (Institut d’Estudis
Ilerdencs), Dr. Lorenzo Hernández Guardiola (Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Carles de València), Sra. Montserrat
Macià (Directora del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal),
Dra. Carmen Morte (Univ. de Saragossa), Dr. Mauro Natale
(Univ. de Ginebra), Dra. Teresa Pugliatti (Univ. de Palerm), Dr.
Isidre Puig (Museu de Lleida: diocesà i comarcal), Sra. Elena
Toló (Univ. de Lleida), Dra. Lluïsa Tolosa (Univ. Politècnica de
València) i Dra. Maria José Vilalta (UdL).
Està previst que es publiquin les seves actes l’any 2006.

Barcelona. Exposició / Cervantes a la Mediterrània / Museu diocesà
de Barcelona / 9-XI-2005 - 8-I-2006.
Comissari: PERE JORDI FIGUEROLA ROTGER
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COL·LABORACIONS

Un Memorial a Jesucrist, Vida Eterna
ARMAND PUIG I TÀRRECH

A començaments del segle XX, molts pobles de la geografia
catalana van traslladar els cementiris des de l’interior dels
nuclis habitats a unes noves localitzacions lluny del «món

dels vius». Un d’aquests cementiris fou el de l’Argilaga,
poble de la comarca del Tarragonès que aleshores tenia uns
200 habitants (en l’actualitat, poc més de 100). El nou
cementiri va ser ubicat vora un bosquet dels afores del poble,
a uns quants centenars de metres de les seves últimes cases,
davant d’una fondalada de vinyes, el cultiu més propi del
territori.
La planta del cementiri, de titularitat parroquial, és rectangular amb dues fileres de nínxols als costats llargs i
amb unes quantes capelles en el costat curt oposat a
l’entrada.
Enmig d’aquestes capelles (cinc, en total, pertanyents a les
famílies més benestants), s’hi va deixar un espai central. En
aquest espai, tanmateix, s’hi excavà una ossera, igualment
comuna. Ara, un segle després de la construcció del cementiri, ha arribat el moment de l’ edificació de la capella central,
gràcies a la generositat de tots els posseïdors de sepultures,
que n’han sufragat les despeses.
Es plantejava el problema d’optar per construir una capella a
l’estil de les ja existents a banda i banda o bé d’imaginar i
crear un element constructiu nou que culminés la geografia
estructural del cementiri, però que alhora s’inscrivís en la seva
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SECCI 1 AL AT 1
PLANTA

geografia espiritual. La primera dada a tenir en compte és
que la capella, segons un simbolisme cristià fonamental, quedava orientada a llevant. Això volia dir que la capçalera del
cementiri ocupava l’espai de l’ absis. Aquesta feliç coincidència va ser el detonant de la proposta, netament simbòlica,
que ha sorgit de la col·laboració entre JOAN FIGUEROLA,
arquitecte experimentat en els espais sacres, i el qui signa
aquesta notícia, teòleg i biblista.
El nom de l’actuació que s’ha dut a terme és el de «Memorial
de Jesucrist, vida eterna».
No es tracta, doncs, d’una capella pròpiament dita sinó
d’una construcció que, des del punt de vista pràctic, té dues
finalitats: assenyalar i dignificar (les dues osseres ara existents
(la vella i la nova), i permetre que, en cas de necessitat, es
pugui dipositar un taüt dins la nova construcció, durant una
nit per exemple, abans de procedir a la inhumació.
La construcció és un cub de formigó de 3,5 metres de costat
amb murs de trenta centímetres de gruix, elevat en relació
amb el nivell del terra del cementiri i accessible mitjançant
una rampa. Els murs interiors del cub són de formigó vist
(terra i sostre) i els laterals són els murs de les capelles colindants de mamposteria original restaurada. L’originalitat rau
en el costat del fons. Allí, en comptes d’una paret llisa, hi trobem rebuidada fins al punt d’obrir un forat a l’exterior, una
creu grega que mor directament als quatre costats adjacents.
Darrere el forat obert per la creu són visibles els arbres, el cultiu i el cel de 1’entorn del cementiri. D’altra banda, en el costat del davant hi ha una reixa-porta de dos batents, amb
dues fines barres d’acer que la travessen i que dibuixen la lletra «v baixa», inicial de la paraula «vida».
El simbolisme de la construcció comença amb les dues fileres
de xiprers que menen a aquesta construcció i que formen un
camí, el camí de la humanitat que avança cap a la mort i cap
a la resurrecció. En efecte, tot caminant entre els xiprers els
ulls tenen davant la creu «foradada», inscrita en la paret de
fons del memorial, que indica allò que és la vida cristiana:
morir amb Crist i ressuscitar amb ell. Els ulls de la fe traspassen la paret tancada i fosca de la mort, aparentment impenetrable, i es deturen més enllà, en els cels nous i la terra
nova, representats per la vegetació i pel cel, que es besllumen a través del forat obert per la creu.
Qui s’adorm amb el Senyor, no queda clavat en l’atzucac de la
mort, incapaç de travessar la paret de la corrupció, sinó que fa
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1. Visió de la “capella” des de l’exterior del cementiri.
2. Vista des de l’interior del cementiri.

el pas cap a l’eternitat, cap a la vida eterna: la creu és el pas
cap a la vida, 1’instrument d’immortalitat, el signe que orienta la vida del qui camina per aquest món. Per això a la reixaporta hi ha la «v» de Vida, perquè el camí que fem passa per
Jesucrist i ens mena a la vida eterna. També el cub és, segons
una simbologia inspirada en el llibre de l’Apocalipsi, una imatge de l’eternitat, ja que la Jerusalem celestial és «quadrada: la
seva llargada és igual a l’amplada» (21,16).
Caminem, doncs, millor dit, gràcies a la salvació, ens hem
acostat «a la Jerusalem celestial» (Hebreus 12,22), de la qual
som ciutadans.
La creu foradada a la paret del fons, el cub de formigó i la
«v» d’acer de la porta-reixa esdevenen símbols fonamentals
del missatge cristià, són fàcilment comprensibles i assenyalen
la veritat de fe que s’enclou en les paraules de 1’apostol: «Si
hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell»
(Romans 6,8).
Publicat a ARS SACRA. 32
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Llibres, revistes, publicacions
Les abundants fotografies en color
il·lustren abastament els retaules i
fragments conservats, i els detalls
inclosos clarifiquen les observacions que fa l’ autor que n’adjunta
algunes imatges en blanc i negre
d’ obres malauradament ja desaparegudes .
Aquesta obra és de gran utilitat
per als amants no solament de l’
art gòtic en general, sinó per als
qui fan recerca de la història de l’
Empordà i per als qui gaudexen de
les belleses del nostre país.

PINTORS I RETAULES DELS
SEGLES XIV I XV A L’EMPORDÀ
Pujol i Canelles, Miquel.
Monografies Empordaneses.
Edita: Institut d’Estudis
Empordanesos. Figueres 2004.

Mossèn Miquel Pujol ens torna a
delectar amb una altre acurada
obra de la seva nombrosa producció en el camp de la investigació
històrica medieval. Un recull que
aplega tot el que fa referència a la
pintura gòtica empordanesa ja treballada per ell en abundants estudis anteriors i les últimes descobertes assolides.
El volum consta d’ una introducció
i tres parts. En la primera, inclou
retaules i obra no conservada de
pintors documentats als protocols
notarials. Rastreja els contractes de
la producció artística de l’època en
tot el nord-est català: Perpinyà,
capital civil del Rosselló: Barcelona,
centre demogràfic i d’art de tot
Catalunya; Girona, com a cap de
diòcesi amb important producció
jurídica i religiosa, i Castelló capital
de l’històric comtat d’Empúries.
Una època amb notables tallers,
on els artistes que treballen per
esglésies i convents influents arreu
del país, es beneficien igualment
de la riquesa dels benefactors que
comanden les obres.
A la segona part hi trobem retaules i fragments conservats. Alguns
encara en l’ anonimat, peces tan
remarcables com el de la Verge de
la Pietat de Torroella de Montgrí o
el de la Mare de Déu de la Llet de
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Ma. ROSA FERRER I DALGÀ

Taula central del retaule de
Canapost. MDG. 293.
Canapost. Però també el 15 de
sant Pere de Púbol, sant Miquel de
Cruïlles, sant Miquel de Castelló
d’Empúries. D’aquest últim coneixem l’autoria gràcies a la descoberta de Mn. Pujol. I d’altres conservats quasi tots al Museu
Diocesà de Girona inclòs al Museu
d’Art.
La tercera part inclou el valuós
fons documental, un corpus que
ressegueix la transcripció de noranta-cinc documents; dels quals,
una setantena són inèdits .
Hi ha un llistat general per ordre
alfabètic de pintors, autors d’
obres destinades a l’Empordà, i un
llistat general de retaules i peces
d’art, fetes per aquests artistes i
consignades a l’ Empordà.
És conclou amb una ampla bibliografia.

Retaule de Sant Miquel. Castelló d’Empúries.
MDG. 312.

FONERIA, ELECTRIFICACIÓ DE CAMPANES I RELLOTGES

CAMPANES RIFER

RIFER BARBERÍ

C. Canonge Dorca, 37
17005 GIRONA
Tel. i Fax 972 22 01 55
Tel. mòbil 619 71 28 28

39

Realitzaci : Palah
542-2002

Arts Gr fiques. Dip sit Legal: Gi-

Amb la col·laboració de:

