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Editorial

Els nostres emblemes més sacres
per JOSEP M. MARTÍ i BONET

E

n la nostra publicació Taüll mostrem sovint
imatges de patrons o patrones d’esglésies,

ciutats o pobles, contrades, valls o muntanyes...
Són els emblemes d’aquests llocs entranyables,
o de col·lectius fortament agermanats. Entre
tots ells excel·leix el patrocini de la Mare de Déu
de Montserrat, amb la seva excelsa imatge: la
“Moreneta”. En el present número de Taüll fem
esment de sis imatges que d’alguna manera es
refereixen a la nostra patrona del Principat. Estan
al seu voltant fent-ne corona. Corona que s’estén a
tots els continents, i d’una manera molt especial, per
exemple a l’Àfrica, amb la Mare de Déu negra de Basilé:
les dues són “morenetes”. No sabem si els pobles dissenyen
els seus emblemes o els patronatges forgen els propis col·lectius.
Hi ha –com diríem avui– una interactivitat o interacció entre les dues

Sant Jordi i Sant Sebastià. M.D. de Barcelona

consistents realitats.
Durant el mes d’abril hem celebrat amb gran entusiasme les festivitats dels nostres patrons: Santa Maria de Montserrat i el
cavaller sant Jordi, patrons ambdós de Catalunya. Acceptar –o demanar– un patronatge comporta uns exigents compromisos.
Cal plasmar en el patrocinat la figura amb el tarannà del que ostenta el patronatge. O sigui, seguir les seves virtuts, la seva
forma peculiar de viure, i els ideals i valors que en ell traspuen per totes les seves vessants. La nostra Mare de Déu de Montserrat traspua serenor, reflexió, dignitat, oració, meditació, seny, bondat, sinceritat, autoestima, acolliment... i quan la mirem
i venerem ens sentim tots segurs i satisfets, com un infant a la falda de la seva mare.
En el patronatge de sant Jordi excel·leixen la intrepidesa, la pròpia superació, la protecció i defensa dels febles, la recerca o
aventura d’assolir nous ideals, la milícia cristiana, la cavallerositat, el bon fer, la noblesa, el plantar la creu arreu on anem...
Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat són, doncs, les nostres grans fites que caldria que tots nosaltres assolíssim. Serà el
nostre un caminar, o si voleu un cavalcar, encisador, protegit i acomboiat pels nostres peculiars emblemes o patrons que ens
donen serenor, abrandament i joia immensa si els hi som fidels.
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BARCELONA

res emblemes: Mare de Déus negres
de Modest Gené a Guinea Equatorial
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

iuen les cròniques que quan el comte de Barcelona Sunyer
(any 935) reconquerí dels sarraïns les muntanyes de
Montserrat, exclamà: “El país és nostre! La Marca Hispana
ja té el més segur bastió!”. Tan important es considerà la
conquesta que aquella serralada esdevingué el més notable
emblema de Catalunya. Aquells turons i turonets —mil en
diu Sunyer— es convertiren en torres, atalaies i castells defensius. Catalunya tenia la frontera ja segura!
Un segle després, aquest emblema fou coronat amb la presència en ell d’una imatge romànica molt singular, que “seu al
tron de Catalunya” i que coneixem com “la Moreneta”. Moltes imatges nostres romàniques en el tron on seuen tenen pintades les quatre barres de Catalunya. Maria és la princesa de
Catalunya! Òbviament que la Mare de Déu de Montserrat esdevingué símbol espiritual de la terra i de les gents catalanes.
Ho diem sempre: és la “Morenenta”, i tot seguit pensem en
Àfrica; doncs bé, un artista català com Modest Gené (Reus,
1914 - Bata, 1983) volgué visitar, viure i morir a Guinea Equatorial durant els últims vint anys de la seva vida, i allà deixà
com a bon català i excel·lent artista, entre moltes esplèndides
escultures —algunes religioses—, tres de molt singulars: una
adaptació bastant realista de la Mare de Déu de Montserrat
que actualment es troba a la Parròquia de la comunitat Claretiana de Lubà, composta a més de col·legi i internat (al sud de
l’illa de Bioko); una interpretació que capta i estilitza els trets

4

Jaume Vilató

D

Marededéu de Montserrat (1966) a Efulan (Río Muni, Guinea
Equatorial). La imatge fou representada amb els trets de
l’ètnia fang.

de l’ètnia Fang al continent, al poblat d’Efulan, que pertany
al districte d’Akurennam a la província de Centro Sur1, i una
altra que corona una altíssima muntanya volcànica anomenada Basilé, de nou a Bioko amb els trets de l’ètnia Bubi. La
coneixen com la Mare de Déu de Bisila, patrona de l’illa2, que
representa l’obertura vers tot el món.
Cal dir que sorprèn molt agradablement la imatge de la “Morenenta” a Guinea Equatorial. Sorprèn per la seva serenor,
majestat, esveltesa i evocació de l’original Mare de Déu de
Montserrat. Sembla com si ell volgués que fos el propi emblema de Guinea Equatorial, la seva patrona, com així va ser
en una de les seves interpretacions. Modest Gené percebia
perfectament el que és per a nosaltres, els catalans, la Mare
de Déu de Montserrat.

IMMR

Jaume Vilató

Marededéu de Montserrat (s/d) a Luba (illa de Bioko, Guinea
Equatorial).

Nuestra Señora de la Isla o Marededéu de Bisila (1968).

Hom no sap si la història fa els emblemes o si ells fan la història.
Hom no pot saber si és la geografia la que fa els nostres pobles
o si els pobles configuren després de moltes generacions, la
nostra geografia. Concretament el llibre vermell de Montserrat
(còdex del segle XIV custodiat al mateix monestir) ens descriu
què és Montserrat i què és la seva imatge venerada. Són tants
els pelegrinatges, els sentiments, les pregàries, les il·lusions, la
pietat litúrgica i àdhuc la popular que s’han vessat sobre la nostra Moreneta, que hom no sap si Montserrat i la seva imatge
les han fet l’escultor inspirat o l’allau de les multituds que volen
que sigui així o sigui que tingui aquelles pregones característiques. Diríem que s’ha produït una “interacció” entre imatge,
poble, santuari i geografia. Ja diu l’adagi: “No és ben casat qui
no porta la dona —després de les noces— a Montserrat”.

Així s’expressa el Llibre Vermell: “En gran devoció devem
(tots els catalans) haver aquesta preciosa cambra (el cambril)
de Madona Santa Maria. Car sapigueu que ens trobem que
aquells que són perduts i damnats i es reclamen a aquesta
devota i gloriosa regina Mare de Déu madona santa Maria,
advocada del pecadors, els recapta gràcia amb el seu car fill
i els porta a salvació d’ànima i de cos i els deslliura del poder
i captivitat del diable i de les penes d’infern... Aquesta Verge
gloriosa que és vera llum de justícia i d’igualtat, els solta les cadenes i presons, els porta a port de salvació i entre llurs amics.
Aquells qui són en perills de mar o de negar, aquesta Verge
beneïda, advocada nostra, que és estrella de mar i guaita i via
els porta a port de salut i els dóna ajuda i confort. Aquells qui
són contrets i afollats o endolorits o despoderats, aquesta tan
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preciosa metgessa amb la seva beneïda virtut els endreça i els
guareix. Aquells qui són en desgrat de llurs senyores o altres
persones, o marit que és en oi de sa muller, o la muller amb
el marit, aquesta Verge mare de pau i de consolació els torna
en pau i en bona amistat i gràcia. Aquells qui a aquesta devota cambra llurs infants i llurs riqueses i béns temporals i els
esplets que hauran sembrat o llurs bestiaris, aquesta piadosa
i fidel guardadora i advocadora nostra els té en sa guarda i
els ho conserva. Aquells qui de llurs mullers no poden tenir
infants, reclamant-los a aquesta devota cambra i imatge, ella
que és Verge Mare de Déu els recapta gràcia que el doni fills i
filles amb gran consolació. Aquells qui són tristos i desconsolats per qualsevulla raó aquesta mare de consolació els consola
i els dóna alegria”3. Fins aquí l’esplèndida descripció del que
és el nostre emblema, la Mare de Déu de Montserrat. Catalunya es troba segura, pacificada i joiosa amb tots i cadascun
dels turons i turonets de Montserrat, i amb la seva imatge:
la Moreneta gloriosa. Així s’ha creat el nostre símbol del que
és i del que el nostre poble voldria ésser: alegria, salut, pau i
serenor, en la nostra societat, en les nostres famílies, en els
nostres matrimonis i estaments de casa nostra; la serenor que
dóna la Mare de Déu de Montserrat és la pròpia a la que es
dóna la muntanya. Ella és així, però també el nostre poble és
el protagonista de grans empreses a través del Mare Nostrum
i a tot el món. El nostre poble és ben obert, no tancat en les
valls de les muntanyes. El nostre poble és mariner i d’aquí s’ha
creat un altre emblema que complementa el de les muntanyes,
o sigui el de Montserrat: és l’emblema de la Mercè. Ens en
parla un gran literat, el Pare Miquel d’Esplugues, al seu llibre
Nostra Senyora de la Mercè: “El fet d’haver-se dignat Nostra
Dona Santa Maria a descendir a Barcelona no pas a la faisó
d’amazona espiritual o sia com a capitania esforçada de cap
llinatge de tropa, sinó com a suavíssima redemptora de captius; d’haver ensenyat a complir tal redempció no precisament
matant moros, sinó comerciant amb ells civilment, amb dignitat, i en tot cas si això calgués donant-se els seus fills de la
Mercè en rescat dels qui gemeguen a les presons de moreria,
fa que la tinguem com a patrona”4. Són certament les dues
característiques del que és o aspira a ser el català, que té dues
imatges emblemàtiques: la Mercè i Montserrat. El català voldria ser serè, pacífic, dialogant, pactista, complidor dels seus
deures, no bel·ligerant, obert, pragmàtic, realista, aventurer,
si cal, per a vendre la llibertat, els teixits i els seus productes.
El català sempre ha de vendre respecte i bonania... Aquestes
característiques ens vénen ensenyades pels nostres dos grans
emblemes: Montserrat i la Mercè, o si voleu per l’ideal de la
muntanya (de Montserrat) i l’ideal del mar (del Mare Nostrum):
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oberts sempre però també amb gran interioritat. Les esmentades imatges així ho representen. I per aquest motiu m’ha
impressionat molt l’artista Modest Gené en comprovar que en
les seves obres, especialment la Mare de Déu de Montserrat,
la d’Efulan i la de Basilé, aporten els ideals de la Mercè i de
Montserrat, encarnant-los en la terra guineana, la qual tant
estimava com si fos la seva terra d’origen: Catalunya.
L’artista Modest Gené sabia captar els “ideals” d’aquests
emblemes tan significatius catalans i els traspassà amb gran
entusiasme i legitimitat al mateix cor de Guinea Equatorial:
pragmatisme en la imatge d’Efulan, serenor en la imatge de
Lubà i horitzons oberts i llibertat en la de Basilé. Així els dos
pobles estan agermanats en la gran aventura dels dos ideals:
de la Mercè i de Montserrat, així com els de Basilé, d’Efulan
i de Lubà.
Les fotografies i el text són un extracte del catàleg de
l’exposició Modest Gené. Un escultor entre dos móns, celebrada al Museu d’Art i Història de Reus entre els mesos de
juny de 2010 i abril de 2011

1 ABELLÓ JUANPERE, Joan. “Un artista català a la selva tropical”, El
Temps, València, núm. 1384, 21 de desembre de 2010, p. 89.
2 En el catàleg de l’esmentada exposició hi ha un article de Reuss
Galindo en el que afirma: “La imagen de Nuestra Señora de Bisila,
emplazada en el Pico Basilé, donde fue instalada en 1968. Tras la
petición a Roma del primer Arzobispo de Guinea, Monseñor Rafael
Nzé Abuy, el Papa Juan Pablo II, con la Bula “Conveniente Mater” del
26 de mayo de 1986, la proclamó Patrona y Reina de la Archidiócesis
de Malabo. Fue declarada Patrona de la isla de Bioko y solemnemente
coronada el 15 de agosto de 1987./ La imagen de la Virgen lleva las
características escarificaciones que, antiguamente, eran un distintivo
del pueblo bubi, así como la tradicional pulsera (loko’o), hecha de
pequeños trocitos de la caracola marina Achatina. El Niño Jesús lleva
también, en su brazo izquierdo, unas finas pulseras que, aunque no
se aprecian bien en la imagen, parecen estar formadas con vértebras
de serpiente no venenosa, asimismo muy tradicionales, rematadas
con dos pequeños cascabeles./ La figura que fue modelada por el
magnífico escultor D. Modesto Gené Roig, que, nacido en 1914 en
Reus (Tarragona), residió durante muchos años en Bata, a donde
llegó en 1957 […], se instaló definitivamente en Bata, donde
permaneció hasta su muerte, acaecida el 29 de octubre de 1983,
siendo enterrado sin honores, como era su deseo.” Vegi’s “Nuestra
portada. La Virgen Bisila”, La Gaceta de Guinea Ecuatorial, núm.
159, año 15, enero 2011.
3 Llibre vermell de Montserrat / introducció a cura de Dom Francesc
Xavier Altés i Aguiló. Ed. facsímil parcial del manuscrit núm. 1 de la
Biblioteca de l’Abadia de Montserrat. Fundació Revista de Catalunya,
Barcelona 1989, p.
4 MIQUEL D’ESPLUGUES, P. Nostra Senyora de la Mercè: estudi de
psicologia ètnico-religiosa de Catalunya. Ibérica, Barcelona 1916, p.
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El nou presbiteri de la Catedral
per vÍctor gay

Q

uan els joves arquitectes gironins, Josep Pla i de Solà-Morales i Montserrat Nogués i Teixidor varen rebre l’encàrrec
de realitzar el nou presbiteri de la catedral de Girona, adaptat
a la normativa litúrgica emanada del Concili Vaticà II, de ben
segur que es devien sentir honorats. Però el repte era seriós:
no hi podia “participar” cap paleta, ni una paletada de ciment. Aquest condicionant es derivava de la resolució de la
Comissió de Monuments que determinava que el sòl de la
seu on es situaria el presbiteri és format majoritàriament per
làpides sepulcrals episcopals grafiades que, no sols s’han de
respectar, també s’han de visionar qual calgui.
Un altre aspecte important a tenir present en aquest projecte
arquitectònic, fa referència al manteniment de l’antic presbiteri envoltat per una reixa artística que igualment calia conservar íntegrament. A l’interior d’aquest espai es situa la cadira
de Carlemany, una peça romànica que és la càtedra dels bisbes gironins que ocupen simbòlicament en prendre possessió.
El nou presbiteri es situa just davant de l’antic i resulta com
una prolongació del conjunt.
Una estructura a base de fusta i peces metàl·liques articulades
Per respectar la normativa de preservació de les làpides sepulcrals, els arquitectes varen redactar un projecte que contempla la realització d’una estructura metàl·lica, “sense una

paletada de ciment”, com varen dir en la presentació als mitjans de comunicació, i que s’ha situat al damunt del sòl i en
la que s’encaixen les peces de fusta que són mòbils de tal
forma que garanteixen la visió, si cal, de les làpides sepulcrals
situades a sota. Pel que fa a l’alçada del nou presbiteri, els
arquitectes han considerat la necessària per tal que es pugui
contemplar en el seu conjunt des de l’entrada principal de la
seu, el dia en que sigui possible retirar l’orgue que, actualment, s’interposa i dificulta la total visió de la grandiosa nau
(una posició semblant a la que manté el cor a la catedral de
Barcelona).
L’acceptació d’aquesta reforma per part de la Comissió de
Monuments, no va ser fàcil, ni curta. Segons el president del
Capítol, Mn. Jaume Julià, la gestió s’ha perllongat vuit anys i
afegia que l’obra s’ha portat a terme en aquest moment, malgrat no ser el més feliç econòmicament, “ara hi ha permisos i
potser un altre dia no n’hi haurà”. La durada de les obres va
ser de quatre mesos, amb un pressupost de 250.000 euros
(un 20% aportat per la Generalitat).
Ara romànica, baldaquí i ambó
El projecte dels arquitectes Pla i Nogués, ha tingut molt presents tres peces artístiques cabdals en el conjunt: es tracta de
l’ara romànica, el baldaquí i l’ambó.
L’ara romànica correspon a la primera catedral gironina de
l’època del bisbe Pere Roger. És una peça de 800 quilos de
pes que s’havia restaurat feia disset anys, però que no s’havia
tornar a situar. Per aquest motiu va tornar a ser dedicat l’altar
major, per quarta vegada en la història de la seu. La primera
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Ara romànica

Planta

Altar

l’any 1038, quan ho va ser per l’arquebisbe Guifré de Narbona. Més tard en ser traslladada al presbiteri gòtic, l’any 1346,
per l’arquebisbe Sanç de Tarragona i per tercera vegada el
novembre de 1939, pel bisbe de Girona Josep Cartañà, un
cop restaurat el culte a la seu, després de la Guerra Civil. Cal
dir que l’arqueta de les relíquies que es conserva a l’interior de
l’altar és la mateixa de la darrera dedicació.
El baldaquí, en opinió d’alguns experts en art, la “joia de la
corona” d’aquesta part de la catedral, va ser finançada l’any
1326 per l’ardiaca de Besalú, Arnau de Soler. És d’argent repujat i ha coronat l’altar major d’ençà d’aleshores. La darrera

restauració d’aquesta peça data de 1996 i des d’aquell moment s’havia guardat tot esperant la seva nova ubicació.
Finalment l’ambó de les lectures litúrgiques ha integrat un bell
i notable element procedent de la catedral romànica.
El projecte s’ha completat amb els nous seients corals de gran
senzillesa situats a ambdós costat del nou presbiteri.
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Mesures de seguretat
Mantenir la integritat del projecte i garantir la seguretat de les
peces artístiques que inclou, possiblement sigui la part menys
visible de l’encàrrec, però també una de les més importants i

Detall de la coberta del baldaquí, d’argent repujat.

que, igualment, assenyalaven les disposicions de la Comissió
de Monuments.
Sense entrar en detalls, precisament per raó d’aquesta garantia necessària, els elements bàsics d’aquest equipament són la xarxa de
raigs infraroigs que envolten el presbiteri i les càmeres del circuit de
TV que funcionen les vint-i-quatre hores del dia amb energia pròpia en cas de mancança en la xarxa elèctrica. Aquests sistemes estan connectats als centres de seguiment de l’empresa responsable.
Les obres de la seu
Aquesta dita tradicional es fa realitat a la catedral de Girona. Ara

mateix es culmina la realització del nou vitrall de la façana nord.
Un finestral que havia restat sempre cec i que inclòs en el “Plan
Catedrales”, del ministeri espanyol de Cultura, ha permès la seva
obertura. S’està situant un vitrall (de 13 x 2,8 m.) que es realitza
a partir d’un original de l’artista irlandès, amb estudi a Catalunya,
Sean Scully. Aquesta obra té un pressupost de 430.000 euros
íntegrament a càrrec de l’esmentat departament ministerial.
En un altre nivell d’obres s’ha tingut que tallar el cedre monumental del claustre romànic degut a que les seves arrels malmenaven el sòl d’aquesta part de la catedral, també realitzat a
base de làpides sepulcrals.
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L L E I D A

No només de pa viu l’home. Reflexions
sobre la nostra contemporaneïtat (II)
per XIMO COMPANY

Jorge Oteiza, Pietat, 1969, Museus Vaticans.

5. El pa no ho és tot
El pa, doncs, no ho és tot. La cultura occidental (que és la nostra) ha tingut sempre en el savi magisteri de Jesucrist, el fill de
Maria, un perfecte element corrector; un talismà segur i invencible, la brúixola infalible que l’ha conduïda (que ens ha conduït) amb encert durant molts segles. Al seu recer sempre hem
estat bé; protegits, estimats; ben aixoplugats; ben orientats.
Quan Maria va dir a les noces de Canà: feu tot allò que ell us digui, ningú, absolutament ningú, després de donar aquell difícil
pas de la dòcil i confiada obediència, no en va sortir decebut.
Ben al contrari, Jesús aconseguí l’alegria i la felicitat plena de
tots el convidats. Tothom va tenir vi. Bon vi. Ja ho veiem: no
només de pa [material] viu l’home.
Avui més que mai necessitem també, tots els aquí presents,
grans i joves, bussejar en el savi i mil·lenari (i per tant segur i històricament contrastat) magisteri que Jesús de Natzaret ha dipositat en allò que s’anomena la Sagrada Escriptura. Per què no?
Hauríem d’acceptar i reconèixer que no ens reporta cap benefici mantenir-nos al marge del savi mestratge de l’home més autèntic i beneficiós per a la història de la nostra cultura occidental. D’aquest desconeixement (o d’un coneixement de mínims,
superflu i epidèrmic), en sortim perdent tots; ens empobrim
tots. Afeblim el nostre vigor i la nostra clarividència crítica i interpretativa. Perdem el nord. No sabem ni encertem a distingir

entre el bé i el mal. I existeix el bé, i existeix el mal, i prou que
ho sabem tots els aquí presents.
Al meu modest entendre cal que aprenguem a aturar-nos i a
reorientar millor el nostre punt de mira, els nostres valors. Cal
ser crítics. Pensar; pensar bé. Reflexionar. Escoltar bé allò que
diu el magisteri de Jesús dipositat en l’Església que ell mateix, en
persona, va fundar ara fa 2000 anys. Aquest fóra un bon contrapunt a l’excés del pa de la vida consumista i hedonista que adés
hem comentat i que tant ens perjudica. Seríem més lliures, més
creatius, i emprenedors. Tindríem el bon vi de les Noces de Canà.
Altrament podríem arribar a viure atrapats en la tan imperceptible com perniciosa “Dictadura del Relativisme”, o “Dictadura
d’allò conjuntural” (Benet XVI). Una dictadura que no coneix
res com a definitiu i que sols deixa com a darrera mesura el propi jo i les seves apetències més primàries i instintives. Arribaríem
així –com diu el Papa– a l’“absolutització d’allò conjuntural,
d’allò manipulable, d’allò arbitrari”. Seria com navegar en alta
mar sense rumb i sense timó. Massa reguardós.
Lleida, ara més que mai, necessita contrarestar l’ofensiva postmoderna del Relativisme. Necessita capitalitzar-se a tall humà;
a tall, si vostès m’ho permeten, d’autèntic ideari i perfil cristià.
No podem estar a expenses del que m’agrada o no m’agrada,
d’acord només amb les apetències relativistes del meu propi
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jo. Aquesta no és una bona vara per medir. Hem d’invertir més
i més, molt més en educació (educadors i educands), per tal
d’assolir persones veritablement capacitades, centrades, equilibrades, equànims, amb valors, amb virtuts. Persones que no ho
xifren tot en obtenir pa.
El reconegut pedagog nordamericà Philip Jackson ha demostrat que cada mestre o professor emet per cada hora amb els
seus estudiants 200 meta-missatges que queden gravats en
les seves respectives psiques. S’imaginen tots vostès el gran bé
que assoliríem en el nostres fills i filles si aquests 200 missatges
fossin sensats, constructius i veritablement educatius; i que a
més fossin incrementats per altres centenars de bons missatges
nostres emesos a casa en qualitat de pares i familiars adults i
rectament formats? Entre tots formaríem persones allunyades
de la “Cultura del Tobogan”, de la “Dictadura del Relativisme”
que tant ens desorienta i afebleix.
M’atreviria a dir que el bon futur de Lleida i les nostres terres
passa més per aquesta capitalització en valors humans, que no
pas per l’estricta superació de la conjuntural crisi econòmica
que a tots ens té capficats.
A la fi, podríem preguntar-nos: ¿on rau, o d’on neix la veritable
gènesi d’aquesta crisi? Al meu parer ens calen noves infrastructures econòmiques i comunitàries, cert, però sobretot ens
cal una nova “infrastructura espiritual capaç de galvanitzar les
energies de tots els bons educadors, pares i mares, de la nostra societat” (Benet XVI). Aquesta és la gran inversió que més
necessitem avui.
Tots sabem que una de les contribucions més grans que s’han
dut a terme en el segle XX és la “Declaració Universal dels Drets
Humans”. Després de molts anys i molts sacrificis, i al llarg de
més de 80 reunions, en sortí una memorable declaració al Palau Chaillot de París el 10 de desembre de 1948, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides. Doncs bé, gràcies als
clarividents i rigorosos estudis científics de la profesora de Dret
de la Universitat de Harvard, la Dra. Mary Ann Glendon, avui sabem que el principal impulsor i redactor en cap dels esmentats
drets humans fou el filósof libanés Charles Malik (1906-1987),
qui de principi a fi es va mantenir fidel a la brúixola del magisteri
humà de Jesús de Natzaret; és a dir, als rectes principis del cristianisme. Alguns no ho saben, però ell és, en finíssima clau cristiana, el gran artífex d’un dels documents més bells, afortunats
i valuosos de la història de la humanitat. El cristianisme, doncs,
ja ho veiem, ha inspirat el més gran manifest del segle XX: la
“Declaració Universal dels Drets Humans”. Malik fou el darrer
“Chair and President of the Human Rights Commission” i fou,
com s’ha dit, una figura decissiva. Després vingué la “Declaració
Mundial del Nen”, aprovada per l’ONU el 20 de novembre de

1959, també amb un clar substrat cristià, on, entre moltes altres
coses, es va reclamar l’important “dret a jugar del nen”.
En aquestes dues declaracions la llavor cristiana ha fet un gran
bé. De tota manera, avui sabem, per nombrosos estudis de
diversos psicopedagogs, posteriors a aquelles memorables
declaracions, que el primer gran dret del nadons, nens i nenes de tota la humanitat, és “que els seus pares s’estimin”.
És més gran que el dret a l’escola, que el dret a la protecció o
a la llibertat. Aquest és el primer gran motor perquè tots els
nens i nenes del món aconsegueixin un creixement emocional harmònic, positiu, ben equilibrat, feliç: “que els seus pares
s’estimin”. Novament, com acabem de comprovar, el cristianisme s’avança a una comprensió més complerta i profunda de la
veritable dimensió humana. La qualifica, la dignifica, la millora.
Nosaltres, doncs, avui, a Lleida, hauríem de ser molt hàbils i
ens hauríem de capitalitzar en aquesta oportuna direcció. Ens
hauríem d’enfortir i envigorir amb veritables valors educatius,
humans i socials, cristians. Recordem-ho: No només de pa viu
l’home. El fill de Maria, Jesús de Natzaret, en té molt d’aquest
capital. I ell no està en crisi. Té una extraordinària liquidesa. Mai
no ha fet –ni farà– fallida.
6. El capital i la riquesa de Jesús
Parlo del capital de l’esperit de servei; amb bon humor, a fons
perdut. “Venim al món per a servir” (Edith Stein). Heus aquí la
gran màxima d’aquesta reconeguda filòsofa (i santa) del segle XX.
Parlo del capital de la voluntat i la disciplina de treball. Això no
passarà mai de moda. Avui aquesta disciplina està massa flonja
en els nostres sistemes educatius.
Parlo del capital del treball ben fet, sempre, en tot moment;
arribant a culminar bé els petits detalls, i tractant de rematar els
nostres deures fins al final. Què bonic, rematar bé els nostres
deures i les nostres responsabilitats fins al final!
El capital de saber dir un no rotund a tantes frivolitats i fins i tot
vulgaritats que envileixen la nostra autèntica personalitat. Ser
vulgar i parlar amb un to vulgar sembla estar de moda; però és
una trista i vulgar moda.
Parlo del capital de la tolerància; una tolerància, però, que vista des d’una autèntica perspectiva cristiana hauria de ser molt
més; és molt més. Tolerar és un gran bé (i podríem escriure aquí
un codi de bones conductes tolerants), però estimar és molt
més que tolerar. Infinitament molt més. És el plus que ofereix
Jesús de Natzaret. Parlo d’aprendre a estimar els qui no són ni
pensen com jo, com nosaltres.
Parlo del capital de l’amor que no passa mai, com escriu Pau
de Tars. Amor a fons perdut: perquè m’interessa la felicitat i el
benestar de l’altre.
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Andrea Cusumano, Davallament, 1996,
Col·lecció particular, Mòdena.

I parlo, naturalment, del pa que ens regala el propi Jesús: “Jo sóc
–diu Jesús– el pa que dóna la vida” (Jn 6,48); “Jo sóc el pa viu que
ha baixat del cel; qui menja aquest pa, viurà per sempre” (Jn 6,51).
Tot això és i constitueix l’altre pa. El pa que anivellaria les hipertròfies i que alhora revitalitzaria les parts atrofiades de tots
els aquí presents (de tots els éssers humans). El pa que faria de
Lleida la veritable gran capital, en tots els sentits, de la Catalunya de ponent. Miquel Batllori, el meu mestre, m’ho resumia
sempre amb una màxima molt clara, senzilla i entenedora per
tothom: “No sigui mai vostè –em deia– un investigador o un
professor vulgar. Sigui educat, atent, delicat, seriós, treballador,
exigent, preparat, sacrificat. Tot, si us plau, menys vulgar. Miri
cap al fill de Déu i no ho serà mai, de vulgar”.
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7. Etsi Deus daretur (com si Déu sí que existís)
Alguns il·lustrats del segle XVIII, en un rampell que amb perspectiva secular podríem qualificar de rebel·lia ingènua, pròpia
d’aquell adolescent que estrena pantalons llargs i vol emancipar-se dels seus pares, va intentar la contrucció d’un món etsi
Deus non daretur (com si Déu no existís), i separat, a més, de
la recta ratio que tenia en el Decàleg (els Deu Manaments) de
la nostra trimil·lenària cultura de base judeo-cristiana un gran
eix orientador, una brúixola ferma i segura.
Fou, ja ho hem dit, un rampell, una rebequeria pròpia d’una
adolescència ingènua i fins i tot “naif” que va travessar
l’Europa del segle XVIII i que es va estendre durant els segles
posteriors. Ja no ens calien els Deu Manaments que foren proclamats al mont Sinaí d’Egipte, amb el profeta Moisès, aprox.
el 1250 a.C, és a dir, ara fa uns 3.250 anys. Fou l’etern intent
babèlic de voler ser com Déu, més que Déu; de prescindir-ne.
Avui, en canvi, veus serenes i autoritzades com la del meu mestre Batllori, o Arnold Toynbee, o Andrea Riccardi, o Romano
Guardini, afirmen i defensen sense embuts que “una humanitat
sense Déu (etsi Deus non daretur) es construeix tard o d’hora
contra la pròpia humanitat” (Joan Pau II). Diu Guardini que “qui
més sap de Jesús de Natzaret (Déu), més sap de l’home”.
L’experiència és ben clara i ja no es calen moltes més provatures. Anar d’orfes no ens ha provat mai al llarg de la nostra
història. El cor de la criatura humana necessita l’escalf del Pare.
Sembla evident, i està provat i comprovat per sociòlegs, pedagogs, antropòlegs, metges i psicòlegs, que totes les famílies
del món creixen molt més ben estructurades amb pares que
sense. És un fet indiscutible. Doncs bé, nosaltres en tenim un,
de Pare. No anem, doncs, d’orfes. No en fem més, de provatures. No anem a les palpentes etsi Deus non daretur (com si
Déu no existís).
El nostre Pare és el Déu de la nostra cultura judeo-cristiana. El
Pare Déu que Jesús de Natzaret, fill de Maria, ens ha transparentat durant trenta tres anys. El Déu de la tendresa que ens
ajudaria a estructurar i “galvanitzar” millor, amb més fermesa,
el nostre món, les nostres famílies, el nostre futur. Tindríem
més bon vi. Tastaríem el bon vi. Aquell vi que mai no se’ns faria
agre. I tindríem el pa de vida. El pa que ens permetria viure de
forma perdurable: “Qui menja aquest pa –diu Jesús de Natzaret–, viurà per sempre” (Jn 6,51).
8. “Senyor, feu que hi vegi”
Diuen que Bartimeu, un cec de naixement, s’encarà un bon
dia amb Jesús de Natzaret i aquest li va dir: “¿què vols que
faci per tu, Bartimeu?” I Bartimeu, cofoi de poder-se-li acostar,
llençà d’una revolada el seu mantell i de seguit li va respondre

amb pleníssima convicció: “Mestre, feu que hi vegi; feu que
pugui veure”. I diu el gran teòleg que fou el Dr. Isidre Gomà,
que pel fet de tenir Bartimeu els ulls de la fe, Jesús, compassiu
i misericordiós, amic de fer el bé i d’engrandir i millorar la criatura humana, de seguit li va retornar la vista biològica dels ulls:
“Que sigui com tu vols, Bartimeu”, li va respondre el bon Jesús.
Nosaltres, els aquí presents (i tots els éssers humans en general), és molt probable que també tinguem una mica enterbolida la vista i la percepció de les coses veritablement bones per
al nostre creixement com a persones, i per a la nostra autèntica felicitat. Potser podríem demanar-li a Jesús, com Bartimeu,
una mica del seu bon col·liri, aquell que ens pogués aclarir,
de debò, la nostra vista. Podríem dir-li: “Senyor, feu que hi
puguem veure”.
9. Som al temps de les minories creatives
Segons Arnold Toynbee, el destí d’una societat i d’una cultura
depèn sempre de minories creatives. Tan de bo que a Lleida
n’hi hagués una d’aquestes minories. Jo crec, particularment,
que ja existeix. I que rutlla.
Minories en favor d’una “harmonia mundi” entre maneres de
pensar, de veure i d’interpretar les coses de forma divergent,
pel que fa a allò accidental, però sòlidament convergents pel
que fa al sosteniment i la preservació de les bases i els punts
claus i incòlumes de la nostra cultura cristiana. Minories destinades a rebutjar l’hedonisme, la frivolitat i la vulgaritat en tots
els ordres i terrenys de la vida, i a promoure, en canvi, i a enaltir, la vida plena i bella de l’Honradesa, del Treball ben fet, de la
Veritat i el Bé amb majúscules. Minories destinades a treballar
per la pau, pel perdó, per la reconciliació, per l’ecumenisme
ben entés, obert de bat a bat, respectuós i fratern.
Vivim un gran moment. Una oportunitat única per acostar-nos
i aproximar posicions. Per establir “diàlegs de cordialitat” com
ha deixat escrit el professor Xavier Terrado, catedràtic de Filologia Hispànica de la Universitat de Lleida. Un moment irrepetible
per harmonitzar tot el bo i millor la Fe cristiana i la Racionalitat
laica. Fe i Raó no són dues realitats oposades, ans al contrari, s’atreuen i es complementen. Ambdues es necessiten (Joan
Pau II i Benet XVI).
Estem cridats a regenerar-nos recíprocament; Àdhuc a purificar-nos en tot allò que potser no hem fet prou bé fins ara, els
uns i els altres. Fe i Raó (Fides et Ratio) es necessiten mútuament en el nord i el futur d’aquest nou mil·leni que tot just
acabem d’encetar.
Ho hem de fer. Ha de ser possible. Tothom en sortiríem guanyant. Ens hem de trobar en un punt de confluència harmònica i ecumènica; un punt positiu i benvingut per tothom. Déu

Roualt, La fugida a Egipte, 1938.

i l’home s’han de conèixer i s’han d’estimar. És un benefici
comú per a tothom.
10. Epíleg
És possible un món millor, més fratern, més pur. Cristià. És just
preservar espais verds sense contaminació. És just també, és
un deure i és una ineludible responsabilitat moral, preservar els
bons valors trimil·lenaris de la cultura cristiana. Els nostres fills
tenen dret a que així sigui.
Que Maria Blanca i Maria Mater Salvatoris en ajudin a aconseguir-ho. Feliç diada a totes les “Blanques” i que aquestes
lletres us hagin servit per valorar més i millor el sempre actual
magisteri del fill de Maria: Jesús de Natzaret.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Una moreneta madrilenya
per JOSEP M. MARTÍ BONET

E

l bonic i pesant relleu de la Mare de Déu de Montserrat
que s’exposa al Museu Diocesà –a la seva sala principal–,
inventariat amb el número 369, fou adquirit per Mn. Manuel
Trens, primer director del Museu esmentat, a un antiquari de
Madrid durant la segona dècada del segle XX. És de bronze
daurat i mesura 101 x 114 x 15 cm., i data de la segona
meitat del segle XVIII.
Possiblement, un dels historiadors que millor han investigat
els orígens i evolució de la història del monestir i santuari de Montserrat fou el Pare Cebrià Baraut, monjo que fou
d’aquella abadia. Recordem, per exemple, el seu article editat en el catàleg de l’exposició Millenum, història de l’art de
l’església catalana (Barcelona, 1989), pàg. XXI i ss., intitulat: “Montserrat. El monestir i el santuari”. Segons afirma el
Pare Cebrià, Montserrat, ultra ésser un important monestir,
és des de fa més de mil anys un santuari marià. La primitiva
ermita preromànica de Santa Maria era possiblement anterior al segle IX i allí ja consta que es donava culte a la Mare
de Déu. A finals del segle XII i principis del XIII, una nova
església serví per donar el marc a la imatge coetània de la
“Verge Morena”, traslladada el 1599 a l’església actual. Referències escrites de miracles que li eren atribuïts ja es consignen des del segle XIII com ho demostren, per exemple, els
recollits pel rei Alfons el Savi en les Cántigas de santa Maria.
Paral·lelament a l’expansió mediterrània de la corona cata-
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Relleu de la Mare de Déu de Montserrat, de bronze daurat,
segona meitat del segle XVIII.

lana la devoció montserratina penetrà a Europa central, als
Països Baixos i a França. A Amèrica el seu culte fou introduït
pels descobridors i missioners impulsats espiritualment pel
primer vicari apostòlic Bernat Boil, antic ermità de la muntanya de Montserrat. Per exemple, a Brasil se li van dedicar
una dotzena d’esglésies i una abadia benedictina que porta

el nom de Montserrat, com també a Còrdova d’Argentina,
i a molts més indrets de les actuals repúbliques americanes.
Com és obvi, Madrid tenia un lloc preeminent on es retia
culte a la Mare de Déu de Montserrat del que derivà un
priorat benedictí.
“El nostre relleu –segons escriu el pare Laplana en el catàleg Nigra Sum. Iconografia de Santa Maria de Montserrat,
1999, pàg. 110– té unes flors ingènues al peu de la muntanya. Encara a baix, al costat esquerre, veiem l’església de
la Santa Cova i, més amunt, al costat dret, la representació
del monestir. L’autor li ha posat un absis central que mai no
ha existit i notem que els edificis que conformen el monestir
són encara els antics, puix que el 1766 ja estava coberta la
mongia, és a dir, l’habitatge dels monjos, que havia estat
edificada al costat del davant de l’església nova, i aquest

relleu l’ignora. Sí que hi veiem el cub dels claustres gòtics i el
campanar amb la seva agulla amb esfera i creu al damunt; i
a sobre, la roca anomenada el Sostre. A l’altre costat veiem
l’església de Sant Miquel, i a la part superior de la muntanya les altres ermites; la que és gairebé al cim és la de Sant
Jeroni, però la que encara és més amunt és la petita ermita
anomenada Santa Maria la més Alta”.
La composició és típicament barroca. La Mare de Déu la
veiem asseguda en el tron de les muntanyes. Els plecs del
mantell i del vestit són molt abarrocats, igual que la figura
de la Mare de Déu i la del Nen Jesús. És una peça de bronze
daurat que malgrat el seu pes sembla molt esvelta quan la
veiem col·locada en els murs romànics de l’edifici de la Pia
Almoina en el pas a la sala principal del mateix, on es presenten les pintures murals de Polinyà.
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SOLSONA

Joan Grau, retauler, al Solsonès
per Joaquim Calderer

T

emps era temps quan la majoria d’esglésies, (ens referim
en aquest comentari a les del bisbat de Solsona) tenien,
com element important per a celebrar la litúrgia, un o més
retaules que presidien llurs altars.
Dissortadament després de la guerra del 36 el panorama retaulístic de les nostres esglésies canvià de manera absoluta.
Tot i considerar que no tothom practica la religió catòlica
resulta difícil entendre com algú pot encendre, trossejar, o
destrossar unes obres que a més del seu valor espiritual tenen la seva valoració artística. Són aquests valors artístics que
haurien de servir d’escut per a la seva protecció. Per això ens
resulta incomprensible l’odi manifestat en destruir una quantitat tan gran del nostre patrimoni.
Tot i la ferotge persecució practicada durant la guerra, alguns
retaules, per diverses raons, se salvaren. La nostra voluntat,
en aquest comentari, és referenciar els retaules que algunes
esglésies, (ens limitarem al Solsonès), han conservat, obrats
per l’escultor Joan Grau, amb l’objectiu de col·laborar en la
difusió d’un art cada dia més apreciat i que encara revaloritza
el patrimoni eclesial del nostre país. Bona part del coneixement que tenim d’aquest període de la història de l’art l’hem
d’agrair a una colla d’historiadors disposats, amb les seves
investigacions i constants estudis, a canviar l’opinió, fins no fa
gaire generalitzada, d’art pobre i menystingut i passar a considerar-la una etapa prou rica d’obres de notable relleu, escam-
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pades per moltes de les esglésies del bisbat. D’entre aquests
historiadors és obligat destacar a Joan Bosch, principalment,
pel seu llibre “Els Tallers d’Escultura al Bages del Segle XVII”, i
també la generosa aportació que Joan Yeguas i Gassó fa amb
l’obra “Els Grau i l’escultura del segle XVII a la Catalunya de
Ponent”. Dos treballs, entre altres, que recomanem a tots els
interessats en el patrimoni de casa nostra.
Fem esment d’obres d’art dissenyades i realitzades durant els
segles XVII per l’artista Joan Grau, nascut a Constantí el 1608,
i mort a Manresa el 1685.
El nostre artista es traslladà ben aviat a Manresa on adquirí el
reconeixement general que certificava l’excel·lent factura de les
obres que realitzava. Els molts encàrrecs que rebia l’obligaren,
en alguna ocasió, a traslladar-se fora de Manresa per satisfer els
seus compromisos. De 1656 a 1659, per exemple era a Calaf per
atendre un bon nombre d’esglésies dels voltants. Al Solsonès tres
són les esglésies que encara guarden els retaules que en el seu dia
realitzà en Joan Grau: Llanera, Ivorra i Vallmanya.
El de Llanera, una obra realment important i en bon estat, es guarda a l’església de Perecamps (Hostal Nou). Traslladada el 1973.
El conjunt està format per cinc carrers i tres cossos. S’ha perdut el sòcol i la predel·la. Les escultures dels sants anaven
als carrers extrems i els relleus a banda i banda del central,
destinat al patró i a Crist crucificat, única escultura exempta
que s’ha conservat.
El carrer central i els extrems van coronats amb cúpula i llanternó. En la separació de les fornícules, poc profundes, del
primer al segon cos, destaquen dos grans frontons amb volutes enroscades emmarcant els tutti.
Les columnes centrals del primer cos, (notem que ha camviat
les columnes geminades per columnes amb pilastres), presenten el terç inferior del fust decorat amb un cap d’àngel que es
repeteix sota el capitell. La resta del fust va cobert amb fulles
i raïms. Les altres columnes també tenen el terç inferior amb
decoració floral i el cap d àngel. El fust d’estries de forma helicoïdal. Les columnes del segon cos presenten el terç inferior
amb decoració i la resta del fust amb estries helicoïdals.
Al primer cos i al cantó de l’epístola l’ha escollit per a representar-hi el fet més conegut de la vida del sant com és el moment en que Martí, muntat sobre un cavall i vestit amb capa
i espasa, parteix la seva capa per a cobrir el cos mig nu d’un
pobre enfredorit i desvalgut. A l’endemà se li aparegué Crist
per dir-li que era el pobre a qui havia assistit.
Al mateix cos però al cantó de l’epístola contemplem l’escena

Retaule de Llanera, guardat a l’església de Perecamps (Hostal Nou)
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Retaule de santa Maria. La Molsosa (Solsonès).

de l’ordenació episcopal. A Martí, assegut, l’acompanyen
dos bisbes, mitrats, en el moment de posar-li la mitra. A la
vida del sant se’ns explica que per covèncer-lo d’anar a Tours,
l’enganyaren dient-li que hi acudís per assistir un malalt i es
trobà amb tot el poble aclamant-lo com a bisbe.
L’escena del segon cos, cantó de l’evangeli, es refereix a les
batalles dialèctiques que constantment tenia amb pagans i
adoradors de falsos ídols.
En el mateix cos posa de manifest el seu poder al ressuscitar el
fill d’una dona, fet que li atorga una reconeguda superioritat
per tal de convèncer als incrèduls de Chartres.
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Al cos superior, cantó de l’evangeli, la mort d’un monjo és
motiu per que Martí realitzi el prodigi de retornar-li la vida.
A l’altra cantó el solemne enterrament del cos de Sant Martí.
Una gran creu acompanya la comitiva.
El carrer del centre l’ocupen: la fornícula destinada al sant
Patró i el registre, allargat, reservat pel Crist crucificat que
ocupa els dos cossos superiors i està coronat per un dosser
cupulat amb llanternó, que repeteix als carrers extrems.
Crida l’atenció la generositat amb que ha col·locat els acostumats putti als entaulaments, a la base d’algunes columnes,
als llanternons i arreu.
És escaient l’observació que fa Bosch de no pretendre jutjar
els relleus a partir d’una distància que no sia la del fidel situat
a la nau.
Joan Grau és també l’autor del retaule de santa Maria
d’Avellana (Vallmanya), amb la traça molt semblant al major
de Conill. El contracte porta data del 31 de desembre de 1651
El conjunt presenta cinc carrers, dos cossos i predel·la. Al primer cos tres fornícules allotgen: al centre la Verge dins una
fornícula coronada per un frontó amb grosses volutes i als
extrems sant Jaume dins una fornícula aixoplugada sota un
gran dosser amb llanternó que es repeteix per a Sant Joan,
ubicat dins la fornícula del cantó de l’epístola. Els registres del
segon i quart carrer estan dividits per representar-hi escenes
de la vida de la Verge. Al cantó de l’evangeli: l’Anunciació i
l’Adoració dels pastors. Al cantó de l’epístola: presentació de
Jesús al temple i Epifania.
El segon cos consta de tres carrers. Al central hi ha Crist crucificat i àngels músics als altres dos carrers.
A la predel·la els pares de l’església: sant Agustí, sant Ambròs,
sant Jeroni i sant Gregori, ocupen els pedestals de les columnes. En els espais, entre columnes, contemplem dues escenes
de la Passió: l’Assotament i la Coronació d’espines.
Les columnes reserven el terç inferior del fust per a la decoració floral i la resta cobert amb estries helicoïdals menys les
dues centrals del primer cos on les estries tenen el recorregut
en ziga-zaga.
A l’altar major de la Molsosa el retaule de Joan Grau, procedent de l’antiga església romànica de sant Pere, de la mateixa
parròquia, mostra un treball acurat i resolt amb mestria.
El retaule s’estructura amb tres carrers, dos cossos i la predel·la.
Al primer cos les quatre columnes que separen les fornícules
tenen el terç inferior, on hi consta la data de 1647, decorat
amb fullatges i la resta del fust amb estries helicoïdals.
Fa ús dels familiars putti per a omplir els pedestals de les columnes de la predel·la i cobreix amb dues pintures, que fan referència a sant Marc i sant Cristòfol, els espais d’entre columnes.

Retaule de santa Maria d’Avellana. Vallmanya (Solsonès).

La Verge, rodejada de quatre àngels, ocupa la fornícula central del primer cos. Les laterals aixopluguen sant Josep al cantó de l’evangeli i sant Jaume al de l’epístola.
L’entaulament del primer cos presenta, al centre, un frontó
trencat amb dues volutes enroscades.
En el segon cos són quatre pilastres que generen els espais ocupats per santa Anna en la fornícula del centre i per les pintures
de sant Pere i sant Pau, als extrems. Les dues pilastres centrals deriven en estípits amb atlants de mig cos a la part alta.
L’ornamentació de fullatges és abundant arreu del retaule.
Unes cúpules amb llanternó coronen els tres cossos.

Aquests són tres exemples de la destresa de Joan Grau en la
creació de retaules a l’hora que també ens manifesten la fe
d’uns fidels, pocs en aquests poblets, que amb constància
i decisió aconseguien vertaderes obres d’art per a les seves
esglésies. D’aquí el nostre reconeixement i admiració.
Bibliografia
Bosch i Ballbona, Joan. Els tallers d’escultura al Bages del segle
XVII. Caixa d’estalvis de Manresa, 1990, pàg.190.
Yeguas i Gassó, Joan. Els Grau i l’escultura del segle XVII a la
Catalunya de Ponent.
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TARRAGONA

La predel·la del primigeni retaule major
de Sant Joan Baptista. Valls. Onofre
Fuster (1618-1620)

Onofre Fuster. (1618-1620). Oració a l’hort. Predel·la del retaule
major de Sant Joan Baptista. Valls.

per Roser Martín Estepa

E

l calendari litúrgic cristià marca la Quaresma com un període
de meditació en el qual els cristians rememorem els quaranta
dies que Jesús va dejunar al desert. Davant l’extraordinària
importància d’aquest temps, dens d’espiritualitat i celebracions
litúrgiques, creiem oportú fixar l’atenció en vuit relleus
esculturats en alabastre de Sarral per l’escultor Onofre Fuster
de Tortosa (1566-1620), que narren el cicle de la Passió en la
predel·la que es conserva a la part baixa de l’actual retaule
major de l’arxiprestal església de Sant Joan Baptista de Valls
(Alt Camp).
El primigeni, gegantí com pocs a Catalunya (24,45 m.
x 12,20 m.), de fusta d’alba daurada i policromada, fou
obrat entre 1614 i 1662 per Agustí Pujol I (1554-1620) i els
germans Josep i Llàtzer Tramulles, amb participació, el 1618,
del citat escultor, Onofre Fuster i, el 1699, del daurador Magí
Torrebruna. L’al·ludit primitiu retaule va desaparèixer el juliol
de 1936 després de la irrupció al temple de revolucionaris
armats que van cremar tota l’estructura i les imatges. L’actual
retaule –rèplica del desaparegut durant la Guerra Civil– és
una obra de postguerra realitzada entre 1947 i 1954 per
l’escultor Josep Busquets (Fontscaldes 1914-Barcelona
1988), amb la col·laboració de Joan Serafini i Joan Sanromà.
Per sort, el basament, els relleus i les cariàtides que
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sobrevisqueren a la destrucció van ser integrats a la nova
reconstrucció.
Els relleus de la predel·la, com s’ha mencionat, són l’únic
vestigi escultòric que queda de l’antic retaule. La tècnica
emprada és el baix relleu i cadascuna de les composicions
està emmarcada per una mena de soguejat idealitzat. Dos,
de format més gran, ornen la base dels carrers laterals amb
escenes del Ecce Homo i Caiguda, i sis, de format més reduït,
guarneixen els daus del pedestal dels carrers més estrets amb
escenes de l’Oració, Flagel·lació, Coronació, Preparatius,
Davallament i Visita. Les figures de les santes Tecla, Úrsula,
Margarida i Magdalena i els sacerdots Aaron i Melchidesec,
acaben d’embellir les cares dels pedestals de les columnes del
carrer principal.
El cicle comença amb l’episodi de l’Oració de Jesús a l’hort
de les oliveres, conegut amb el nom de Getsemaní.1 Es narra
el moment en que els deixebles, abatuts per la fatiga i el
cansament, s’adormen mentre Jesús està pregant amb l’àngel.
La composició s’organitza en dues diagonals que convergeixen
en les figures dels deixebles. És una escena força estàtica on el
moviment només queda suggerit per l’avanç dels soldats. Els
deixebles Jaume, Pere i Joan, que s’identifiquen per dur llurs
atributs, queden situats en un punt de vista baix i prenen el

Onofre Fuster. (1618-1620). La Flagel·lació.

Onofre Fuster. (1618-1620). La Coronació.

protagonisme a Jesús, que apareix agenollat en actitud orant
amb l’àngel, en un discret segon plànol.
La Flagel·lació, un dels relleus millors conservats, mostra a
Jesús quan és castigat pels seus botxins. Onofre Fuster opta
en aquesta escena per un disseny de gran horitzontalitat i
reminiscència classicista on les figures, distribuïdes de manera
equilibrada, marquen una indubtable isocefalia i se separen
del fons del plafó fins a fer-se quasi exemptes. El moviment
aflora pel posat i gest expressiu dels personatges amb un
incisiu tractament de l’anatomia. Jesús, representat amb
humil resignació, dempeus i mig nu, centra la composició,
lligat de mans a l’argolla d’una columna de fust reduït;
mentre, a banda i banda, sis galifardeus, en grups de tres,
rivalitzen en força i l’assoten amb fuets de cordes de cuir i
hams de branques seques.
La Coronació descriu el moment en que Jesús, després de ser
flagel·lat, és coronat pels seus botxins. L’esquema compositiu
permet dividir l’escena en dos grups diferenciats. La figura del
reu, asseguda sobre un pedestal i representada en escorç amb
l’esguard enlairat cap al cel, centra la composició, envoltada
per tres botxins que li col·loquen la corona d’espines sobre la
testa pressionant-la sobre el cap amb l’ajuda de dos bastons,
mentre que un altre li entrega la canya, a mode de ceptre. A

la dreta de l’escena, la figura de Pilat, asseguda en un tron
al capdamunt d’una graonada, realitza un gest amb la mà
assenyalant al condemnat.
L’Ecce Homo reprodueix el moment en que Jesús és presentat
al poble. És una composició molt dinàmica on l’autor empra el
punt de vista baix per situar l’espectador a l’alçada de l’escena.
Un seguici de figures abillades amb ampul·losa indumentària i
gest exaltat, dirigeixen l’esguard cap al reu situat al capdamunt
de l’escalinata; un d’ells carrega la creu martirial. Jesús apareix
mig nu, lligat de mans, amb aspecte serè i resignat, acompanyat
per un soldat i un sacerdot, i al capdavall de l’escala, dos infants
encuriosits presencien l’escena.
Fuster enriqueix el tema de la Caiguda de Jesús amb les figures
de Simó de Cirene2 i la Verge.3 La composició, concebuda des
d’un punt de mira quasi bé frontal, allotja les figures en una
distribució arquejada on queda palès el dinamisme del grup a
través de les actituds exaltades dels personatges. Les figures
de Jesús i de la Verge, agenollades, i el soldat dempeus
que sustenta la corda, centren la composició. L’arbre de la
creu que duu sobre l’espatlla el reu marca una diagonal i es
converteix en l’eix vertebrador del seguici; és compost per
Simó de Cirene que ajuda a transportar-la més dos esbirros
que s’acarnissen amb Jesús al veure que ha caigut. Dimas y
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Onofre Fuster. (1618-1620). Ecce Homo.

Onofre Fuster. (1618-1620). Caiguda.

Gestas, encapçalen la comitiva acompanyats per un soldat en
direcció al Gòlgota.
Els preparatius de la Crucifixió ens mostren a Crist esgotat i
abatut sentint com s’aproxima el moment de ser crucificat.
Una creu de grans dimensions, col·locada en diagonal, és
l’eix vertebrador de la composició distribuïda en dos plànols:
tot és dinamisme i acció, i cada personatge, ajudat per les
corresponents eines i utensilis, desenvolupa el seu rol. Crida
l’atenció el soldat situat a la dreta de l’espectador, que en
primer terme, vigila de prop als condemnats que apareixen amb
les mans lligades. Una prefiguració escultòrica de la Crucifixió
integrada pel crucificat, la Verge i sant Joan Evangelista
col·locats sobre el Gòlgota, completen aquest relleu.
En el Davallament, el mestre Fuster, empra un punt de vista
marcadament frontal. És una composició equilibrada, simètrica
i tancada on les figures, perfectament individualitzades,
descriuen una el·lipsis; el moviment, quasi bé congelat, queda
suggerit per l’actitud, els gestos i els plecs de la indumentària.
Centra la composició la Verge al peu de la creu, abillada amb
túnica; a la seva dreta figuren el deixeble Joan, planyívol e
imberbe i Josep de Arimatea sostenint el cos del Messies; a
la seva esquerra, Nicodem en actitud compungida, Maria
Cleofàs i Maria Magdalena, agenollada als peus de Jesús.

Finalment, l’escena de la Visita narra el moment en que la Verge,
Maria Magdalena, Maria Cleofàs, Maria Salomé i el deixeble
Joan abandonen desconsolats després d’haver dipositat al
sepulcre el cos de Jesús. La composició s’estructura en tres
plànols, el punt de vista és frontal i el moviment queda suggerit
per l’avanç dels personatges. La Verge desolada, amb túnica
llarga i ampul·lós mantell, centra la composició, envoltada per
les santes dones i el deixeble Joan. A la llunyania, Nicodem i
Josep de Arimatea carreguen l’escala amb que han davallat a
Jesús de la creu.
El mestre Fuster dissenya composicions desplegant la
narració des d’un punt de vista baix enlairant el tema als
ulls de l’espectador. Les escenes de la Oració, l’Ecce Homo,
la Caiguda, la Preparació i la Visita són escenes que podem
definir dins d’una tradició formal més manierista i romanista:
composicions arriscades, figures contorsionades que giren
sobre sí mateixes en espais estrets amb escorços pronunciats,
jocs de diagonals i distribució dels personatges en diferents
plànols al voltant d’un eix vertebrador. El domini de la tècnica
fa que les escenes esdevinguin autèntics quadres pictòrics
en relleu. El moviment queda suggerit per la posició en
contrapposto de les figures amb les cames avançades i les
actituds dels personatges. Els rostres de minuciós treball en
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Onofre Fuster. (1618-1620). Preparació.

Onofre Fuster. (1618-1620). El Davallament.

narius, ulls, comissura i cabells, passen desapercebuts cedint
rellevància a la volumetria dels panys de la indumentària. Les
escenes de la Flagel·lació, la Coronació i el Davallament són
molt més equilibrades i monumentals i evoquen l’escenografia
del primer barroc. Els plafons són autèntics grups escultòrics
i el relleu és quasi de vult rodó, predomina la representació
de la figura humana amb el tors mig nu i el moviment queda
definit per un ric repertori de recursos gestuals. La volumetria
dels drapejats passa quasi inadvertida i l’ús de les arquitectures
com a complement escenogràfic delimiten l’espai i doten de
profunditat les escenes.4
Cal remarcar que la via més important que va estimular l’obra
del mestre Fuster a Valls és la germànica.5 Des de l’estadi de
la hipòtesi, sembla probable pensar que l’autor, a més de
traslladar sobre l’alabastre repertoris de gravats provinents del
món nòrdic i germànic, podria haver rebut influències de la
poderosa obra de Damià Forment –estesa arreu de la Corona
d’Aragó i al Principat– i d’altres artistes autòctons i forans.
El migrat catàleg d’obres d’Onofre Fuster ha conferit un
caràcter secundari a la seva obra però la predel·la del primitiu
retaule major de sant Joan és d’una qualitat extraordinària
i dels pocs exemplars d’aquesta tipologia a Catalunya. El
foc estroncà la presència a Valls d’un dels retaules barrocs

més imponents del Principat, ara només recordat per velles
fotografies, però les flames no van destruir una petita joia que
guarda la memòria del pas d’un escultor català, desconegut en
el magma de la nostra història de l’art.Per sobre dels influxos,
Fuster, gaudia d’una gran inventiva i va saber fusionar en la
seva obra fonts d’inspiració diferents transformant i invertint
la posició de les figures cap a un cànon més italianitzant.

1 Segons els evangelis de Mateu (Mt 26, 36-46) i Marc (Mc 14, 32-42).
2 Conegut pels evangelis de Mateu (Mt 27, 32-34), Marc (Mc 15,
21-32) i Lluc (Lc 23, 26-43)
3 Els Evangelis Canònics no relaten la presència de la Verge. La figura
de la Verge procedeix dels Evangelis Apòcrifs, que són els llibres
dels primers cristians que relaten episodis que els canònics no
contemplen com la vida de l’infant Jesús i la Verge.
4 Un cop analitzades les composicions sembla plausible pensar que
l’evolució artística de les composicions es degui o bé a la participació
de dues mans o bé que van ser finalitzades en cronologies diferents.
5 BOSCH BALLBONA, Joan, Agustí Pujol la culminació de l’escultura
Renaixentista a Catalunya, Memoria Artium, Barcelona, 2009, pp.
287-288. Primer en la seva tesi doctoral i després en la monografia
dedicada als Agustí Pujol fa una avaluació crítica de la trajectòria i
personalitat artística d’Onofre Fuster confirmant que les estampes
provinents dels centres europeus són una constant en l’obra de Fuster
a Valls.
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La Mare de Déu dels Àngels de la
Costa del Montseny
per Josep M. Martí i Bonet

L

a devoció mariana ha arrelat tant en la nostra terra, que
moltes muntanyes o serralades tenen la Mare de Déu
per patrona. Així ocorre en les muntanyes de Montserrat.
Moltes d’elles tenen la seva pròpia imatge de la Mare de
Déu, i la del Montseny té la de la de la Costa del Montseny.
Aquesta última imatge que venerada sota l’advocació de
la “Verge dels Àngels”, és custodiada actualment en la
rectoria de Sant Celoni tot i que en les grans festivitats
cristianes és traslladada a l’església parroquial de la Costa
del Montseny. L’escultura és del darrer quart del segle XIV,
i d’alabastre i policromada, encara que solament resten
alguns indicis de la pintura. Mesura 75 cm. d’alçada. La
Verge està dreta amb l’Infant en el braç dret. L’Infant porta
un pelicà, i la Verge un llibre a la mà esquerra. “El bisbe de
Barcelona, Jaume Català, amb motiu de la visita pastoral
feta a aquesta parròquia –ho explica ja mossèn F. Martí
en la seva monografia1– quedà admirat de veure aquesta
imatge, de tal manera que com a “correspondiente” de
la Real Academia de la Historia de Madrid, el 24 d’agost
de 1889, comunicava a aquesta corporació la grata nova
que havia vist amb la següent relació descriptiva: ‘Lo rostre
de la Verge Mare, així com la undosa cabellera, senzilla
corona i vestidura riquíssima en detalls, no desdiu de les
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Imatge de la Mare de Déu dels Àngels, segle XIV.
Alabastre amb restes de policromia.

millors escultures gregues. Sosté amb son braç dret al Nin,
en el qual cap nu està graciosament rissat l’aureo cabell.
Lo Nin té agafat per les ales un pelican, símbol que explica
sant Agustí i troba lo P. Fita en un marbre visigot de Jerez
de la Frontera. Lo pelican cobreix sa cria, con los peus del
diví Infant, i pica amb son bec un dit de la maneta’. S’hi
ressalta en aquesta bellíssima escultura –continua mossèn
Martí– un gran naturalisme que correspon al tipus humà
de l’art gòtic i que probablement degué importar-se de
França o d’Itàlia en nostre país, ja que a finals del segle
XIII i principis del XIV s’esculturaren imatges de dita forma
en les Catedrals de París i Amiens, i per l’escultor Joan de
Pisa en la Catedral de Prato”. I afirma Mn. J. Gudiol en
la seva Arqueologia sagrada catalana (1902) que “En les
imatges de la Mare de Déu dretes s’hi nota també una
grandíssima tendència a trobar la gràcia, per lo que sovint
deixen ressaltar entremig de les vestimentes els contorns
més o menys idealitzats de la dona. L’agrupació de la Mare
i lo Fill Santíssim està estudiada buscant la realitat amb
un moviment dirigit a un costat que experimenta lo torax
d’aquella al gronzar-se i fer lo convenient per portar lo Fill
a coll. Per lo demés, ni d’indumentària ni los accessoris
se presenten diferentment que en les representacions
sentades, no faltant-li sovint l’aucell negrós rebelant-se
contra’ls que l’amoixen amorosament”.

En la peanya gravà el seu nom l’escultor Berenguer F. amb la
següent llegenda que transcrivim sense abreujaments: :Bng :
f : fecit : me
Mossèn Frederic Martí en la mencionada monografia interpreta
que la “F” pot llegir-se sense l’abreviació com “Berenguer
Ferrer”. En la visita esmentada del bisbe Català es diu
textualment: “la imagen es de alabastro macizo... habiéndola
encontrado enterrada al practicar una excavación”. És probable
que durant molts segles aquesta imatges romangués enterrada
degut a alguna guerra, però, certament, en les visites del segle
XV se’ns parla d’una imatge de marbre dedicada a la Mare
de Déu. En els inventaris de visites pastorals de les primeres
dècades del segle XV hi ha una clara referència a un altar, de
pedra, consagrat a la Mare de Déu. Es diu que hi havia “cum
ymagine Beatae Mariae marmorea”. Així, doncs, retenim
que aquesta imatge és de la segona meitat del segle XIV i
el seu autor és un tal Berenguer F., probablement un artista
català de l’escola italiana o francesa o un escultor d’aquestes
nacionalitats resident a Catalunya. Amb tot, cal dir que
aquesta escultura és un dels exemplars més bells d’art gòtic
que es conserva a Catalunya i una finíssima obra artística de la
iconografia mariana.
1 F. MARTÍ ALBANELL: Notes històriques de la parròquia de la Costa
del Montseny (Barcelona, 1931), pàg. 14.
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Una obra arquitectònica renaixentista:
l’església parroquial de la Pobla de
Massaluca (Terra Alta)
per JoAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

A

l’extrem nord-occidental de la comarca de la Terra Alta s’hi
troba la població de la Pobla de Massaluca. Dintre del seu
nucli urbà s’hi conserva una petita joia arquitectònica obrada
a principis del segle XVII: el temple parroquial dedicat a sant
Antoni Abat. La pèrdua total del seu art moble interior i de l’arxiu
parroquial durant els fets bèl·lics de l’any 1936 ens impedeix
precisar moltes dades la voltant del seu procés constructiu, dels
retaules que tingué o dels diversos mestres que hi treballaren,
tant en la seva part arquitectònica com en la seva decoració.
Aquesta església substituí una altra de medieval encara més petita,
que estava situada en un lloc diferent de l’actual, concretament al
carrer Faió. Els motius per renovar el temple medieval foren tant
d’ordre material per causa de la seva precària conservació amb
sovintejades referències al mal estat de les cobertes, com al fort
creixement demogràfic experimentat per la vila al llarg del segle
XVI: ja que es passà de 13 cases habitades, segons el fogatge
de l’any 1497; a 45 cases i 140 persones amb edat de rebre la
comunió, segons la visita pastoral de l’any 1590.
El nou temple fou obrat possiblement els anys anteriors a 1608
(és la data gravada a la portalada i possiblement fa referència al
moment que acabaren les obres) i presenta una planta rectangular,
amb una única nau central i capelles laterals que s’obren entre
contraforts. A més no hi ha cap tall constructiu visible en els
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Interior del temple de la Pobla de Massaluca.

Detall de les voltes de creueria.
A dalt a la dreta, clau de volta amb un rostre humà. A la dreta al mig relleu circular de la portalada amb la representació de sant Pere. A baix
relleu circular de la portalada amb la representació de sant Pau.

paraments de l’edifici, fet que li permet tenir una unitat d’estil poc
habitual en altres esglésies de la comarca construïdes durant el
Renaixement, que tingueren diverses fases constructives separades
entre elles per períodes temporals més o menys llargs.
La nau central és més alta que les capelles laterals, fet que permet
l’obertura de finestres per deixar entrar la llum exterior, i les
voltes presenten un (poc habitual en aquella època) fi treball de
la pedra. Això les emparenta molt de prop amb les de l’església
parroquial de la veïna població de Vilalba dels Arcs. La façana
és de carreus regulars, però els murs laterals i els paraments de
l’interior foren obrats amb llenços de mamposteria i carreuons,
originàriament coberts amb arrebossat però que una restauració
realitzada fa uns anys va deixar a la vista.

Les voltes de creueria de tradició gòtica són l’element més
destacat de l’interior d’aquesta església, ja que mostren una
elevada finesa en el treball de la pedra, tot i que la qualitat
escultòrica de les claus de volta és prou irregular, amb diverses
mans de qualitats molt diverses. En aquestes claus s’hi barregen
representacions de personatges sacres: Déu Pare enmig del
núvols, sant Antoni (titular de l’església), sant Sebastià amb
sagetes clavades i lligat a un arbre i sant Roc acompanyat de
l’àngel i del gos, amb d’altres que presenten motius vegetals,
rostres humans o caparrons d’angelets. Cal remarcar la
presència a les voltes d’una triada de sants advocats contra
la pestilència: sant Antoni abat, sant Roc i sant Sebastià, fet
que potser caldria relacionar amb un possible episodi de pesta

27

Planta de l’església

Portalada de l’església de la Pobla de Massaluca.

esdevingut a la població a finals del segle XVI, tal com passà en
d’altres indrets de Catalunya.
A l’exterior, l’element més destacat és la portalada, resolta amb
un arc de mig punt i una mènsula a la clau i flanquejada per dues
pilastres acanalades i adossades que s’aixequen sobre un pedestal
treballat amb motius actualment prou erosionats. A l’intradós de
l’arcada hi ha abundants motius florals dins de cassetons, i als
carcanyols s’hi troba la representació dels bustos de sant Pere
—amb la clau— i sant Pau —amb l’espasa—, al costat dels quals
consta la data de 1608, possible any d’acabament del temple.
Aquests relleus presenten certes relacions estilístiques amb els
que hi ha a la portalada de l’església de san Domingo d’Alcanyís,
a l’Aragó. A sobre d’aquests relleus hi ha l’entaulament, amb
arquitrau llis, un fris amb una inscripció dedicada al sant patró de
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l’església (DEO DICATV DIVOQUE ANTONIO) i una mini-cornisa
que empalma amb el timpà. Aquest frontó està trencat per la
part central, fet que permet el sorgiment d’un templet-fornícula
coronat amb un timpà semicircular. La diferència d’alçada entre
el timpà i la fornícula se supleix amb uns motius vegetals, a mena
de volutes.
Pel que fa a la possible autoria del temple no hi ha, de moment,
cap dada definitiva, però els clars paral·lelismes que presenta
aquest edifici amb l’església parroquial de Vilalba dels Arcs (a la
mateixa comarca de la Terra Alta) i amb la portalada lateral del
temple parroquial de Vilafamés (la Plana Baixa, al País Valencià)
indiquen que, possiblement, hi intervingué d’alguna manera
Martín García de Mendoza, mestre major de les obres de la Seu
de Tortosa actiu les darreres dècades del segle XVI i els primers
anys del segle següent, ja que se sap que treballà —amb Llop
d’Abària— a la veïna parròquia de Vilalba pels volts de l’any 1609
i que dissenyà i dirigí les obres de la de Vilafamés.
El bonic treball escultòric de la portada, de moment, resta en
l’anonimat, tot esperant que una futura troballa documental ens
permeti conèixer el seu autor.
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UR G E L L

Retaule de la Transfiguració a l’església
de Sant Salvador de Claravalls
per JAUME MAYORAL

“En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt d’una muntanya alta, i es transfigurà davant d’ells:
la seva la seva cara resplendi com el sol, i els seus vestits es tornaren
blancs com la llum” de l’evangeli de Mateu, 17, 1s.

L

’any 2008 mn. Ramon Gay (†2009), Rector de la parròquia de Sant Salvador de Claravalls va encarregar aquesta
obra a la artista borgenca Carme Benet Pelegrí, un retaule
que havia d’omplir la paret del fons del presbiteri, darrera de
l’altar. El tema escollit i relacionat amb el títol cristològic de
Crist Salvador, va ser el relat neotestamentari de la Transfiguració, aquest text que serviria d’inspiració a la pintora per fer
aquest magnífic conjunt, que impressiona per la seva dimensió. L’obra ocupa 35 m2 i havia de realitzar-se com si fos un
retaule, per tal d’evitar les humitats i la part malmesa del presbiteri, unes deficiències que pels costos i les característiques
arquitectòniques feien molt difícil la seva intervenció.
La solució va consistir en una estructura de fusta que tractada
amb una base de guix i tela, tot seguint les tècniques dels
retaules del món bizantí, però amb les millores tècniques i l’ús
de materials d’aquest segon mil·lenni. A més una elaborada
preparació va permetre fer el treball pictòric damunt d’aquest
immens taulell policromat, que es realitzà amb pintura acrílica
aplicada sobre el fons de pa d’or que embolcallaba el suport
de fusta tractada, on s’havien dibuixat els esbossos previs fets

amb carbó, i dibuixats amb un temps record de poc més d’un
dia, malgrat la complexitat provinent de la composició i de
la grandària de les figures. Els dibuixos es basaven en el text
evangèlic de Mateu, un text que donaria la composició, la
simbologia i la força evangèlica d’allò que es volia transmetre
als fidels i visitants de l’església de Claravalls i que feia referència a la teologia i també a l’espiritualitat de la Transfiguració.
La composició vindria marcada i inspirada pel text sinòptic de
Mateu; així el retaule recull l’escena que hi ha a l’evangeli i
que té lloc “dalt d’una muntanya” (segons la tradició del s.
IV es tracta de la muntanya del Tabor a la regió de Galilea),
i com diu el relat i recull Benet en la seva obra hi ha presents: Pere, Jaume i Joan al peu i al centre de la composició
(d’esquerra a dreta) Elies, Jesús i Moisés. La Transfiguració
de Jesús, una figura que sobresurt sobre les altres amb una
longitud de 5 m. i damunt, com a acabament, part de les
paraules que del “núvol estant” Déu va dir en aquesta teofania del Crist “AQUEST ES EL MEU FILL L’ESTIMAT ESCOLTEU-LO” que són coronades per la decoració existent a la
base del sostre d’unes petxines i angelets. Calia donar-li a
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Fotografies: Bisbat d’Urgell

Part central

la figura central del Crist Salvador una lluminositat tal com
descriu Mateu en el relat “la seva cara resplendi com el sol,
i els seus vestits es tornaren blancs com la llum”, Benet ho
plasma amb una túnica blanca, d’un color blanc molt diluit
i que queda reforçat per la força de la lluminositat del pa
d’or que brilla al fons, la resta de personatges aporten una
varietat de colors en les seves vestimentes que fan que la
mirada busqui, en un recorregut geomètric triangular (com
després expliquem) no només la centralitat de Crist sinó la
presència dels altres personatges i els seus simbols (les taules
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de la llei, les dues claus). Una simbologia que també ofereix
altres elements de la iconografia cristiana, com les tres edats
de l’home: la joventut en Joan, la maduresa en Jaume i la
vellesa en Pere.
La pintora no només utilitza la tècnica del treball artístic dels
bizantins, sinó que també busca en els mestres bizantins la
disposició, abans comentada, de les figures, unes figures i
una composició que vol conduir al creient al centre del Misteri. Benet ens dirà que la “geometria oculta” que hi ha en
el quadre és el triangle que s’intueix entre el cap de Crist i

Presbiteri nu sense pintura

els peus dels apòstols, o el que dibuixen les figures d’Elies i
Moisés; totes elles ens volen referir al misteri de la Santíssima
Trinitat.
Volem acabar amb les paraules de la Carme Benet, una
artista creient que vol que les seves obres també respirin i
transparentin aquest sentiment, ella ens diu de la seva obra
a Claravalls “Jo diria que aquesta obra és un ambiciós intent
de conjugar la bellesa del relat evangèlic amb la meva veritat
i el meu concepte de bellesa, que no deixa de ser subjectiva,
malgrat que he posat tots els meus coneixements al servei

de lo que per a mi és un sentiment profund per a convertir
l’obra en un acte de fe personal. Tot artista creient o no, pot
interpretar la vida de Jesús o els misteris de la nostra fe, però
amb la salvetat de que si és creient primaria per damunt dels
recursos tècnics el sentiment religiós”.
Aprofitem per convidar als nostres lectors a visitar el nostre ric
i interessant patrimoni religiós català, i en aquest cas visitar
l’església i el poble de Claravalls (municipi de Tàrrega) per
poder admirar i valorar el retaule de la Transfiguració d’una
artista de les nostres terres, com és la Carme Benet.
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Fotografia: Arxiu Fotogràfic del Bisbat de Vic.

V

El tema del pecat original en les
pintures de Sert a la Catedral de Vic.
per MONS. JOSEP MARIA GUIX I FERRERES

Mons. Josep Maria Guix i Ferreres (1927-2009), bisbe de Vic entre 1983 i 2003, escrigué l’any 1996 un magnífic article
titulat “El tema del pecat original en les pintures de Sert a la Catedral de Vic”. En fou el motiu la seva col·laboració en la
miscel·lània d’homenatge que es feu a Mn. Jesús Tarragona, aleshores Delegat Episcopal del Patrimoni Cultural de la diòcesi
de Lleida –una persona prou vinculada a aquesta revista Taüll, sigui dit de passada.
En aquest article, el bisbe Guix feia un repàs al tractament que féu Josep Maria Sert al tema del pecat original en les diferents vegades en què el pintor s’enfrontà a la decoració de la catedral vigatana. El bisbe Josep Maria iniciava l’article amb
un profund capítol dedicat a les fonts bíbliques i teològiques de les pintures, i tot seguit dedicava la seva atenció als quatre
temes fonamentals: la caiguda original, la mort, el pecat universal, i el paradís perdut.
Ens ha semblat molt interessant de donar a conèixer aquest extens i erudit article, del qual no se n’havia fet més difusió des
que es publicà en la miscel·lània. La llargada de l’article, però, no encaixa en el format habitual d’aquesta revista, i és per
això que en presentem només una part. D’entre els quatre temes estudiats per Mons. Guix, hem escollit el capítol referent
al “paradís perdut”, en ser l’escena de la qual, afortunadament, disposem d’imatges dels tres projectes diferents que per
a la mateixa catedral realitzà el pintor Sert. El precedeix la introducció del mateix article.
Esperem que aquest tast us porti a voler cercar l’article sencer, i que us faci descobrir una vessant poc coneguda de qui fou
impulsor de la remodelació del Museu Episcopal de vic.
Delegació episcopal del patrimoni cultural del bisbat de Vic
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Fotografia: Eulàlia Grau. Arxiu Fotogràfic del Bisbat de Vic.

Imatge de la pàgina anterior: El paradís perdut. A dalt: Vista general de la Catedral de Vic en l’actualitat.

E

n el conjunt de pintures de Josep Maria Sert que actualment decoren la Catedral de Vic, hi ha quatre teles que
cobreixen i emplenen de vida les parets del creuer. Les quatre teles presenten la caiguda d’Adam i Eva en el paradís i
algunes de les conseqüències del pecat original. Aquestes
teles tenen la seva història, els seus antecedents i la seva
reiteració.
Serà bo de donar uns trets molt generals i resumits sobre la
decoració de la catedral de Vic feta per Josep Maria Sert.
Ho intentà tres vegades. Del primer intent (1900-1920) se’n
conserven alguns projectes de grans dimensions, i esbossos
de format reduït, pintats a l’oli sobre tela; l’obra mai no va ser
portada a terme. Com que la decoració primera s’havia convingut de realitzar amb policromia, en els projectes abunden
els espais de color verd i blau, amb tons clars i obscurs, encara
que hi predomina el color sépia pujat (bistre habitual de Sert),
combinat amb blancs, negres, grisos i alternant amb el verdblavós del mar i amb alguns cels foscos.

En la primera realització acabada –corresponent al segon encàrrec (1922-1927)- Sert presenta una altra idea decorativa
del conjunt, de coloració més austera: va simplificar i reduir
el color, va fer gairebé escultòriques les formes humanes i els
volums de les coses, les formes eren més ampul·loses i els
cossos força anatòmics.
L’última decoració (1945) de Sert, l’actual i definitivament
“inacabada”, conjuga una policromia escassa i constant, la
sobrietat de colors, els diferents tons de bistre (que alguns
crítics anomenen “sépia de Sert” per l’ús habitual que en va
fer en les seves decoracions monumentals), el granat dels amples cortinatges moradencs amb breus tocs de blau i retocs
de carmí per fer-los més vistosos, l’enriquiment dels fons amb
or, etc.
En tots tres intents trobem la seva interpretació personal i
artística del pecat original.
Del primer, en queda un esbós per a un dels murals d’aquella
primera decoració que no es va realitzar mai. És una pintura
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Fotografia: Arxiu Fotogràfic del Bisbat de Vic.

Adam i Eva
després de ser
expulsats del
Paradís.
Esbós per a
la primera
decoració. Josep
Maria Sert,
1903-1907, oli
sobre tela. Palau
Episcopal de Vic.

policroma a l’oli, de 52 per 40 centímetres, realitzada entre
1903 i 1907, que es conserva al Palau Episcopal de Vic. Els assessors artístics de Torras i Bages (Gaudí, Joan i Josep Llimona,
Dionís Baixeres, Jaume Collell) havien decidit que la decoració
de la catedral fos policroma. Del segon intent, la referència
és una pintura que formava part del conjunt de l’obra amb
què Sert va ornamentar la catedral (1926-1929) convertit en
cendra l’any 1936. Amidava 5,50 per 4 metres i emplenava el
pany de paret de sobre la capella del baptisteri (entrant per
la porta principal, la primera a mà esquerra). Aquesta pintura
responia fonamentalment al projecte per a la primera decoració conservat en el Palau Episcopal. Les quatre teles que
esmentàvem al començament d’aquest article corresponen al
tercer intent realitzat pel nostre pintor els anys 1942-1945.
Sorprèn que Sert insisteixi tant en el drama de la caiguda dels
primers pares (pecat original). Gràcies a això, comptem amb
sis interpretacions relacionades amb el tema.
El paradís perdut.
En l’escenificació del drama de la caiguda dels primers pares,
l’arbre de la vida, l’arbre de la ciència del bé i del mal són símbol del dons preternaturals (saviesa i immortalitat, per exemple) de què gaudia Adam en estat d’innocència. L’hagiògraf
vol deixar constància de la pèrdua d’aquests dons expressant

34

aquesta terrible realitat teològica d’una manera realista i plàstica, en consonància amb la mentalitat primitivista dels seus
lectors. Aquest realisme expressiu és ben patent en l’afirmació
que fa el Gènesi: “Llavors el Senyor-Déu va expulsar l’home
del jardí de l’Edèn (…) Un cop l’hagué expulsat, va posar a
l’orient de l’Edèn els querubins amb la flama de l’espasa fulgurant per a guardar el camí de l’arbre de la vida” (Gèn. 2,
23-24) És una expressió ben gràfica del fet dogmàtic de la
pèrdua de la situació privilegiada de justícia original de què
fins llavors havia fruït Adam.
Com a bon catequista, l’hagiògraf ha sabut revestir les seves
altes idees teològiques abstractes d’un vestit literari i folklòric
inspirat en un mite assiriobabilònic, però adaptat a gent de
mentalitat poc conreada i enriquit amb un sentit totalment
nou. Les arts plàstiques han vestit també de formes i color
aquestes veritats i han representat una infinitat de vegades
l’escena de l’expulsió del paradís en capitells i baixos relleus,
bíblies i salteris, absis i pintures murals, frontals i retaules, mosaics i vitralls.
En l’art cristià primitiu és Déu qui expulsa Adam i Eva del paradís, plenament d’acord amb el text del Gènesi (3,23). Des
dels segles V i VI, molt sovint amb la substitució de Déu per
un àngel, s’uneix en un sol fet l’expulsió de l’Edèn i la custòdia del camí vers l’arbre de la vida. La representació plàstica

de l’expulsió del paradís ha seguit sempre una línia molt fidel
a la idea fonamental del Gènesi; les variants sempre afecten
aspectes accidentals: recordem, per exemple, la interpretació
de Fra Angelico (Museu Diocesà de Cortona, Itàlia), la de Rafael (Palau del Vaticà, Lògies), el gravat moltes vegades reproduït de Gustave Doré; el retaule de Ramon de Mur, a Guimerà (Museu Episcopal de Vic), etc. Força pintors presenten
l’escena de l’expulsió des d’angles que els permeten enriquir
la seva obra amb interiors del recinte emmurallat del paradís
o del que sobresurt per damunt de les muralles; v.gr. Fra Angelico, Ramon de Mur, Rafael, etc.
El tema del paradís perdut és present en la decoració actual
de la catedral de Vic; però Josep Maria Sert trenca amb la
línia tradicional i expressa la idea d’una manera totalment original. No presenta pas el moment d’abandonar el paradís,
sinó l’intent de retornar-hi uns quants anys més tard. En la
interpretació de Sert no es veu enlloc la figura de Déu ni la
del querubí amb l’espasa a la porta: només les figures terriblement abatudes d’Adam, d’esquena i agenollat sobre la
pedra, sostenint el cos mort d’Abel sobre el braç dret, que es
recolza sobre un bàcul robust. Eva, més de cara, encorbada
i adolorida, acarona el cap caigut del fill difunt. Adam truca
enèrgicament amb el puny esquerre la porta del paradís, tancada amb un gros forrellat. La negativa de la terra sagrada del
paradís terrenal per a sepultar el cos exànime del fill assassinat per les mans fratricides de Caín afeixuga l’escena amb un
baf de tragèdia que encara accentuen els vestits esparracats
d’Adam i Eva. El paradís terrenal era definitivament tancat per
a la humanitat.
En la versió de 1927, destruïda l’any 1936, hi havia una altra
interpretació del paradís perdut. Sert es mostrava original en
la concepció de l’escena: posava sobretot en relleu la consciència que els nostres primers pares tenien del pecat comès
i de les conseqüències que se’n seguirien. Moltes representacions anteriors del tema mostraven la parella derrotada,
avergonyida, apesarada, però sempre d’empeus. Aquests
sentiments eren més evidenciats en la posició d’Adam assegut sobre uns pedrissos adossats, per la part de fora, a les
muralles que encerclaven el paradís, construïdes amb blocs
gegants de pedra. Sobre la muralla ciclòpia que tancava el
jardí de les delícies, només apuntaven uns troncs d’arbre sense fullatge (arbre de la vida i arbre de la ciència del bé i del
mal?). Adam tenia el cap tirat tràgicament enrere, atuït per
l’experiència amarga del pecat i de les seves conseqüències.
Eva amagava desesperadament el rostre en la falda d’Adam;
anímicament enfonsada, deixava caure fins al terra la seva
llarga cabellera.
Aquesta tela de l’any 1927 responia gairebé enterament a
l’esbós policrom de 1903-1907 pintat a l’oli, que es conser-

va al Palau Episcopal. Tanmateix, hi ha algunes diferències
en els detalls. Sabem que, per a la composició de 1927, Sert
va aprofitar algunes de les composicions projectades per a
la primera, de començament de segle –que no va realitzarse-, retocant-ne alguns detalls. En canviar de tècnica i color,
i amb una idea decorativa nova, reduïda gairebé a jocs de
daurats i sépies, haurà de canviar l’escenografia. Per exemple, en el projecte, l’arbre de la vida hi apareix en forma
d’una massa indefinida de color verd (hi ha també grans
fruits al costat d’Adam) que expressa l’exuberància del
paradís. En abreujar la gamma de colors en la pintura de
1927, uns carreus ciclopis assoleixen un protagonisme molt
rellevant ja que completen l’escenari, emmurallen l’Edèn i
ofereixen un respatller a Adam. El verd massiu dels arbres
és canviat per monyons de troncs amb branques esqueixades, sense més color que el dibuix sépia sobre daurat. En el
projecte, Eva apareix totalment nua, i en la tela destruïda,
coberta de mig cos en avall amb una peça de roba ombrejada. En les dues figures d’Adam i Eva que emplenen l’escena,
Sert hi exhibeix el relleu més escultòric del cos humà de tota
la seva decoració religiosa.
Cal fer també un toc d’atenció sobre l’anacronisme present
en el projecte i en la tela. La nuesa d’Adam i Eva no s’adiu
amb el que narra el Gènesi sobre els faldars que es feren amb
fulles de figuera (Gèn. 3,7) i amb les túniques de pell amb
què va vestir-los el Senyor-Déu (Gèn. 3,21) abans d’expulsarlos del paradís. El vel que cobreix la nuesa d’Eva és totalment
convencional. Pot ser un anacronisme amb caràcter de llicència pictòrica, com les túniques solemnes dels primers pares, a
la sortida del paradís, d’alguns retaules gòtics.
Com veiem, també aquesta versió primera del paradís perdut (representada en dues formalitats lleugerament diferents)
és original de Josep Maria Sert. És força diferent de la línia
tradicional seguida pels artistes de segles anteriors, que han
volgut expressar d’alguna manera l’estat anímic d’incertesa,
de temor, de tristesa d’Adam pecador en els trets fisonòmics,
i, encara més, en alguns gestos com en el fresc de Maderuelo (Museo del Prado), frontal de Sagàs (Museu diocesà
de Solsona), etc; com també el sentit de la vergonya, caracteritzat amb el gest de tapar-se la cara amb les dues mans,
amb l’aspecte del seu pas afeixugat i amb el cap cot: Rafael
(Vaticà), Vergruggen (Brussel·les), etc. En totes aquestes representacions, l’expressió d’aquest ànim d’Adam no passa
de ser un detall –gairebé imperceptible- dintre un conjunt ric
d’idees i de composició artística. Per contra, en el cas de Sert,
l’expressió d’aquesta experiència amarga, del remordiment
i de la desesperació centra totalment la intenció de l’artista,
que fa convergir tots els elements per tal de fer experimentar
a qui el contempli tot el drama interior d’Adam i Eva.

35

Noticiari
BARCELONA
CRÒNICA DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
La Bíblia. Paraula i imatge
11 de febrer – 20 març 2011
L’exposició ha donat a conèixer la tasca de l’Associació Bíblica de Catalunya que el mes de març presentà la Bíblia Catalana Interconfessional Popular, tot mostrant una cinquantena d’obres d’art i d’exemplars excepcionals de la Bíblia com
un original de la Políglota (Alcalá de Henares, 1514-1517)
o la que fou il·lustrada per Salvador Dalí entre 1964 i 1969.
Déu ha parlat en la història humana, i la Bíblia atansa la
seva PARAULA als homes i dones de tots els temps i cultures, oferint-los resposta a la pregunta pel sentit de la seva
existència. El TRADUCTOR fidel als textos originals i a la
pròpia llengua, i l’ARTISTA creatiu plasmant-ne el contingut
profund, contribueixen a la seva vivor i actualitat. Aquesta exposició respon a la iniciativa de l’Associació Bíblica de
Catalunya, i ha estat possible gràcies al Museu Diocesà de
Barcelona, a la Biblioteca Episcopal de Barcelona i a l’Arxiu
Diocesà de Barcelona.
La Bíblia és el conjunt de llibres tinguts per inspirats, i consegüentment per normatius, per les religions jueva i cristiana.
Segons la tradició, la Bíblia va ser escrita en un període de
1.600 anys, en el decurs de 60 generacions, per més de 40
autors diferents, en tres continents (Europa, Àsia i Àfrica)
i en tres llengües (hebreu, arameu i grec). En total 2.454
idiomes disposen de traduccions completes o parcials de

Fragment Bíblia Poliglota 1514
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la Bíblia. També fou el primer llibre imprès per Gutenberg
(1454). Avui continua sent el llibre més traduït i més venut
al món.
L’Associació Bíblica de Catalunya, òrgan col·legial de la Conferència Episcopal Tarraconense, ha coordinat la Bíblia Catalana (traducció interconfessional – BCI) que és el resultat
d’un treball conjunt dut a terme per cristians de diverses
confessions. Es tracta de la traducció al català més recent de
la Bíblia. En total més de 115.000 exemplars des del 1993, la
darrera edició il·lustrada per l’artista Perico Pastor.

Vint Misteris, vint gravats de l’artista Arrel
17 febrer – 1 maig 2011
Amb aquesta exposició ens hem proposat donar a conèixer
una de les claus de la tradició espiritual europea: els Misteris
del Rosari. Aquests Misteris són un recorregut per la vida de
Maria i de Jesús, i han estat i són encara referents espirituals
per a moltes persones, com a model a seguir, com a actituds
a imitar i com a companys de camí en moments de goig,
llum, dolor o glòria de la seva vida.
La devoció del Sant Rosari a la Mare de Déu té el seu origen
en la vida de Sant Domènec de Guzman, l’any 1208. Des
de llavors ha estat practicada per moltes persones, des de
les més senzilles fins a les més erudites. Ha estat fomentada
també per molts Papes, des del dominic Pius V (1566-1572)
fins a Joan Pau II (que afegí els Misteris de Llum) i l’actual
Benet XVI.
Actualment, però, dintre de l’església catòlica de l’Europa
occidental sembla haver decaigut en el seu ús. Moltes persones amb fe cerquen l’originalitat de camins espirituals
orientals com el ioga i el budisme menystenint així la pròpia
tradició.
Amb aquesta exposició hem proposat un redescobriment
del Rosari com a pràctica espiritual que, per la cadència de
repetició de l’Avemaria, aporta una pau semblant a la dels
Mantres budistes. Permetia, a més, situar-se amb la imaginació en l’escena del Misteri, com si hom fos un dels pastors
que adora el nen, o la mare que cerca amb angoixa el seu fill
adolescent entre la multitud, o el deixeble que comparteix
l’últim sopar amb el Mestre o la dona que es llença als peus
del seu Senyor ressuscitat. Deixant-se portar per les escenes
hom s’adona de l’enorme poder que tenen per posar-se en
Comunió amb Jesús, Déu fet home, per sentir-se a prop seu
i a la vegada sentir-lo a Ell molt proper a la pròpia vida.
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Arrel, Goig-Llum.

L’artista Arrel és arquitecta i ha treballat com a professora
de secundària i Batxillerat, impartint matèries tan variades
com les Matemàtiques, el Dibuix Tècnic, la Plàstica i la Religió. Des de l’any 2008 es dedica professionalment a l’art
religiós. Ha realitzat encàrrecs per diferents institucions, com
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel o algunes Comunitats religioses i també exposicions a diversos espais de Sant Cugat
del Vallès. Actualment es pot visitar a la sala Abat Garriga
de Montserrat la seva exposició titulada “L’expressivitat de
la Creació” que es desenvolupa en el llibre del mateix títol
que ha publicat recentment. Nosaltres hem presentat vint
gravats elaborats mitjançant la tècnica del gravat en xilogra-

fia (planxa de fusta) combinant aquesta tècnica tradicional
amb les més modernes tècniques informàtiques. La mateixa
artista ha realitzat alguns tallers on ha explicat als assistents
el procés d’elaboració de les obres, des de la primera idea
fins al gravat emmarcat.

MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Goya. Els Desastres de la Guerra
25 març – 29 maig 2011
Entre el 24 d’abril i el 29 de maig es va poder veure a la
Pia Almoina de Barcelona la sèrie de vuitanta gravats sobre
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Goya. Las resultas.
1810-1814.

els Desastres de la Guerra del pintor Francisco de Goya.
Amb un èxit de visitants comparable al d’altres exposicions
com Modigliani, Warhol o Foujita- també al Museu Diocesà- la mostra que comptava amb el suport de l’obra social d’Ibercaja va poder oferir al públic els gravats que Goya
va realitzar sobre la Guerra de la Independència- altrament
coneguda com a Guerra del Francés aquí a Catalunya- esdevinguda entre els anys 1808 i 1814. En ells l’autor de
Fuendetodos es converteix en el primer reporter gràfic en
narrar una guerra a través d’imatges dures i colpidores
com són les seves conseqüències d’una guerra. Goya es
va avançar molt més d’un segle als grans reporters gràfics
de guerra del s.XX, i als actuals, a l’hora de transmetre en
imatges les experiències viscudes per ell mateix i per altres
espanyols durant aquell duríssim i desastrós enfrontament
bèl·lic entre les tropes franceses invasores d’una banda,
enviades per Napoleó Bonaparte, i els patriotes espanyols
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de l’altre El seu valor precisament recau en aquest fet, el
de dirigir-se a l’espectador que les contempla i donar-li un
missatge colpidor i alhora educador: la guerra, sigui la que
sigui no aporta res de nou perquè en ella hi ha el triomf
de la desraó i de la barbàrie. Una persona tant il·lustrada
com Goya, procedent d’un món clasicista on les idees de la
raó i de la il·lustració estaven en voga no podia permetre’s
que el seu poble es desagnés en una guerra sense sentit on
les víctimes era la població més feble: les dones i els nens.
Fins aquell moment la guerra i les seves conseqüències mai
havien estat retratades amb tanta cruesa. Fins llavors mai
un artista havia narrat de forma tant precisa la brutalitat,
l’excés, l’arbitrarietat, en suma la irracionalitat de la ment
humana o el que significava la guerra.La intenció del pintor
no era només denunciar una guerra en concret, la de la
Independència. La seva denúncia transcendia el fet històric
del que havia estat testimoni excepcional i convidava a una
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reflexió general sobre la violència sense mesura i sentit,
fora del temps i de la circumstància.Goya utilitza un pretext
per advertir-nos sobre la salvatjada, la misèria, la desraó i
l’odi que nia en el cor de l’home i sobre les conseqüències
de tot això. És evident que als inicis del segon mil·leni amb
un món ple d’atemptats i de guerres arreu el missatge de
Goya no pugui ser més actual. L’espectador surt impactat
d’aquestes imatges però també amb una esperança com el
mateix pintor va voler acabar la sèrie, l’esperança posada
en una noia jove, mig morta que irradia una aureola de
llum a la gent del seu voltant, representants de l’Antic Règim i que la volien enterrar. El misatge és clar: Malgrat les
adversitats, les ganes de llibertat de poble sobrepasen les
fronteres de la repressió.
La mostra es complementava amb una sèrie d’objectes del
pintor sobre la realització dels gravats i d’un audiovisual on
es comparaven les característiques d’aquests i la seva influència a altres pintors i gravadors. L’èxit de les nombroses
visites guiades ha fet que a partir de setembre el museu
les faci de forma extensibles a la resta del fons permanent.
La col·laboració del museu amb Ibercaja ha fet que aquesta
entitat mostri la seva disposició per obrir el seu fons cultural a la ciutat de barcelona i en concret a les sales de la
Pia Almoina.. Prova d’aquesta fidelitat és l’apadrinament de
l’exposició que actualment hom pot veure a les sales gòtiques, la de Beltran Mases, un pintor a Hollywood. Una exposició que com l’anterior de ben segur que està cridada a
l’èxit.
Jordi Roura i Ciurans

Luis J. Fernández. Espais topològics
6 maig – 29 maig 2011
Luís J. Fernández. Neix a Blanca (Múrcia) el 1974. Ha participat en nombroses exposicions nacionals (Múrcia, Barcelona,
Madrid, Saragossa,…) i internacionals (Itàlia, França, Letònia…), tant individuals com col.lectives. El 2005 va obtenir
el Premi Jove de l’Any de la Regió de Múrcia.
L’obra en la que Luís J. Fernández està immers, i que ha
anomenat ESPAI TOPOLÒGIC, s’acull la lògica del passatge
que citava Walter Benjamin en el seu Llibre dels Passatges
en molts sentits. Especialment el que té a veure amb la dissolució de les fronteres entre allò públic i allò privat, entre
exterior i interior. En aquests quadres de ciutats, no hi ha un
a dins i un a fora, sinó un continuum entre l’espai del carrer

i l’espai de l’edifici. Un continuum que es relaciona amb la
reestructuració dels límits entre lo públic i lo privat que té
lloc a la modernitat.
En aquesta sèrie, el pintor crea inquietants i bells paisatges
urbans que formen “ciutats impossibles”, en paraules de
Ramón Luís Valcárcel, partint de significatives construccions
de l’arquitectura contemporània. Ciutats i imaginació. Realitat i somni. No hi ha límits. Imatges amb memòria. Memòria
de paisatges.
Les imatges porten a participar activament a qui les contempli. No deixen indiferent a ningú. Qui es fica en els Espais Topològics de Luís. J. Fernández queda rotundament
aclaparat. “Cert misticisme envolten els escenaris del pintor
de Blanca […] imatges evanescents sorgint del fons de la
fusta”.

Luis J. Fernández. Chrysler Building. New York. 2008
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destacaren el rei Alfons XII, la maharani de Kapurtala (Anita
Delgado), el magnat de la premsa William Randolph Hearst
(el Citizen Kane immortalitzat per Orson Welles) i l’actor
Rodolfo Valentino. Mostra de la seva profunda amistat
amb aquest últim, presentem cartes i objectes personals de
l’estrella de Hollywood; tots ells de gran valor, no sols per ser
inèdits, també per ser una col.lecció única donat que tots els
béns de Valentino es subhastaren i dispersaren després de
la seva mort.Aquesta exposició pretén recuperar a un pintor
que triomfà espectacularment a la Biennal de Venècia de
1920 però que, a l’igual que altres grans artistes del període
d’entreguerres, quedà eclipsat en la historia pel “boom” de
les avantguardes.
F. Beltrán Massés. Pintura del Papa Pius XII. París, 1939.
Federico Beltrán Massés. Un pintor a la cort de
Hollywood
2 juny – juliol 2011
Ibercaja i el Museu Diocesà de Barcelona presenten la primera gran exposició antològica del pintor Federico Beltrán
Massés (Güira de Melena, Cuba, 1885 – Barcelona, 1949)
titulada Un pintor a la cort de Hollywood. La mostra es
compon de 200 obres: pintures, dibuixos, documents, objectes personals, fotografies, etc.
Federico Beltrán Massés és un dels artistes més llorejats
de la història. Retratà a centenars de personalitats al llarg
de la seva intensa vida: el papa Pius XII, els reis Alfons XIII
d’Espanya, George VI del Regne Unit, Humbert II d’Itàlia, Jordi II de Grècia, el Xa de Pèrsia, els maharajàs de Kapurtala,
d’Indore, la princesa Haag de Dinamarca, les marqueses Luisa
Casati, de Casa Maury, de Martègne, les duquesses Sacha
Sforza, de la Unión de Cuba, les comtesses Arlette Schneider,
Raymonde Poilove de Saint Perrier, de Montgomery, el bescompte Alain de Léché, Lady Michelham, Mme. Wellington
Koo, Rodolfo Valentino, Natacha Rambova, Pola Negri, Joan
Crawford, Douglas Fairbanks, Jr., Gloria Swanson, Marion
Davies, William Randolph Hearst, els Peugeot, Rothschild,
Morgan, Forbes, Lucie Florio, Lucrecia Bori, Tórtola Valencia,
Antonia Mercé “La Argentina”, etc.
Alumne predilecte d’Antoni Caba a Barcelona i de Joaquim
Sorolla a Madrid, l’èxit de les seves obres a Europa, Estats
Units i l’Índia superà a la d’artistes coetanis seus com Ignacio Zuloaga o Anglada Camarasa. Entre les seves amistats
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F. Beltrán Massés. La Condesa de Montgomery. 1934.
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La Catedral de Santa Maria de Solsona és més antiga que la pròpia diòcesi. Fou l’any 1593
que el Papa Climent VIII, a instàncies del rei Felip II, creà el bisbat de Solsona i erigí en catedral
l’església de la canònica de Santa Maria, on des de feia molts segles hi havia una comunitat
de clergues que vivien sota la regla de Sant Agustí. La necessitat de tenir una frontera que
barrés el pas als hugonots de l’altra banda dels Pirineus i la dificultat per atendre degudament
el bisbat d’Urgell, -excessivament gran i de difícil orografia-, afavorí la formació del nou bisbat
tot aplegant parròquies dels bisbats de Vic i Urgell. És, doncs, un dels bisbats joves de Catalunya que té, però, una vella catedral, de la qual hi ha documentades diverses consagracions.
De l’església pre-romànica consagrada l’any 977 no en queda res. De les consagracions del
temple romànic els anys 1070 i 1163 se’n conserven importants testimonis: els més notables
són els tres absis romànics (que avui serveixen de sagristia), el claustre, el campanar, el celler
i el refectori dels canonges.
La visió de la catedral de Solsona, contemplada des de l’exterior, amb el propòsit de definirne l’estil, ens proporciona els elements necessaris per afirmar que ens trobem davant d’un
monument d’estructura romànica, bo i més si els punts de mira són els absis i el campanar. I
si decidim entrar-hi per la porta que dóna a la plaça de l’església, -n’hi ha una altra a la plaça
de Palau-, ens topem amb la primera sorpresa: la monumental portalada romànica, de la
qual només se n’ha conservat un fragment escultòric: la figura d’un àngel nimbat, amb les
ales desplegades, i un monstre sota els peus, fou enderrocada per substituir-la per aquesta
que ara veiem, neoclàssica (1780) que ostenta el relleu de sant Agustí en èxtasi. D’aquesta
nefasta idea d’enderrocar el romànic n’haurà de respondre el bisbe Lasala, altrament valorat
per altres importants iniciatives. L’altra porta d’accés és a la plaça de Palau, on s’hi construí,
en 1769, la façana barroca, ocupada en bona part per la portalada, amb dues columnes, un
frontó trencat i una fornícula que ostenta la figura exempta de la Verge Assumpta.
Ja a l’interior de la catedral comprovem que l’actual església és d’estil gòtic, amb nau única
coberta amb volta de creueria i capçada amb un absis poligonal de cinc panys; el creuer, com
veurem, és d’època barroca. L’obra gòtica es començà per ponent en temps del paborde Ponç
de Vilaró (1265-1287) i fou represa, després de 300 anys d’interrupció, quan Solsona ja tenia
bisbe i l’església era ja catedral. Per avaluar l’aspecte general de l’interior del temple cal tenir
en compte que l’any 1810 fou incendiat per les tropes franceses; les conseqüències d’aquest
furor salvatge les sofriren el retaule de l’altar major i els altres de la nau i del claustre. Encara
sofrí una altra destrossa durant la guerra del 1936-1939: només quedaren les parets i l’orgue,
i la nau serví de mercat públic i de magatzem. Després de la guerra, els arquitectes Clavera
i Puig Boada s’encarregaren de la restauració. El modern conjunt de l’altar major, envoltat
pel cadirat del cor, compta amb un baldaquí neogòtic, mentre que ells murs perimetrals del
presbiteri són presidits per la imatge en relleu de la Verge Assumpta, acompanyada de sis
estàtues de sants adossades a les columnes. A la nau s’hi obren, les capelles dedicades a sant
Antoni, a la Verge del Roser, a santa Teresa, i a sant Josep. Vitralls gòtics a l’absis i el rosetó
del temple romànic il·luminen l’interior del temple per migdia i ponent; a tramuntana, les
obertures són closes amb vitralls moderns. De l’interior n’hem de destacar encara l’orgue,
fabricat el 1853 per l’organer barceloní Gaietà Viladebó.

Portalada claustre
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La prosperitat econòmica dels segles XVII i XVIII esperonà les ànsies reformistes per endegar
diversos projectes. Un dels importants fou la construcció del creuer que acabà de desfigurar
l’edifici romànic. El costat esquerre és reservat per a capella de la parròquia, on el 1753 el
bisbe Mezquita hi feu construí l’altar barroc de la Mercè. A l’inici d’aquest tram hi trobem
una magnífica pica baptismal, amb copa poligonal a l’exterior i circular a l’interior, obra de
Jaume Busquets i Mollera, amb els deu manaments escrits a l’entorn: simbolitzen la Llei de
Déu segons la qual és rebut el nou cristià.
Al cantó dret del creuer s’hi situà vers 1727 la capella de la Mare de Déu del Claustre,
després de ser traslladada diverses vegades d’indret. S’encarregà a Jacint Morató (substituït
a la seva mort pel seu fill Carles) el recobriment de les parets laterals, indicant-li els temes
que havia d’esculpir-hi: la troballa i conducció sota tàlem de la imatge de la Mare de Déu,
i l’escena en què un llamp encengué la llàntia del temple antic durant la funció d’acció de
gràcies pel seu acabament. L’incendi de 1810 destruí tot aquest conjunt. Vers l’any 1850 el
pintor Antoni Ferran pinta les dues grans teles del creuer, representant els mateixos temes
que tenien les escultures cremades pels napoleònics: la sagrada imatge portada en processó
i el llamp que encén la llàntia. El segle XX proveí la resta d’elements que configuren l’espai,
ampliat entre 1902 i 1019. El 1941 s’aprovà el projecte d’Isidre Puig Boada per al nou altar
de la capella, que és el conjunt que ara veiem, executat en alabastre i marbre. S’hi representen, en mig relleu, sants i santes de l’Església universal i de Catalunya: els quatre patriarques
i profetes de l’antic testament Jacob, Moisès, Elies i Abraham; els quatre apòstols Joan, Pere,
Pau i Jaume; els quatre màrtirs Pere Màrtir, Narcís, Fructuós i Sebastià; els quatre confessors
Ramon Nonat, Bernat Calvó, Ermengol i Pere Claver; i les quatre verges Caterina, Agnès,
Llúcia i Cecília. En 1949 és signat un contracte amb el pintor Miquel Farré per la decoració,
al fresc, dels paraments del presbiteri. A la cúpula s’hi pintà la Mare de Déu, Judit, Ester,
Sara i Rebeca; a les petxines, els sants Joaquim i Anna, Joan i Elisabet; als timpans laterals,
l’Anunciació i les noces amb sant Josep. El mateix pintà l’any 1952 els dos grans plafons
laterals, amb un Calvari i les Noces de Canà. La mort impedí que el pintor Josep Obiols pogués acabar el projecte que tenia per pintar el cambril, del qual només en resta el notable
testimoni de la Coronació de la Verge.
Però sobretot, i malgrat les nombroses vicissituds històriques, presideix aquest recinte la
imatge romànica de la Mare de Déu del Claustre, obra vinculada al cercle del mestre
Gilabertus de Tolosa i datada a la segona meitat del segle XII, considerada un dels monuments més insignes de l’art català i en tot cas una de les escultures en pedra més belles de
tot l’art romànic. Aquest és el lloc propici per a l’oració silenciosa i on es manifesta constantment la devoció que el poble de Solsona té a la Mare de Déu del Claustre.
Sortint de la catedral per a visitar els claustres passem pel costat del campanar, magnífica
torre del segle XII amb planta baixa i tres nivells de grans obertures, als quals s’afegí posteriorment un quart nivell atès que amb l’alçada que havia adquirit la nova nau gòtica el
campanar quedava massa baix. Els claustres es troben a l’espai ubicat entre la Catedral i
l’antic monestir o canònica. El que avui veiem són unes galeries barroques que substitueixen
l’antic claustre romànic, enderrocat a principi del segle XVIII bo i adduint les incomoditats
que comportava el desnivell existent entre els claustres i la Catedral, situada a una cota més
baixa. Els claustres actuals formen un planta trapezoidal amb porxos de tres arcs i pilars
cruciformes, coberts amb voltes de canó amb llunetes. El claustre romànic, fet construir pel
paborde Bernat de Pampa (1161-1195), era de reduïdes dimensions però de bella factura i

Mare de Déu del Claustre.
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Capella del claustre
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abundant ornamentació, producte d’una escola altament qualificada com era la tolosana,
que com ja hem vist es relaciona també amb la extraordinària imatge de la Mare de Déu
del Claustre; un tram de la galeria d’època romànica, coberta amb volta de canó, encara és
visible en el tram que trobem a l’entrada del claustre, i molts fragments esculpits d’aquestes
belles galeries es conserven al Museu Diocesà i Comarcal. Per sort, queda gairebé del tot
sencera la portalada d’accés al claustre des de la catedral, atribuïda a Pere de Coma, amb
la col·laboració del taller tolosà del mestre Gilabertus. És una magnífica obertura configurada amb amples arquivoltes, decorades amb motius geomètrics i una sèrie de columnes i
capitells tots ells decorats amb motius geomètrics i florals. La restauració que avui podem
contemplar remarca els dos estils, deixant al descobert el fragment de galeria romànica i
l’estructura neoclàssica que s’hi sobreposà. Tot sigui pel millor coneixement de la història
d’aquests monuments.
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