TAÜLL

SECRETARIAT INTERDIOCESÀ
PER A LA CUSTÒDIA I PROMOCIÓ
DE L’ART SAGRAT DE CATALUNYA

NÚMERO 41
PUBLICACIÓ QUADRIMESTRAL
JUNY - JULIOL 2014

S

Portalada de Ripoll.

3

U

M

A

R

I

EDITORIAL. Vent, foc i esperit
Josep M. Martí i Bonet

4

BARCELONA. L’Esperit Sant, gran protagonista de l’església i de l’art sacre
Josep M. Martí i Bonet

7

GIRONA. Els oblidats fons documentals del Monestir de Sant Pere de Galligants
elvis Mallorquí

Coordinació:
Bisbat de Girona

11

LLEIDA. La sala del tron del Palau Episcopal de Lleida
lluís Casaña

Consell de redacció:
M. Antònia Clarà
Lluís Casaña
Josep M. Martí
Lluís Prat
Marc Sureda
Narcís Negre

14

SANT FELIU DE LLOBREGAT. Sant Sebastià dels Gorgs
leonor parreu

18

SOLSONA. De procedència desconeguda
JoaquiM Calderer (+)

20
Edita: SICPAS (Secretariat Interdiocesà per
a la Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat
de Catalunya)

TARRAGONA. L’urna del Dijous Sant de la Catedral de Tarragona
andreu p. Martínez

23

TERRASSA. Notícia de Sant Sebastià de Montmajor
anna vila rovira

Realitza: www.palahi.cat

26

ISNN 0212-1956
ISNN 2339-7411

TORTOSA. L’urna de Sant Crescenci de la Catedral de Tortosa
Joan-Hilari Muñoz i seBastià

28

Dipòsit Legal: Gi-542.2002

URGELL. La Marededéu d’Almatà de Balaguer. Restauració i conservació d’una
imatge gòtica
CarMe alós trepat i raMon solé

Els editors de Taüll (SICPAS) fan constar
que aquesta revista té una finalitat
eminentment docent, de recerca i
divulgació científica del patrimoni artístic
dels bisbats catalans. Vol ser també
un instrument d’ajuda a la formació
i l’enriquiment cultural de Catalunya.
Tots els continguts, citacions i imatges
reproduïdes en els seus estudis s’acullen
a l’article 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual, segons el qual “Es lícita
la inclusión en una obra propia de
fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, así como la
de obras aisladas de carácter plástico o
fotográfico figurativo. Tal utilización sólo
podrá realizarse con fines docentes o de
investigación e indicando la fuente y el
nombre del autor de la obra utilizada.”

31

VIC. El nou lloc web del monestir de Ripoll: www.monestirderipoll.cat
Marta Crispí i Canton i Carles puigferrat i oliva

35

39

NOTICIARI.
Visita a l’exposició Pulchra Magistri.
Exposició de la Vera Creu d’Anglesola al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Exposició El pintor Antoni Viladomat (1678-1755)
Exposició de Las Edades del Hombre “Eucharistia”
LES NOSTRES CATEDRALS. Catedral de Sant Feliu de Llobregat
?

2

Editorial

Vent, foc i esperit
JOSEP M. MARTÍ BONET

Pentecosta és l’aniversari de la vinguda de l’Esperit Sant i la definitiva fundació de l’Església. En aquesta solemnitat es fan
esplendoroses la nostra litúrgia i la contemplació del nostre art. En aquest, l’Esperit Sant es pot fer sensible a través de dos
signes plàstics, a través de dos elements que semblen acostar-se més a l’esperit, que semblen menys materials: el vent (que
somogué la casa on els Apòstols restaven reunits) i el foc (flames que es posaren damunt les testes dels Apòstols, com unes
mitres simbòliques). Foc que il·luminà llurs intel·ligències i enfortí llurs voluntats per poder dur a terme la missió que el Diví
Mestre els havia encomanat. Però, per sobre dels esmentats signes, hi ha l’Esperit Sant en forma de colom. I aquí sí, els artistes
poden explanar la seva tendra i exultant imaginació. Sabem que, en aquell dia esclatant, els Apòstols reberen de l’Esperit
Sant l’admirable do de fer-se entenedors en diverses llengües. El mateix dia es posaren a predicar davant d’una multitud que
corregué a la casa on estaven reunits, atrets pel misteriós tràmpol que s’alçà entorn d’ella i a dins en la presència de l’Esperit
Sant ja promès pel mateix Jesús. Jerusalem era plena de forasters, de diversos països de la diàspora que havien vingut a
celebrar la Pentecosta. Deduïm dels Fets dels Apòstols que hi havia pelegrins de disset nacionalitats que devien parlar diverses
llengües, o almenys diverses parles dialectals. I cadascú entenia la predicació dels Apòstols en la pròpia llengua.
El dia de Pentecosta, els jueus celebraven la promulgació de l’Antiga Llei, entre llamps i trons, a la muntanya del Sinaí. El
mateix dia, nosaltres celebrem –i amb el mateix nom– la promulgació de la nova llei enmig del vent impetuós que somogué
el cenacle. Així ho pinten els artistes i nosaltres quan participem en la litúrgia d’aquest dia, palpant aquest vent impetuós,
aquest foc ardent de l’Esperit Sant que s’ens fa ben present. Avui encara –i molt– és present si el sabem veure amb els ulls
del nostre cor, nets de la màcula del pecat. Precisament en la seqüència de Pentecosta, qualifica l’Esperit Sant de “dolç Hoste
de l’ànima”. És el nostre “dolç Hoste” i nosaltres ens convertim en temples de l’Esperit Sant. Ell ens consola, empeny a fer el
que li és grat, Ens il·lumina constantment... com també ho fa a aquells artistes que es deixen endur per l’impuls sacre de les
seves ales. Molts transmeten en llurs creacions aquesta majestuosa volada del nostre dolç Hoste. Caldrà que en contemplar
les seves inspirades obres trobem l’alè de l’Esperit Sant.
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BARCELONA

L’Esperit Sant, gran protagonista
de l’església i de l’art sacre
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

E

l colom representant l’Esperit Sant ve freqüentment pintat
en la col·lecció d’obres que s’exposen al Museu Diocesà.
Cal, però, fer especial esment de dues peces o taules. La
primera representa l’escena de la Pentecosta amb Maria
Santíssima envoltada pels apòstols, i sobre el seu cap reposa
l’Esperit Sant en forma de colom; es tracta d’una bonica
representació del segle XV que ja hem comentat en edicions
passades de la revista Taüll. L’altra taula és ben singular i
la trobem integrada en el retaule del Museu Diocesà de
Barcelona núm. 33 representant l’elecció de Sant Sever per a
l’episcopat de Barcelona. Forma part del retaule –ja comentat
també en altres números de Taüll– dels pintors portuguesos
Pere Nunyes i Enric Fernández. Aquesta obra fou instal·lada
primerament a l’antic Hospital dels Pobres Sacerdots de Sant
Sever de Barcelona. Després passà a Olesa de Bonesvalls –on
el bisbe era baró–, i finalment avui es troba al Museu Diocesà
de Barcelona.
És una gran sort que una bona part del conjunt del retaule de
Sant Sever es conservi, ja que –segons diu l’arxiver Madurell–
de les vint-i-quatre obres de Nunyes catalogades abans de
la guerra del 1936, sols se’n conserven quatre. L’arxiver
Madurell, que estudià l’acta contractual, indica que Nunyes
i Fernándes estaven obligats a dur a terme el daurat i pintat
de l’estructura segons l’esmentat contracte signat el mes de
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Ramon Destorrents. “Pentecosta”. S. XIV. Museu Diocesà de
Barcelona

març de 1541. Òbviament les escenes que s’hi representen
giren entorn de la vida de sant Sever i de la devoció especial
que li professava Martí l’Humà.
Avila Padrón, en el seu estudi del retaule en el catàleg Thesaurus
(Barcelona, 1985), pàg. 245, afirma que Nunyes i Enrique
Fernándes són bons pintors d’arquitectura, però aquí sembla
que prescindeixin dels ambients arquitectònics. Sí, però, es
manifesten bons seguidors dels artistes del renaixement italià.
Estilísticament parlant, alguns encartonaments de les figures
–algunes parcialment representades– i la duresa cal·ligràfica
dels rostres, són característiques molt lligades al nord d’Itàlia
i particularment a Mantegna. Aquesta vinculació s’observa, i

Pedro Nunyes i Enrique Fernández, Retaule de Sant Sever. 1541-1542. Durant 250 anys romangué a Olesa de Bonesvalls.
Elecció de Sant Sever per a l’episcopat de Barcelona i consagració episcopal de Sant Sever.

no sols en detalls, en el retaule de Sant Eloi, de Nunyes; així,
el Trasllat de les relíquies del sant Sever, amb el seu balanceig
peculiar, sembla recrear determinades obres com els Trionfi,
en tant que l’ampli arc nascut en el paisatge s’aprecia en
algunes composicions del mestre italià. Tot plegat suggereix
un contacte verificat no exclusivament a través d’estampes.
Certament el retaule de Sant Sever està ben lluny de ser
el fruit d’una tasca ben meditada, com la que Nunyes va
aconseguir amb el retaule de la Pietat. Aquest conjunt marca
una fita en la seva dilatada carrera. Nunyes s’impregna
d’un esperit renovador en incorporar-se a noves inquietuds
d’empremta italiana, fonamentalment rafaelesques. Aquesta

transformació aparent en la seva carrera –possiblement
potenciada pel poderós client– es genera a partir de la consulta
d’estampes basades en composicions de Rafael (Avila, 1983,
1985). Tampoc no es prescindeix al retaule de Sant Sever,
com s’aprecia en el Guariment miraculós de Martí I d’Aragó
per part del sant per la qual ha consultat la Coronació de la
Mare de Déu, atribuïda al mestre del Dado, basada en una
composició del mestre d’Urbino. Menys assimilada és la seva
adaptació del llenguatge de Miquel Àngel, també mediatitzat
per un gravat de Raimondi que es basa en una part del cartró
de la Batalla de Cascina, conegut per Nunyes en altres dels
seus aspectes. En l’Elecció de Sant Sever per a bisbe s’assimila

5

alguna de les stravaganti attitudini de què parlava Vasari en
relació amb el cartró, com s’aprecia en la posició innovadora
dels personatges del primer terme. La presència en aquesta
Missa d’Esperit Sant dels consellers de la ciutat aporta una
nota retratística i de gran valor històric.
S’ha dit que l’escena de l’Esperit Sant en forma de colom
sobre el cap del que havia de ser bisbe té un gran valor
històric, malgrat que els fets siguin llegendaris. ¿Com es
pot entendre això? El pensament de l’Església primitiva i els
esdeveniments històrics ens indiquen que el bisbe sempre
s’ha considerat elegit per l’Esperit Sant, malgrat que hi ha
en la seva constitució dos elements humans: l’elecció o
votació per part del poble i el clergat de la diòcesi vacant,
i la imposició de les mans dels bisbes que el consagren. Els
dos elements són actuals per l’Esperit Sant. Per això, sant
Oleguer de Barcelona (segle XII) afirma que el nou bisbe ha
de ser ben vist per Déu i pels homes, car és un do de l’Esperit
Sant. Aquesta persona de la Santíssima Trinitat es troba
sempre present en l’elecció i consagració del nou bisbe. És,
certament, un gran misteri que els homes cal que deixin
actuar l’Esperit Sant. L’escena de l’elecció del bisbe Sever
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representada en la taula és ben palesa. La tradició –molt
imaginativa– ens ho explica: “Sever ciutadà de Barcelona,
laic i teixidor, tenia una casa i un teler en el lloc on s’alça
l’església actual de Sant Sever de Barcelona, molt a prop
de la catedral. El prelat de Barcelona morí i, segons la vella
tradició cristiana, els fidels es reuniren en unes catacumbes
que es trobaven aproximadament sota el lloc on avui d’alça
el temple de Sant Just i Pastor de Barcelona per elegir un
nou bisbe. Tanmateix, no arribaren a posar-se d’acord, hi
havia un gran rebombori. I heus aquí, que sobtadament es
presentà un bonic colom blanc que ningú sabia d’on havia
sortit ja que tot estava totalment tancat en el lloc de la reunió
en el qual es celebrava una missa demanant la protecció
de l’Esperit Sant. Després de sobrevolar els caps de tots els
reunits, com si els volgués il·luminar, es posà sobre el cap
del teixidor Sever. Tots van entendre que era per un do diví
el destí d’aquell que calia ser escollit bisbe. I així ho feren,
ignorant les protestes del teixidor Sever”. Després vingué
l’ordenació o imposició de mans i el miracle o guariment
de la cama gangrenada del rei Martí l’Humà, escenes
representades en el bonic retaule de Nunyes i Fernandes.

G I R O N A

Els oblidats fons documentals del
Monestir de Sant Pere de Galligants
(segles X-XIII)
per ELVIS MALLORQUÍ

P

otser és perquè s’acosta el mil·lenari del monestir de Sant
Daniel de Girona, fundat el 1018, que els gironins estem
retrobant els vincles de la ciutat amb aquest cenobi femení
de l’orde de Sant Benet. De manera semblant, en els darrers
anys han aparegut treballs sobre Sant Pere de Galligants, l’altre monestir benedictí de la ciutat, també situat a la riba dreta
del Galligants, però ja a l’interior de les muralles aixecades el
segle XIV en temps de Pere el Cerimoniós. Un, la guia actualitzada per visitar el monument, és obra de Josep M. Llorens
(Sant Pere de Galligants. Un monestir al llarg del temps, Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 2011). L’altre,
una monografia divulgativa, l’han escrit Gemma Domènech i
Rosa Maria Gil (Sant Pere de Galligants, Girona: Diputació de
Girona, 2012). A aquestes aportacions, cal sumar-hi la publicació (2013) del conjunt de documents de Sant Pere entre els
segles X i XIII en dos volums, a càrrec de la Fundació Noguera.
Els cinc-cents quaranta-dos documents recollits, en la seva
major part completament inèdits, suposen una important
contribució al coneixement dels primers segles de Sant Pere
de Galligants. No hi ha cap nova dada sobre l’origen del nom,
però caldria explorar la via suggerida per Lluís To, professor
d’Història Medieval de la Universitat de Girona, podria procedir

de l’església homònima que hi ha al vessant oriental del mont
Sió, als afores de la ciutat vella i emmurallada de Jerusalem,
des que hi fou erigida el 547 d.C. Fins ara, bona part dels
historiadors s’havia limitat a atribuir-ne la fundació del monestir
a Carlemany o a negar-ho. Alguns, com Bonaventura Tristany
(1677), deien fins i tot haver-ho llegit “de muchas escrituras
de su archivo”. L’afirmació, tanmateix, queda contradita per
la d’un seu contemporani, Jeroni Pujades (1609): “hállanse
de este convento muy pocas y casi ningunas escrituras que
tengan antigüedad”. Els únics documents publicats en aquest
moment històric, a càrrec de l’historiador Pèire de Marca
(1688), són el testament del comte Borrell de Barcelona,
del 993, i l’acta de subjecció de Sant Pere de Galligants al
monestir carcassonès de Santa Maria de Lagrassa, del 1117,
que recentment ha estat qualificada com a document fals.
D’arxiu monàstic, a Sant Pere, encara n’hi havia: segurament
era l’abat Bernardo Ortusaustegui, entre el 1740 i el 1744, qui
escrigué un Resumen de las noticias sobre la història de Sant
Pere de Galligants que va ser enviat a Madrid a instàncies del
pare Henrique Flórez que començava a publicar la col·lecció
d’història eclesiàstica España sagrada. Només hi afegeix dues
notícies més, la permuta amb el rei de la jurisdicció del burg
de Sant Pere amb unes rendes a Palafrugell el 1339 i l’annexió
a Sant Pere dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i
Sant Miquel de Fluvià el 1592. El motiu era que l’arxiu es
trobava “deteriorado de los papeles y noticias necesarios
para demostrar su legítimo fundador y el año que se puso
la primera piedra a este edificio”. A inicis del segle XIX Jaime
Villanueva (1802-1808) i els agustins Antolín Merino i José
de la Canal (1819) van passar per Sant Pere per comprovar
com els incendis i les guerres no havien deixat cap document
d’interès a l’arxiu monàstic.
La greu inundació del 1843, que va enderrocar una part
del claustre de Sant Pere, s’hauria endut el que quedava
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Gravat i planta antiga de Sant Pere de Galligants i capella de
Sant Nicolau
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de l’arxiu, segons diu Narcís Blanch (1855), però és molt
probable que tot el que hi quedava el 1836, en el moment
de la desamortització, ja hagués estat traslladat a l’Arxiu de la
Delegació d’Hisenda de Girona. L’únic que sabem que el va
consultar és Francesc Monsalvatje (1902-1909), de manera
que va poder completar l’abaciologi que havia realitzat
Villanueva cent anys abans. A més va publicar els regestos
de quinze pergamins de l’arxiu de Sant Pere de Galligants.
Poc després, el 1918, van ser traslladats a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, a Barcelona, i incorporats als fons d’Ordes
religiosos. Eduardo González Hurtebise, l’arxiver que els va
rebre, reconeix, el 1920, un cert desgavell amb l’arribada
dels fons monàstics en un volum tan gran que els va impedir
revisar-los i ordenar-los adequadament. Al costat del “Visto” i
la seva signatura, González Hurtebise es va limitar a consignar
uns escuets comentaris, normalment negatius, al dors del
primer pergamí de la cinquantena de rotlles de Sant Pere:
“nada hay”, “nada aprovechable”, “sin interés”, “nada vale”,
“no volver a mirarlo”. Només hi ha una observació positiva:
“de interés solamente un diploma de 1344”. Era interessant
perquè hi apareixia la signatura del rei; de fet, era una còpia
de la permuta del 1339 de la jurisdicció del burg de Sant
Pere. Aquestes observacions no són massa diferents de les
de Monsalvatje i Villanueva, que deia que les escriptures de
l’arxiu de Sant Pere eren “todas relativas a establecimientos
y cosas judiciales de poca monta”. Això fa pensar que els
documents de Sant Pere de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
serien els mateixos, sense massa alteració, dels que hi havia al
monestir als volts del 1800.
Ara bé, que haguessin ingressat a l’arxiu barceloní no
significa que estiguessin a disposició dels historiadors.
Francisco Sevillano, que publicà els pergamins medievals dels
monestirs gironins (1953), havia deixat els de la ciutat de
Girona per a un segon volum que mai no va veure la llum.
Josep Calzada, autor de la principal monografia del monestir
fins a temps recents (Sant Pere de Galligans: la història i el
monument, Girona: Diputació de Girona, 1983), sabia de
l’existència d’un fons documental de Sant Pere a la Corona
d’Aragó, però només va llegir alguns llibres i fotocopiar
almenys vint-i-vuit pergamins.
En realitat, el que va consultar són dos llibres en què les pàgines
són pergamins de diferents mides i èpoques cosits entre ells.
No va ser fins els anys noranta que els arxivers van inventariar
els rotlles de pergamins, cinquanta-tres en total, que agrupen
els documents de l’arxiu segons els principals dominis. A cada
rotlle, hi sol haver una vintena de pergamins, de diferents
èpoques, tot i que la majoria són capbrevacions del segle XIV,
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1. Fotografia de Sant Pere de Galligants a
principis del s. XX.
2. Abaciologi de Sant Pere de Galligants
(988-1300).
3. Mapa dels dominis de Sant Pere de
Galligants.

cosits entre ells i enrotllats. Aquests constitueixen, junt amb
deu pergamins extraviats que són a l’Arxiu Diocesà de Girona,
a l’Abadia de Montserrat i a la Biblioteca de Catalunya, la
base de la col·lecció documental publicada el 2013: cent
noranta-dos escriptures que haurien format part de l’antic
arxiu monàstic de Sant Pere.
La migradesa d’aquesta xifra de documents, que no arriba ni
tan sols a la meitat de les escriptures que es conserven, per al
mateix període, per al monestir de Sant Daniel, quatre-centes
quaranta-dues, ha dut a eixamplar la recerca de documents

de Sant Pere a cartorals i diplomataris ja editats i als inventaris
de diversos arxius gironins. Així s’ha arribat a la xifra total de
cinc-cents quaranta-dos documents.
Amb aquests documents s’ha confirmat, en primer lloc, que
el monestir ja existia a la primera meitat del segle X i que,
tot i que és gràcies a la cita d’un document del 1063, hauria
estat el comte Sunyer de Barcelona qui l’hauria fundat. En
segon lloc, s’ha pogut revisar i completar la llista d’abats de
Sant Pere de Galligants, entre el segle X i l’any 1300. A la
vegada, però, s’ha pogut arribar a comptar que, sense tenir
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en compte els servents –cuiners, forners, escuders i criats–,
al monestir hi havia l’abat i uns deu monjos, alguns dels
quals exercien càrrecs específics. Així, per exemple, a mitjan
segle XII s’esmenta per primer cop un sagristà i un paborde
al monestir; a les darreres dècades del mateix segle, apareixen
el cambrer i el prior. Cap a mitjan segle XIII figuren l’infermer
i l’obrer, però no és fins just abans del 1285 que apareixen
l’almoiner, el refetorer i el cellerer.
És l’estiu d’aquest any que, amb la conquesta de Girona,
durant unes setmanes, per part de l’exèrcit croat del rei de
França, es degueren cremar els documents més antics de
l’arxiu de Sant Pere. Així ho intuïa Jeroni Pujades al segle XVII:
“abrasaron los sacrílegos soldados el monasterio y las llamas
consumieron el título de sus dotes con las demás escrituras
de su archivo”. El que ens queda, doncs, són documents
posteriors –del segle XIV– i d’altres de reconstituïts o recopiats
a la darrera dècada del segle XIII. Del temps del setge, és
destacable la donació que fa l’abat Bernat a un ciutadà
gironí, Ramon Calvet, amb un terç vitalici de les rendes del
molí Boquer de Font, “pro plura trata servicia”, en agraïment
dels molts serveis efectuats.
Més que de la història de la comunitat del monestir, la major
part de les escriptures recollides es refereixen a un o altre
dels dominis que constituïen el patrimoni de Sant Pere de
Galligants. Alguns van ser donats o confirmats pels comtes
barcelonins al segle X: Santa Eugènia, Salt i el Pla de Girona,
d’una banda; Canelles i Palafrugell, de l’altra. Amb el temps,
van adquirir drets sobre els delmes i les esglésies de Santa
Eugènia, Sant Andreu Salou, Palafrugell i les seves sufragànies
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de Mont-ras i de Llofriu, sobre el nucli de Fontajau, sobre
el castell de Montagut –entre Sarrià i Sant Julià de Ramis– i
sobre el de Palagret –a Fontajau–, de manera transitòria. A
banda, és clar, del burg de Sant Pere, un sector de Girona, a
la riba dreta del Galligants, que no depenia directament de
la ciutat fins al segon terç del segle XIV. De les dades que
aporta la col·lecció documental, destaca l’esment del nom de
molts habitants del burg i dels seus oficis. En aquest sentit, és
destacable el predomini de les activitats vinculades al treball
de la pell: pellicers, blanquers, cuireters, sabaters, corretgers
i pergaminers. La proximitat de l’aigua, la marginalitat en
relació al centre de la ciutat i, potser, l’experiència adquirida
pels monjos al llarg dels segles feia del burg de Sant Pere
un lloc ideal per a aquestes tasques. Que el lleó, símbol de
la confraria dels blanquers, fos a la llinda de l’església de
Sant Nicolau, el temple dedicat a les tasques pastorals de
la parròquia de Sant Pere, diu molt d’aquest estret vincle ja
documentat al segle XIII.
Aquests oficis tenen a veure, indirectament, amb el fet que a
Sant Pere s’hi copiaven llibres manuscrits, com el Breviarium
encarregat per Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu, el 1339.
Existia una biblioteca, de la qual tenim un escuet inventari
del 1254, i una petita escrivania pública, iniciada per Pasqual
Nater el 1238, continuada per Guillem de Moles entre el
1244 i el 1264 i consolidada per Avinyó, escriptor jurat de
Sant Pere el 1272 i el 1296. Sant Pere de Galligants, a més
d’un centre de cultura, com tots els monestirs, hauria estat un
indret de fabricació de la matèria primera del coneixement i
del saber: el pergamí.

L L E I D A

La sala del tron del Palau Episcopal
de Lleida
per LLUÍS CASAÑA

E

l palau episcopal de Lleida construït entre els anys 1945 i
1952 per l’arquitecte de “Regiones Devastadas” Gabino
Lagarriga Bringas (†1987), es troba situat al bell mig de la
ciutat, vora l’Església de Sant Llorenç, la Casa Sacerdotal, el
Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal i l’antic Seminari, actual
Rectorat de la Universitat de Lleida. Tot i estar envoltat de
bells i emblemàtics edificis de la ciutat, es caracteritza per ser
una construcció força sòbria tant a l’exterior com a l’interior.
El palau no disposa de sales amb notables ornamentacions
artístiques; de fet les obres més antigues i amb un valor
artístic més destacable són: una representació del “Sant
Sopar” d’Antoni Viladomat (c. 1720-1725), i uns fragments
de la Pia Almoina de la Seu Vella s. XIV-XVI; i ambdues formen
part de la col·lecció del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal.
La planta baixa del palau conté obres de l’artista Amadeu
Bonet i Boldú, realitzades entre el 2012 i el 2013. Destaca
també de l’escala principal, una escultureta brutesca
realitzada pel mateix arquitecte de “Regiones Devastadas”
Gabino Lagarriga Bringas1, amb la representació del cap d’un
drac que inicia la barana de la sòbria escala que ens duu a les
sales nobles del pis superior.
Entre les sales nobles situades a l’ala nord de la primera planta,
trobem tant les dependències del bisbe, com la sala del tron,
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decorada amb pintures murals, o la capella del palau, amb un
retaule neogòtic fet pels germans Navarro de Saragossa cap el
1952, presidit per una escultura de marbre de la Immaculada
realitzada per Jaume Perelló.
La sala del tron destaca per ser la més gran del palau, amb
dues portes d’entrada des del passadís, i tres grans finestrals
que donen una gran lluminositat i amplitud a la sala. Aquesta
es comunica amb les dues habitacions contigües mitjançant
diverses portes. Al mur est ni trobem dues que comuniquen
amb la “sala dels miralls”, anomenada així per contenir
mobles del s. XX estil Lluís XVI, així com diversos miralls de
gran format que segueixen l’estil del mobiliari. Al mur sud
trobem una portada amb quatre fulles rematades amb arcs de
fusta de mix punt. Aquesta portada connecta amb la capella, i
en cas necessari permet ampliar la capacitat de les dues sales.
L’austeritat de tot el palau queda en part contrastada per
les pintures murals que decoren els murs superiors de tota
l’estança. Executades l’any 1953 per Juan Antonio Escartín,
germà del director de “Regiones Devastadas” de Madrid,
representen diferents al·legories referides a l’Església i la
Religió Catòlica. Tot el conjunt plasma imatges cabdals del
Magisteri de l’Església així com representatives reproduccions
de grans monuments de Catalunya, com el Temple Expiatori
de la Sagrada Família, o la Catedral de Barcelona, així com la
representació d’algun personatge clau de l’Església lleidatana,
com el Beat Mons. Salvi Huix Miralpeix.
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Seguint l’ordre lògic de lectura de les pintures, iniciem
la descripció pel mur est, on trobem la representació
majestuosa de Sant Pere en Càtedra, amb la Basílica de
Sant Pere del Vaticà com a telo de fons. Sobre aquesta visió
del primat de l’Església trobem una representació celestial
de la coronació de la Mare de Déu. Als peus de sant Pere,
sobresurt una escalinata amb un arc tancat amb reixa,
que empresona a l’interior les figures de la “mort” amb la
dalla a les mans i un drac als peus, i la personificació del
temps segons el mite grec del déu “Crono”, representat
per un ancià, de llarga barba blanca que du un rellotge de
sorra a les mans. Als costats de Sant Pere hi han diversos
grups de sants i màrtirs, els de l’esquerra encapçalats per
sant Francesc d’Assis i els de la dreta per un Sant Bisbe,
mentre al fons, a banda i banda, es representen les catedrals
de Barcelona com a capital de Catalunya, i Toledo com a
catedral primada de Espanya. Tota la imatge esta custodiada
per quatre arcàngels armats en primer pla.
Al mur sud trobem la representació de tres grups pictòrics. El
primer de l’esquerra representa l’Església, identificada amb
la Mare de Déu, situada damunt d’una columna emulant
la imatge de la mare de Déu del Pilar de Saragossa, patrona d’Espanya, mentre és coronada Reina de l’Església per
Déu Pare i Crist amb una petita figuració de la basílica de
Sant Pere del Vaticà. Al mateix temps, el pilar està envoltat de sants amb els seus corresponents atributs (d’esquerra

a dreta): sant Agustí, sant Jordi, sant Sebastià, sant Tomàs
d’Aquino i una figura eclesiàstica que beneeix (alguns identifiquen aquesta darrera imatge amb el bisbe de Lleida Mons.
Salvi Huix i Miralpeix, que va morir màrtir durant la Guerra
Civil Espanyola mentre beneïa els seus botxins, i que fou
beatificat a Tarragona el novembre de 2013); tots defensen
l’Església de les heretgies i dels seus detractors, personificats per un obrer, un maçó, un comunista, un soldat romà
(paganisme), un protestant i un milicià. Al fons apareixen
representades la catedral de Santiago de Compostela i la
basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
El següent passatge ens presenta una visió teològicaespiritual, amb la representació de la Santíssima Trinitat.
A la part superior Déu Pare; al centre del conjunt la
representació d’una custòdia amb la Sagrada Eucaristia que
representa a Déu Fill. A la part inferior trobem estes a terra
a sant Pere crucificat. La seva crucifixió es contraposa a la
Creu de Crist de la part superior. La representació de la creu
de sant Pere a l’inrevés sota Déu Pare i Déu Fill, és envoltada
de la resta d’apòstols rebent el do de l’Esperit Sant amb les
llengües de foc damunt els seus caps que fan present la
Tercera Persona.
La tercera escena situada a la dreta del mur nord, ens mostra
episodis del Nou i l’Antic Testament. Al centre sant Joan
Baptista, vestit amb pell de camell, envoltat de Noé amb
la construcció de l’arca, Moisés amb els deu manaments

i els profetes Miquees i Isaïes. Al fons es pot veure una
construcció amb forma de torre sense acabar que podria
ser la representació de la Torre de Babel. Aquesta imatge
mostra la unió de l’Antic i el Nou testament, l’antiga Llei
de Moisès i els antics profetes, juntament amb el darrer
profeta, Sant Joan, i el naixement al cos de l’Església
mitjançant el Baptisme.
Al mur oest, flanquejant el tron del bisbe, trobem a
l’esquerra la representació de l’escut del bisbe Juan Villar i
Sanz, amb el que s’inicià la construcció del Palau Episcopal,
però que malauradament no va poder veure acabat. A
la dreta trobem al representació de l’escut del Bisbe Don
Aurelio del Pino, que fou el que inaugurà l’edifici l’any
1952 i el primer que hi entrà a viure. Al centre de les dues
heràldiques, trobem un senzill guardapols de fusta que
cobreix un llenç a l’oli amb una representació del a Mare
de Déu amb el nen.
Finalment, al mur sud trobem diverses i senzilles representacions de la bíblia i d’espelmes apagades custodiades per 9
querubins que porten els elements propis del bisbe (bàcul i
mitra), i una bíblia.

1

Segons testimoni de Mn. Jesús Tarragona Muray.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Sant Sebastià dels Gorgs, façanes principal i lateral

Sant Sebastià dels Gorgs
per LEONOR PARREU

Marc històric
Sant Sebastià dels Gorgs és una parròquia del bisbat de Sant
Feliu de Llobregat a l’Alt Penedès, dins del terme municipal
d’Avinyonet del Penedès.
Les primeres notícies que esmenten l’existència del monestir
de Sant Sebastià dels Gorgs ens arriben per la coneixença que
el monestir tenia possessions entre els segles XI i XII a Les
Gunyoles, concretament als masos de Malselliga o Massalliga1.
La notícia més antiga coneguda en què es menciona el centre
religiós és de l’any 924, quan es lleguen a aquesta església
unes terres situades al terme d’Eramprunyà. Tanmateix el
primer document escrit en què es fa menció del topònim
es troba al Cartulari de Sant Cugat del Vallès (núm. 112). Es
tracta d’una delimitació de terres cedides a Sant Cugat amb
data 15 de gener de l’any 9762 de orientis in ipsos Gorgos, de
meridie in villa de Lobos.
Les arrels de la parròquia de Sant Sebastià dels Gorgs cal
cercar-les en el monestir benedictí que fou fundat pels monjos
de Sant Cugat del Vallès. El diaca Sinoifred de la parròquia de
Sant Miquel d’Olèrdola fou qui s’interessà per la presència
d’un monestir dins el terme de la parròquia per assegurar
l’atenció dels feligresos. Els anys 978 i 979 ell i la seva cosina
efectuaren donacions al monestir de Sant Cugat, una deixa a
Sant Sebastià i una altra a la veïna Santa Margarida de Llinda.
El monestir va ser regit en un primer moment per l’abat Miró,
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funcionava com a cenobi des de l’any 10433 i va ser habitat
en un principi per quatre monjos tot i que no vivien dins el
monestir sinó en un edifici proper. Poc després la propietat
va ser venuda a Mir Geribert, net del comte Borrell. Aquest
inici independent i brillant no es va fer llarg en el temps
perquè Mir Geribert i la seva esposa, Guisla, van decidir unirlo al petit cenobi de Sant Víctor de Marsella4. El 1373 un
terratrèmol afectà bona part del monestir. Tal vegada l’edifici
patí danys, ja que en 1380 en una visita pastoral es palesa
l’estat d’enrunament de l’absis i el campanar5. Entre 1388 i
1450 es duen a terme obres de restauració propiciades des
del monestir de Montserrat del qual depengué des de l’any
1400 fins a la seva exclaustració a principis del s. XIX.
Poc després l’Arquebisbat de Barcelona va assumir el complex
de Sant Sebastià com a parròquia, nomenant-hi un rector. Això
no obstant la presència diocesana no va alliberar el complex
de la desamortització de les seves terres, llevat de l’església,
el claustre, una part de la casa rectoral i l’hort del rector, que,
per dret canònic, tots ells són inherents als drets del rector
titular i, com a béns diocesans, només podien romandre, per
la pròpia legislació del procés de desamortització, en mans de
l’Estat o de l’Església diocesana.
El 31 d’agost de 2000 i gràcies a l’empenta i la constància
del seu rector, Mn. Antoni Margarit Tayà, el monestir va
ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Des de
l’any 1999, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona va portar a terme una sèrie d’estudis
històrics, arqueològics, constructius i artístics i va iniciar les

Sant Sebastià de Gorgs, capitell

Sant Sebastià de Gorgs, portalada

obres de restauració del claustre del monestir i la millora
de l’accés, amb el projecte dels arquitectes Mª Rosa Escala
Moyés i Josep Piñol Puig. Les obres comportaren el cobriment
de les ales del claustre, per tal de preservar les estructures
existents i els elements escultòrics de les columnes i capitells
que el conformen. La intervenció en el claustre possibilitarà
l’accés a la torre campanar i el sanejament dels dos pisos
interiors del mateix. En aquests treballs es van recuperar i
sanejar els magnífics sostres d’emmotllats de guix figuratius
que hi havia, originals del segle XVI o inicis del XVII6.
A l’empara del conveni signat entre l’Ajuntament i la Parròquia
manquen diferents fases de rehabilitació per atendre, entre
d’altres, l’especial urgència de la coberta de la nau del
temple, sol·licitada per l’Ajuntament i la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat a la Diputació de Barcelona.

claustre, que conserva íntegres les arcades de les ales nord i
oest, i parcialment les de la banda est, i un edifici que alberga
les dependències parroquials situat a ponent del claustre.
La porta del monestir del segle XIII està formada per un arc
de mig punt adovellat amb un timpà que té la imatge esculpida
de Déu Beneint “Maiestas Domini” dins de la màndorla i un
àngel a banda i banda. En els capitells de les columnes de
la porta trobem esculpit la imatge de l’àguila (el pecat) i el
lleó (el bé). Hi trobem també el símbol de Montserrat (1606),
incorporat possiblement al moment que la nau fou escurçada
i la portalada romànica for traslladada a la ubicació actual.
L’interior de la nau és un espai rectangular rematat a llevant
per una capçalera quadrada de la mateixa amplària de la nau,
dividida en dos trams per un arc faixó, i amb coberta de
volta. L’absis, separat de la nau per un arc apuntat, té volta
de creueria de maçoneria vista, com les parets. El sostre pla
del segon pis té un enteixinat amb cinc motius decorats. A
la façana meridional s’obre la capella del Roser, estructura
exempta de poca fondària coberta per una volta ogival.
A la sagristia es troben dos sarcòfags gòtics. El primer d’ells
és paral·lelepipèdic de 140 x 58 cm de base i 41 cm d’alçada,
té tapa de doble vessant i una alçada de 21 cm, treballat
en un bloc monolític de pedra calcària de poca qualitat i
sense decorar. Aquest sarcòfag es troba sostingut per quatre
columnes geminades amb àbacs, capitells (dos davanters amb
senzilla decoració frontal) fusts llisos i bases tipus bossell.
La decoració es troba complementada per motius florals que
recorden a la flor de lis col·locats a banda i banda de l’escut.

Marc artístic
Alguns estudiosos consideren que el fet que hi hagi notícies
del monestir des de finals del segle X pot fer-nos arribar a
la conclusió que existia al segle XI una església preromànica,
de planta rectangular i amb coberta a dues aigües suportada
per encavallades de fusta, que seria l’edifici fundacional del
monestir. Tanmateix d’aquesta església no ens queden restes.
El conjunt actual que es conserva del monestir està format
per una església de nau única, dotada d’un absis (segle XIV)
quadrangular, a llevant, i d’una capella adossada a la façana
nord, un campanar de base quadrangular i tres pisos, situat
a tocar de la façana meridional de la capçalera del temple; un
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Sant Sebastià dels Gorgs, claustre i campanar

Sant Sebastià dels Gorgs plànol secció transversal est

A la part frontal del sarcòfag hi ha una inscripció moderna
realitzada pel monjo Agustí Bragado, prior de Sant Sebastià
a finals del segle XVIII. Diu així : “Fra gustin Bragao Ayudo de
Cantillas / prior deste priorato.Abri año 1785./I en ellos no
Halle sinó varias/calaberas y huesos”. Aquest sarcòfag es troba
adossat a un dels murs de l’actual sagristia a la part baixa del
campanar. L’altre sarcòfag , en forma també paral·lelepipèdica
de 150 x 48 cm de base i 41 cm d’alçada, té tapa de doble
vessant i alçada de 30cm. Construït amb lloses de marbre (5
de cos i 6 de tapa), resseguides amb plom, és totalment llis
i sostingut per sis columnes amb capitells no decorats, fusts
llisos i base tipus bossell. Segons Antoni Pladevall7 aquesta
dependència podria haver estat originàriament destinada

a panteó dels senyors de Subirats. Hi ha un tercer sepulcre
buidat sobre el qual hi ha dubtes de procedència -porta la
inscripció “Arnau de Vilanova”-perquè en inventaris anteriors
no se l’esmenta8.
S’accedeix al claustre des de la sagristia, però també des
d’una porta que comunica amb l’exterior de l’edifici, que
possiblement havia estat l’accés des de l’antiga nau al
claustre. Les restes conservades9 corresponen al porxo de la
galeria nord, adossada a l’església: dues arcades senceres i
part d’una tercera de la galeria de llevant i el porxo de la
galeria de ponent amb la part meridional que forma part del
mur veí. En un dels racons del pati hi ha un pou amb brocal
revestit de ciment.
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Sant Sebastià dels Gorgs: accés i façana principal

El claustre està format per 10 arcs i va començar a tenir
forma a principis del segle XI. Combina pilars i columnes. Les
columnes tenen capitells amb motius florals (transició cap el
gòtic) i confirmen que és un claustre construït en èpoques
diferents. Els tres capitells més ben conservats són del segle
XII i un d’ells podria ser visigot.
L’ala nord del claustre està formada per quatre arcs sostinguts
per un pilar, al centre, i dues columnes laterals. A l’extrem est
hi ha un altre arc que recolza en el mur que folra la primera
planta del campanar amb dues columnes amb fust i capitell
fets amb pedra sorrenca i que es troben molt erosionades.
El capitells de les columnes estan treballats amb figures
d’animals10. L’ala de llevant presenta dos arcs i la meitat d’un
altre, que queda tallat per la mitgera de la casa veïna. De nord
a sud, els arcs recolzen en un pilar amb una semi columna, i un
pilar amb semi columnes a banda i banda. Hi ha un corredor
que s’endinsa en direcció sud on es poden observar vestigis
de la continuació d’aquesta ala del claustre cap a migdia, a
partir de la mitgera.
Pel que fa al campanar va ser molt malmès pel terratrèmol de
l’any 1373 i va refer-se parcialment; és de planta quadrada,
d’estil llombard i té tres pisos acabats amb una coberta a
dues aigües. La decoració és de tipus llombard amb petits
arcs cecs i lesenes. La planta baixa del campanar està coberta
amb volta de canó i el tercer pis té finestres geminades amb
columnes i capitells esculpits.

Sant Sebastià dels Gorgs plànol conjunt

Llorach Santís S. (1992a), Castells i edificacions militars de L’Alt.
Dins: Catalunya Romànica. El Penedès. L’Anoia. Avinyonet del
Penedès, vol. XIX. Enciclopèdia Catalana, p. 38
2 Junqueres Vias, Oriol ; Martí Escayol, Maria Antònia, Informe
sobre l’origen, ús i significat dels topònims del terme d’Avinyonet
del Penedès.( Documnet mecanografiat), 2001.
3 Martí i Bonet, Josep, Speculum Novum Titulorum Ecclesiae
Barchinonensis, V. III Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
4 Martí i Bonet, Josep, Speculum Novum Titulorum Ecclesiae
Barchinonensis, V. III Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
5 Diputació de Barcelona. Dins: http://patrimonicultural.diba.cat/
uploads/08013/memoria.pdf [Consultada 21-10-2013]
6 Diputació de Barcelona. Dins: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/nota-de-premsa.pdf [Consultada 02-11-2013]
7 Bibl. Pladevall, A. et al. ; El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs,
Barcelona, 1982. Catalunya Romànica, Barcelona, 1992, vol. XIX,
pg. 79.
8 Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artistic
i Arquitectònic Dins: https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI
[consultada 12-03-14]
9 Diputació de Barcelona. Patrimoni cultural. Dins: http://patrimonicultural.diba.cat [Consultada 21-10-2013]
10 Generalitat de Catalunya. Departamento de Cultura i Mitjans
de Comunicació. Direcció general del Patrimoni Cultural. Servei
d’Arqueologia i Paleontologia. Biblioteca del Patrimoni Cultural.
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Memòria de l’excavacióarqueològica realitzada l’any 2007 al
claustre
1
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SOLSONA

De procedència desconeguda
per JOAQUIM CALDERER (+)

A

les sales del museu, aquell dia, hi havia molt poca
gent. A l’espai de les marededéus, al capvespre, m’hi
trobava sol. En la penombra i en el més absolut silenci
contemplava,captivat, una de les imatges. L’interés per saber
quelcom més sobre aquella peça romànica em feu mirar la
fitxa, - que no sé per què diantre la col·loquen en un lloc tan
baix que, per llegir-la t’obliguen a inclinar-te ridículament-i
llavors et trobes amb una lletra tan menuda que més sembla
que vulguin amagar la informació que donar-la. I a la fitxa es
llegia: De procedència desconeguda. Decepcionat, i mirant
resignadament i amb un pèl de malestar, aquella marededéu,
convençut de trobar-me davant d’una imatge plena de
història, vaig lamentar-me: si pogués parlar!
I a l’instant, trencà el silenci que tan gelosament havia guardat
durant 867 anys, i em digué:
Vaig nàixer el 1142. Sóc l’obra mestre d’un pastor que es deia
Guillem, casat amb Ermessenda. La rutina de la seva casa, al
capvespre, era aquesta: Guillem, després de tancar el ramat,
s’asseia vora el foc i esmerçava una estona abans de sopar
per treballar un tronc i fer-ne una marededéu. Ermessenda,
revelant una evident complicitat i cofoia de veure l’enginy i
habilitat del seu home, també hi deia la seva:vols dir que no
té el nas massa gros?. Jo, al Nen li faria el cabell arrissat. El
setial et queda molt bé, i les mans també. Ja voldria jo tenirles tan fines, comentava la mestressa mentre mirava les seves
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mans, dedicades en aquell moment a pelar les patates que
menjarien per sopar...
Tot just enllestida la imatge, encara tendra la pintura del mantell, la donaren al mossèn encarregat de l’església de Sant Sadurní de Romanical, un poble de quatre cases que avui ningú
recorda. Llàstima. De procedència desconeguda, doncs, res
de res. De cal Traçut de Romanical.
L’església acabada de construir l’any 1057 era una joia de la
qual s’ufanejaven els feligresos. Petita, això sí, però completa: porta adovellada, nau capaç i proporcionada i absis elegant amb espadanya presumida. Durant anys vaig presidir el
presbiteri, juntament amb Sant Sadurní. Coneixia bé totes
les famílies i eren pocs els esdeveniments que alteraven la
rutina i placidesa d’aquells temps. Seguiren un grapat d’anys
de benestar. Al meu entorn mai no faltaven els ciris i les
flors dels bons feligresos. Naturalment que el pas del temps

i també la deixadesa d’alguns sacerdots, deixaren senyals en
el meu cos.
Però ve que tot s’acaba. Cert que en els períodes del romànic,
del císter i del gòtic, com han batejat els savis els segles XI al
XV, ben poca cosa afectà l’estructura de l’església. Aquí, i per
culpa de les mancances econòmiques, les pestes i el despoblament no hi hagué gaire rebombori fins que, passats uns
anys, ja dins el segle XVII, ens afectà la febre de les reformes.
Ningú s’ho podia imaginar però afectà- i de quina manera- la
construcció de l’església. Amb un envà separaren l’absis -que
convertiren en sagristia -de la resta de la nau. Esbotzaren els
dos costats de la nau per engaltar-hi dues capelles. Un retaule farcit d’escultures, columnes, sants i un devessall d’or
ocupava bona part de la nova paret i, val a dir-ho, feia goig.
Resultat?: Sant Martí presidint el retaule i a sant Sadurní i a mi
ens col·locaren en un altar lateral. Abans, però, em donaren,
sense massa contemplacions, un bany de pintura. Quina vergonya de colors! Si en Guillem m’hagués vist, ell tan discret.
Les desgràcies mai no venen soles. Un sacerdot que a la seva
fervent iconolatria hi afegia una absoluta ignorància del sentit
estètic i probable,ment d’algun altre, muntà un mostrari sorprenent i singular a les capelles laterals. Mireu sinó: Santa Llúcia,
santa Margarida, una Verge i jo mateixa, a la capella de la dreta
i un feix de sants a l’esquerra. Quin bé de Déu de capelles i de
mal gust! Segurament que la meva decrepitud –havien passat
molts anys sense cap atenció a les més elementals necessitats- va
neguitejar-lo i encarregà al primer Picasso que trobà a mà, una
profunda i espantosa repintada, -ja era la segona-, per a pal·liar
i dissimular els mals tractes rebuts. Senyor com ens haguérem
de veure. Quins colors!. Jo notava que les meves companyes
se’m miraven amb un deix de sorpresa i compassió, encara que
mai no m’ho manifestaren obertament, segurament per respecte a l’edat. Per altra banda jo tampoc no els vaig revelar mai els
comentaris que a vegades sentia i que les definien com a figaflor, llepada, ensucrada i algun altre terme poc escaient. Amb
el temps arribaren sant Galdaric, sant Roc, santa Llúcia i santa
Quitèria; una competència ferotge. Molts s’especialitzaren en
la curació de diverses malalties i així fou com proliferaren les
imatges. Si una filla curava dels mals a la vista, santa Llúcia tenia
imatge a l’altar. A mal de queixals curat, ofrena de la imatge
de santa Apolònia. A cada gràcia obtinguda seguia l’ofrena de
la imatge del sant protector. I arribà allò esperat: no hi cabíem.
La sense nom, de procedència desconeguda, fou l’escollida per
ocupar un lloc a l’armari de la sagristia.
Passaren anys arrossegant-me pels armaris, com si estigués
empestada. Les humitats em corfonien i, encara més, la incertesa del meu futur. Em sentia abatuda per l’angoixa d’haver

de compartir la foscor amb quatre andròmines, plenes de pols
com jo mateixa. El meu aspecte canviava per les mutilacions
que no saberen evitar els responsables de conservar els béns
de l’església i, més endavant, la guerra del 36 feu destrosses
arreu. Bona part de les esglésies sofrí del vandalisme de quatre
brètols que amb fúria incontenible cremaren gairebé tot el seu
patrimoni. En Bernat de cal Bonseny,passà uns dies abans de
produir-se la crema d’esglésies i se m’endugué per amagar-me
a la pallissa de casa seva. També hi amagà un parell d’imatges
més i un calze. Recordo que el Serni de cal Belluga i el pubill
de cal Bellofa feren quelcom semblant. I així fou com sobrevisquérem a la guerra fins que, anys més tard, amb l’arribada
de la moda del romànic les coses canviaren. Ah renoi!, quin
trasbals; Allò fou la salvació. Vaig passar de ser una imatge decrèpita, marginada, atrotinada, mutilada i refusada per vella, a
ser una peça buscada i preuada, una dèria pels col·leccionistes.
Estàvem en plena febre pel romànic. Com més velles, millor.
Vaig acabar mereixent una vitrina al museu. Abans, però, em
passaren pel taller de restauració que, riu-te tú de les operacions d’estètica d’avui dia. Em tractaren com una princesa;
altra cosa és que estigui d’acord amb el resultat final. Sovint
endevino un gest d’estranyesa en alguns visitants. Amb una
magarrufa mal dissimulada es pregunten el perquè d’aquesta
restauració. Doncs...Normes del museu, sí senyor.
I aquí estic; i si vols que et digui la veritat no em faria res de
tornar- ja sé que no és possible- a l’església de Romanical. I
no és possible perquè només en resten quatre pedres. Arribà
un dia que el bisbat la declarà: sense culte, més tard: sense
teulada i després: sense res. Quina pena! Però de fet encara que
l’església estigués dreta, amb els aires d’inseguretat que corren,
les que som tan velletes, estem més a resguard en el museu.
Ah! M’oblidava de fer-te un suggeriment: de tot això no en
diguis res a ningú. No et creuran; i potser faran bé. Continuaré
essent: de procedència desconeguda.
Hem trobat aquest treball de Mn. Joaquim Calderer (+) desat
en un armari entre altres escrits ja publicats. Al Consell de
redacció l’hi ha semblat oportú de posar-lo en aquest TAÚLL.
La seva originalitat, la seva agradable espontaneïtat. El
punt d’agre-dolç entre la serietat i el bon humor de qui fou
entusiasta col·laborador del Butlletí, traspuen en aquest text
que possiblement, com a nosaltres, us farà somriure. Qui més
el coneixia hi trobarà encara, una evocació d’aquell “Quimet
Trapella” que protagonitzava moltes facècies en l”Infantil”.
Altres, hi veuran reflectit el caràcter de l’autor: ordenat, polit,
exigent en la feina i atent i callat en les reunions del SICPAS,
on, a voltes, ens sorprenia amb alguna imprevista jocositat.
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TARRAGONA

L’urna del Dijous Sant de la Catedral
de Tarragona
per ANTONIO P. MARTÍNEZ SUBÍAS

B

ona part de les manufactures d’argenteria que formaven
part de l’anomenat Tresor de la Catedral de Tarragona es
van perdre amb ocasió del setge que patí la seu metropolitana el
28 de juny de 1811. Entre les peces que se salvaren de la barbàrie napoleònica cal fer esment de l’anomenada “caixa”, “urna”
o “tabernacle” per al Monument del Dijous Sant. (Fig. 1) Malgrat no haver-se conservat cap peça de les que s’utilitzaven per a
compondre’l o muntar-lo, tant la Consueta com el Processionale
Tarraconense de 1508, el Missale Tarraconense de 1550, el Libro
de Cuentas de Fábrica, o les Actes Capitulars abunden en notícies i particularitats litúrgiques referents al Monument en un periple que comprèn des de 1473 a 1700. Les esmentades fonts no
insereixen notícies d’interès pel que fa als objectes utilitzats en
el seu parament, excepció feta de l’encàrrec que Antoni Lobets,
argenter de Tarragona, va rebre del Capítol per tal d’arranjar la
primitiva “caixa”,1 o les 77 lliures que Joan Matons, de Barcelona, rebé el 1694 dels capitulars per les figures d’uns lleons que
va laborar per a la façana del Monument.2
Gaspar Arandes Alomar, autor de l’urna per al Monument
Nasqué a Tarragona i fou batejat el 4 d’agost de 1648 a
la parròquia de Santa Maria, a la Catedral, l’única existent
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Urna del Monument del Dijous Sant. Gaspar Arandes
Alomar. 1685. Tresor de la Catedral Metropolitana i Primada
de Tarragona. Foto Santi Grimau © PADAS. Arquebisbat de
Tarragona

llavors a la ciutat. Era fill de l’argenter Pere Arandes i de Maria Alomar.4 Cal suposar que l’ofici d’argenter el va aprendre del seu pare a l’obrador familiar. El 26 d’abril de 1677
fou nomenat argenter oficial per part del Capítol de la Seu,
succeint al seu pare en aquesta tasca. Va romandre en el
càrrec fins el 1732, any en que fou substituït pel seu fill Joan

concreta moltes tasques d’arranjament de peces i també de
fabricació de noves: dos encensers per a la sagristia major i
una creu processional (1697); unes canadelles per l’esmentada sagristia (1698); una naveta i dues canadelles (1707);
un vas d’or per al copó de la reserva (1722), i dos calzes de
plata (1724).5

Magolla i creu de coronament de l’Urna. Anònim. (16251675). Tresor de la Catedral Metropolitana i Primada de
Tarragona. Foto Santi Grimau © PADAS. Arquebisbat de
Tarragona

Antoni Arandes Martí. Gaspar va contraure matrimoni el 22
d’agost de 1677 amb Maria Martí4 i morí a Tarragona entre
1735 i 1736.
El Llibre de Fàbrica, entre d’altres, especifica que Arandes va
rebre diferents encàrrecs del Capítol al llarg dels anys que va
exercir l’ofici d’argenter de la Catedral. L’esmentat manuscrit

Síntesi constructiva de l’urna
La primera notícia referent a la construcció de l’urna pel
Monument del Dijous Sant és del 23 d’agost de 1649, i ens
la facilita el Liber determinationum on hi consta la decisió
dels capitulars de fer-ne una de nova perquè l’antiga era
“vella ÿ indecent”.6 Per laborar-la caldria aprofitar la plata
inservible que restava a la sagristia i a d’altres indrets de la
Seu. L’arquebisbe Josep Sanchiz Ferràndiz (1680-1694) hi
col·laborà aportant del seu peculi, 400 lliures, a condició
que els canonges aconseguissin la plata necessària per a
la seva construcció. També hi contribuïren l’Administració
de la Fàbrica de la Catedral, amb minses quantitats no
especificades, i algun anònim devot anònim (66 ll.).
L’esmentat prelat donà permís per a fondre, si fos necessari,
el bàcul de l’arquebisbe Juan Manuel de Espinosa (16641679) a més del seu, cas que fos traslladat de Tarragona.
Es pot afirmar, doncs, que l’arquebisbe Sanchiz, davant
la inoperància dels canonges de la Seu, fou el veritable
mecenes i impulsor definitiu de l’urna per al Monument del
Dijous Sant.
La traça o disseny de l’urna es va encarregar a un escultor
de cognom “Guerau” que podria tractar-se, amb molta
probabilitat, de l’artista Francesc Grau (1638-1693), natural
de Manresa (Barcelona), autor reconegut i molt sol·licitat al
llarg de la segona meitat del segle XVII. Grau, “Guerau” o
“Garau”7 participà en el retaule major ( 1679-1693) de la
parròquia d’Alcover (L’Alt Camp) laborant, conjuntament
amb Salvador Perarnau, els grans relleus que configuraven
episodis de la vida de la Mare de Déu.8 També és l’artífex del
conjunt escultòric de la Capella de la Inmaculada Concepció
de la Catedral de Tarragona.
Consta que el 2 d’abril de 1685 l’argenter Arandes desitjava
tornar la plata que restava i entregar la “caixa” al Capítol pel
fet de tenir-la ja enllestida.
Descripció tipològica i artística
Des del vessant formal aquest tipus d’urna és anomenat,
en determinats documents, “arca sepulcral” remarcant així
el caràcter simbòlic com a sepulcre de Crist. El seu tipus
de caixa prismàtica, coberta a quatre vessants i disseny
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apaïsat, permet acomplir la funció de sagrari per la reserva
del Dijous Sant. Des de l’estilística, és obra plenament
barroca amb ampul·losa ornamentació rellevada sobre xapa
d’argent en el seu color, reserves sobredaurades i deixada al
llustre mitjançant l’intencionat horror vacui delimitat en els
respectius camps per llistons sobredaurats. L’ànima de fusta
de noguer és folrada per l’interior amb tissú de seda blanca i
brocat de fils d’or i plata.
Tipològicament és d’estructura paral·lelepipèdica (112 x 56,5
x 43,5 cm) amb coberta troncopiramidal practicable (97 x 35 x
23 cm) rematada per un podi (19,5 x 6 x 10 cm) on hi recolza
una magolla (18 cm) i la creu de colofó (30 x 30 cm). Les
planxes d’argent són punxonades amb la marca onomàstica
GAD (5 x 8 mm) que correspon a l’artífex abans esmentat,
autor d’aquesta manufactura. No hi ha marca de localitat ni
de contrast.
La base de sustentació disposa d’un reduït sòcol, disminuïda
escòcia i prominent bossell ornamentat per una garlanda
cintada –rellevada sobre el camp deixat al llustre– i de la
que pengen poms fruitals (peres, pomes, figues, raïms,
pàmpols...). Els escaires són protegits per prominents acants
exornats amb perlejat decreixent; la generosa escòcia
dóna pas al semi bossell decorat mitjançant tornapuntes
foliàcies disposades només al front, mentre que als laterals
hi ha gallons. Hi manquen els quatre suports, esferoides o
bulbosos, que foren encastats pel revers de la base.
Al front de l’urna hi figura la porta flanquejada per dues
pilastres amb capitell toscà i dos soldats dempeus abillats
de gala segons la uniformitat del segle XVII: casc, alabarda
i espasa. El batent és en arc de mig punt exornat per
caboixons policroms de cristall dels que n’hi manquen dos;
són emmarcats per una motllura de llistells sobredaurats
a l’extradós i soguejat a la sotavolta. La portella resta
ornamentada per un simètric ram floral recolzat sobre brots
foliacis dels que arrenquen tulipes i d’altres floràcies. És
flanquejada per dos cassetons quadrangulars amb trama
fitomòrfica, que es repeteix a les xapes laterals on s’allotja un
àngel embolcallat entre fullaraca i roleus vegetals. L’arquitrau,
el fris i la cornisa de l’entaulament són decorats també per
elements foliacis i florals. Diferents caboixons complementen
l’ornat frontal de la caixa.
La tapa troncopiramidal és practicable i recolza sobre
l’entaulament. El seu front és dividit per una motllura de
llistells disposada per totes les arestes tot emmarcant el
repertori floral de cadascuna de les xapes que cobreix l’anima
de fusta. La decoració rellevada de la flor de card, referent
als patiments de Crist i símbol de salvació, junt a tulipes i
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rosàcies, omple tot el camp que és envoltat per una sanefa
de fullaraca i rosetes laborades al burí. Aquestes mateixes
flors són als vessants laterals disposades simètricament dins
un búcar. Perfila les arestes de la coberta una cresteria de brot
vegetal molt mogut.
Damunt la tapa hi ha un podi ornat amb la corona d’espines
i tres claus on s’endollen la magolla i la creu cimera, (Fig. 2)
fossa, patada i amb les armes del donant, l’arquebisbe Josep
Sanchiz Ferràndiz. Ambdues peces no corresponen a l’urna i
poden ser manufactures madrilenyes o toledanes, datables
entre 1625 i 1675,9 que substituïren al remat original degut
al tracte que, des de 1685 a 1700, patí aquesta manufactura.
Aquesta arca eucarística restà afectada pel robatori perpetrat
a la Catedral per Erik “El Belga” la nit del 8 al 9 de març de
1980, enduent-se un dels soldats i la creu cimera que foren
recuperats l’any 1984.10

TOMÀS ÀVILA, Andrés, El culto y la liturgia en la Catedral de
Tarragona (1300-1700). Instituto de Estudios Tarraconeneses
“Ramón Berenguer IV”. Sección de Arqueología e Historia.
Publicación núm. 28, Excma. Diputación Provincial, Tarragona,
1963, pp. 67-70.
2 Arxiu Capitular de Tarragona (ACT), Libro de Fábrica (1687-1718).
Núm. 6, fol. 81.
3 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Parròquia de
Santa Maria de la Catedral. Llibre de Baptismes (1625-1653). Tom
VIII, fol. 318.
4 AHAT. Parròquia de Santa Maria de la Catedral. Llibre de
Matrimonis. Tom VIII, fol. 80v.
5 Una relació complerta de les actuacions de Gaspar Arandes
Alomar a la Catedral pot trobar-se: MARTINEZ SUBIAS, Antonio P.,
“Gaspar Arandes Alomar, platero del Cabildo y artífice de la Urna
del Monumento del Jueves Santo de la Catedral de Tarragona”, a
Estudios de Platería (coord. Jesús Rivas Carmona), Universidad de
Murcia, 2012, pp. 331-347.
6 ACT. Actes Capitulars (1648-1651). Lletra (A). Núm. 85, fol. 70.
7 En ocasions, figura de forma incorrecta l’anotació dels cognoms
per part del corresponent amanuense degut a la inadequada o
viciada pronunciació verbal.
8 BOSCH BALLBONA, Joan, Agustí Pujol. La culminació de l’escultura
renaixentista a Catalunya, Memoria Artium, Barcelona, 2009, pp.
51, 75, 316, 330 i 337.
9 CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, “Arca del Monument del
Dijous Sant”, a Thesaurus Estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya
(1000-1800). Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1986, p.
289.
10 El total de peces sostretes a la Catedral fou de 84 de les que
només se’n recuperaren 34.
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TERRASSA

Notícia de Sant Sebastià de Montmajor

S

ituada dintre una vall entre la muntanya del Farell i els
cingles de Gallifa, trobem l’església romànica de Sant
Sebastià de Montmajor. Una joia del primer romànic català,
del segle XI, que acull l’obra mural que l’artista Antoni Vila
Arrufat pintà per l’absis d’aquesta església i que reuneix una
sèrie de característiques que la fan especial, per no dir única.
Pel que fa a l’església i al poble de Sant Sebastià, trobem
documentació amb data del 1065 com també del 1098, quan
ja depenia del monestir de Sant Cugat del Vallès del qual
n’era un alou. Més tard, en el 1353, segle XIV, l’església va
unir-se a Caldes de Montbui com a sufragània i continuava
essent alou de Sant Cugat.
Es tracta d’una església d’una sola nau coberta amb volta
de canó, amb transsepte que dóna a la planta la forma de
creu llatina. La planta té, pel costat de llevant, una capçalera
triabsidal, en la que l’absis del centre és de planta quadrada i
els dos laterals de planta semicircular. A l’extrem del migdia del
transsepte hi ha un altre absis, també de planta semicircular.
El campanar, situat al creuer d’aquesta, és de planta quadrada
amb dos pisos de finestres a cada cara.
És a partir de l’any 1938, en plena confrontació i sense altar,
quan l’artista sabadallenc Antoni Vila Arrufat, que ja s’havia
establert el 1922 a Sant Sebastià de Montmajor, féu vot
de pintar l’absis de l’altar major per així contribuir a refer
l’interior de l’església i dotar-la de sant patró. Així iniciaria el

FOTOGRAFIES: ANNA VILA ROVIRA

per ANNA VILA ROVIRA

Mur frontal de l’absis amb la representació dels sants que
convertí Sant Sebastià al cristianisme i, al nivell superior,
dues escenes de la vida del sant. Volta centrada amb el
Pantocràtor envoltat pels tetramorfs. Talla de fusta de Sant
Sebastià realitzada per Sebastià Badia.

que seria “l’obra cabdal de la trajectòria artística de l’artista i
aquella que el mateix pintor considerà la seva millor obra i a
la qual s’entregà més a fons i experimentà amb total llibertat
aspectes de la tècnica al fresc”, tal com la descriu el Dr. Eusebi
Vila Delclòs en el seu llibre.
Passats els anys, cap al 1946-1947, ja hi havia alguns
apunts i esbossos amb les primeres idees formulades fruit
de la necessitat d’una planificació rigorosa dels elements
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Detall del cap de Sant Sebastià. Mur lateral dret

i la seva disposició en el marc arquitectònic. Donat que la
tècnica al fresc no permet improvisacions per la dificultat de
corregir o retocar, és imprescindible un estudi preparatori
exhaustiu, també de documentació i concreció en dibuixos
de les idees per a donar pas als cartrons definitius a mida
real. Aquest estudi previ durà fins l’agost del 1950, any que
començà a pintar.
Les escenes representades a l’absis de l’església són diferents
episodis de la vida de Sant Sebastià. En el mur frontal,
s’observen dues parts ben diferenciades compositivament. En
un primer registre, veiem representats els sants que convertí
Sant Sebastià al cristianisme. La disposició de les figures, la
majoria dempeus i amb els caps a un mateix nivell, mostra
la voluntat de l’artista d’acostar-se a l’estètica dels mosaics
bizantins, com els seguicis de la basílica de Sant Vital de
Ravenna, Itàlia.
Damunt d’aquest fris, dues escenes de la vida de Sant
Sebastià. A l’esquerra apareix Zoé suplicant ser curada de
la mudesa i, a la dreta, veiem el bateig d’aquells que patien
algun mal, rebent així la salut del cos i de l’ànima.
Aquestes escenes estan separades peu un àngel, descentrat
cap a la dreta a causa de la finestra oberta al mig del mur que
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rep així un tractament simbòlic de llum divina, davant la qual
un sant, d’esquena a l’espectador, l’està adorant.
La volta està centrada en el Pantocràtor voltat pel tetramorf,
amb un grup d’àngels a cada costat. Als murs laterals hi ha
dues noves escenes de la vida del sant. A l’esquerra s’ha
representat l’aparició de Jesús a Sant Sebastià i a la dreta la
mort del sant, castigat per l’emperador Dioclecià a ser fuetejat
pels soldats de la guàrdia. A l’intradós de l’arc triomfal, una
sèrie d’àngels emmarca el conjunt.
Dibuixos preparatoris i cartrons a mida definitiva demostren
que Vila Arrufat havia pensat donar continuïtat als murs de
la nau i capelles laterals. El lateral dret de la nau havia de
mostrar la pesta, la fam i la guerra, mentre que el lateral
esquerre l’insídia, l’odi i la mala voluntat tal com esmenten
els goigos de Sant Sebastià. Probablement per manca de
temps així com els compromisos i altres encàrrecs, van fer
desistir el pintor de continuar amb la decoració completa de
l’església.
Les escenes es relacionen entre sí pel color i les formes,
de manera que podem copsar-les independentment
però també formant un tot unitari i lineal, cercant una
harmonia i equilibri en tot el conjunt. A la vegada,

Volta centrada amb el Pantocràtor

Absis

s’adapten a l’arquitectura com ho demostren les dues
finestres integrades a la composició. L’artista treballa amb
les sensacions i emocions que ens transmeten, amb els
significats que se’ls ha atorgat culturalment. Es cerca que
les imatges serveixin per establir un pont de diàleg interior
que propiciïn el retrobament íntim de la persona, així com
despertar els aspectes reflexius o espirituals.
D’aquesta manera trobem negres de soledat, verds d’esperança, violetes apagats per la tristesa, colors càlids familiars,
tot creant un lloc de recolliment pel sentiment religiós.
Però sobretot, cal esmentar la tècnica especial que assajà
i posà en pràctica en les pintures. Aquestes són el resultat
de les provatures i experimentacions que féu l’artista per tal
de millorar dos aspectes característics del fresc. En primer
lloc, la sensació de transparència d’aquarel·la propiciada pel
tradicional fons blanc i, en segon lloc, l’escassa corporeïtat
del color. A partir de la seva experiència i els seus profunds
coneixements tècnics, va trobar solució incorporant, ja en la
mescla de calç, un pigment terrós proper a la terra de pozzuoli
(òxid de ferro pigment més resistent i estable), el qual evitava
que el color perdés força i mantenia la lluminositat, l’opacitat
i la qualitat desitjades. El resultat final és que, tot i ser un

fresc, produeix la sensació de contemplar una pintura a l’oli,
pel que fa al cos de la pintura i per la força amb la qual les
formes i els colors emergeixen de la paret.
Malauradament, degut al mal estat d’una bona part de la
teulada de l’església i especialment de l’absis, les filtracions
d’aigua de la pluja havien provocat unes molt importants
humitats a les pintures al fresc. En adonar-nos del perill que
això suposava per a la seva conservació, els descendents de
l’artista, així com els veïns del poble, iniciarem les gestions
pertinents per aturar i resoldre les humitats i poder arranjar
la teulada el més aviat possible. Amb la col·laboració i ajut
del bisbat de Terrassa, la Generalitat, l’esforç i bona voluntat
de tots els veïns de Sant Sebastià i l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, hem pogut resoldre amb èxit aquesta tasca
de salvaguarda de l’obra que va pensar, projectar i realitzar
Antoni Vila Arrufat, i on aplicà tot el seu coneixement tècnic,
artístic i tota la seva sensibilitat.

1

VILA DELCLÒS, E. (2004) Antoni Vila Arrufat. Una vida dedicada a
l’art. Barcelona: Ed. Meteora.
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T O R T O S A

L’urna de Sant Crescenci de la
Catedral de Tortosa
per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

A

questa magnífica peça d’orfebreria italiana del primer
terç del segle XVII (figura 1) pertany al tresor de la
Catedral de Tortosa des del 1634, any en què el seu donant,
el cardenal Agostino Spínola, la va regalar a la seu de la seva
antiga diòcesi, ja que havia estat prelat de Tortosa entre
els anys 1624 i 1627. Actualment forma part de l’exposició
permanent d’art sacre “Sancta Maria Dertosae”.
Segons les notes del canonge i historiador Miquel Macip i
Astor, el Papa Urbà VIII va regalar a Agostino Spínola l’any
1624 les relíquies del cos de sant Crescenci, un nen de pocs
anys d’edat , fill del també màrtir sant Eutimi, martiritzat
durant les persecucions de l’emperador romà Dioclecià i
que la seva festa, segons el martirologi romà, se celebrava
el dia 14 de setembre.
El dia 15 d’octubre de l’ any 1626, quan Spínola ja havia
estat preconitzat per regir l’arxidiòcesi de Granada, va
fer donació de les relíquies a la Catedral de Tortosa.
Curiosament, el canonge-historiador Miquel Macip relata
una frustrada demanda de pluja protagonitzada per la
relíquia el dia 17 d’octubre de l’ any 1628, en què va ser
treta per la ciutat en processó i no es va complir el favor
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A dalt urna de sant Crescenci. Imatge general i a baix lateral
de l’urna, on podem veure les garlandes

comanda. Aquest fet pot explicar l’escassa devoció popular
que va tenir aquest sant a Tortosa, ràpidament eclipsada per
altres devocions més arrelades o en creixement com la de
santa Càndia o la de la Cinta de la Mare de Déu.
Tal com havia promès el cardenal en el moment de lliurar
la relíquia del nen màrtir romà, l’any 1634 va fer fabricar a
Roma la caixa de plata que ens ocupa. Segons testimoni de

Escut d’Agostino Spínola, donant de la peça

Detall de l’urna amb una cariàtide

Macip, Spínola la va fer enviar a Tortosa juntament amb 500
lliures destinades a finançar la construcció de la custòdia del
Corpus que en aquell moment finalitzava l’orfebre Agustí
Roda. L’urna va arribar a la Catedral de Tortosa el dia 22 de
setembre de l’any 1634, transportada pel mateix canonge
Macip, conservant-se des de llavors en el seu Tresor, tal com
es recullen en diversos inventaris de la seva sagristia, com
el realitzat l’any 1766: “...Núm. 203: Una caixa de plata,
en lo cós de sant Crecensi, falta una cartela de plata en un
angelet..”
Dos anys després de l’arribada de l’urna, Gaspar Moles,
nascut a Benassal, però que llavors residia a Tortosa com
a mestre de gramàtica, va traduir la vida del nen màrtir i
la va publicar en un fullet imprès de setze pàgines, que es
conserva a l’Arxiu de la Catedral de Tortosa i on s’explica
la seva vida i el martiri que va patir. Segons una relació
feta pels metges del capítol de canonges en una data
indeterminada, però que podem situar durant la segona
meitat del segle XVII, dintre de la caixa s’hi conservaven un
total de 239 ossos, amb diferents graus de conservació, des
dels sencers fins als reduïts a pols, com ara sis canins, vuit
molars o trenta-quatre vèrtebres, entre d’altres.
Pel que fa a les característiques de l’urna, es tracta d’una peça
de planta rectangular, dividida en dues parts: el cos i la tapa.
Mesura 68 centímetres de llarg, 39 d’ample i 65 d’alçada
màxima. En els laterals té finestres rectangulars destinades
a fer visible l’interior. En cadascuna de les cantonades hi ha

Detall del peu de l’urna amb un querubí

una cariàtide nua i alada amb els braços alçats (figura 4)
i entre les finestres, cares amb forma de querubí. Els peus
base de la caixa estan realitzats amb volutes sobre pedestals
(figura 5). Completa la decoració de la peça unes garlandes
(figura 3), fulles d’acant i l’escut del donant (figura 2).
Abans de l’any 1936 a la part superior de l’urna hi havia una
petita escultura amb representació de la Mare de Déu de la
Cinta, però en l’actualitat hi ha un àngel, afegit després de
l’any 1939. El llenguatge artístic predominant en l’urna està
ple d’elements propis del classicisme (les cariàtides nues, les
fulles d’acant, les garlandes...) i converteixen aquesta peça
en un dels exemples d’orfebreria italiana del segle XVII més
interessants conservats a Catalunya.
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U R G E L L

La Marededéu d’Almatà de Balaguer.
Restauració i conservació
d’una imatge gòtica

1.Antecedents històrics i contextualització de la peça
La Marededéu d’Almatà pren el nom de l’antiga església
d’Almatà, la primera parròquia cristiana de Balaguer,
consagrada just en el moment de la conquesta feudal de
la ciutat, a inicis del segle XII. Segurament aquella primera
parròquia establí el culte dins l’antiga mesquita Aljama de la
ciutat, i no seria fins que la conquesta del territori finalitzà amb
la caiguda de la ciutat de Lleida el 1149, que es desmuntaren
les antigues mesquites per construir edificis nous que seguien
encara els cànons del romànic, i entre els quals hi havia la
nova església d’Almatà, consagrada a la Marededéu.
La tradició, recollida per Narcís Camós en la seva obra Jardí
de Maria Plantat al Principat de Catalunya i publicada el 1657,
diu que aquesta imatge se li aparegué al comte d’Urgell en
una batalla contra els musulmans i, després de la victòria,
aquest regalà la imatge a la comunitat de germanes clarisses
instal·lades al convent annex a l’església. Estilísticament però,
aquesta imatge correspon possiblement a una peça executada
a inicis del segle XIV, de manera que difícilment es podria
corroborar la cronologia establerta per la tradició recollida per
Camós. Si l’hem de vincular als comtes d’Urgell, cal situarla doncs com un encàrrec possiblement d’Ermengol X o els
seus successors l’infant Alfons el Benigne i la comtessa Teresa
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FOTOGRAFIA CRBMC.

per CARME ALÓS TREPAT I RAMON SOLÉ

Marededéu d’Almatà
abans del procés
de conservaciórestauració

FOTOGRAFIA CRBMC.

Fotografia amb llum ultraviolada i radiografia de l’escultura.
En aquesta darrera es pot observar la tija de ferro que hi ha
introduïda en la talla per tal de fixar-la a una peanya.

d’Entença i a l’entorn del taller del mestre d’Anglesola1. És una
talla de petites dimensions, executada en fusta i policromada.
La verge està dempeus aguantant el nen al braç esquerre. Al
rostre mostra una expressió lleugerament hieràtica i cenyeix
una corona daurada. Va vestida amb túnica blanca decorada
amb petits i dispersos motius geomètrics i un mantell blanc
rematat amb blau i daurat. El nen Jesús llueix una túnica
similar a la de la Marededéu.
Per les seves petites dimensions, i per la presència d’una tija
de ferro en la seva base, pensem que podria tractar-se d’una
peça que estava integrada en un altar portàtil o de campanya
i aquest fet corroboraria la part de la tradició on es diu que
la imatge viatjava amb els comtes d’Urgell en les batalles.
Potser el fet que la imatge esdevingués miraculosa en donar
la victòria als comtes d’Urgell feu que adquirís també una
devoció popular que acabaria convertint-la en imatge titular
de l’església d’Almatà.

Procés de neteja, cates de neteja
realitzades en la banda esquerre de la
Marededéu , cara i brial inferior.
Vista de la Marededéu un cop finalitzat
el procés de conservació i restauració.

Trobem la Mare de Déu d’Almatà conservada almenys des del
segle XVII per les monges clarisses, i ubicada en el monestir,
tal i com ens ho confirma Diego de Monfar i Sors en la seva
Història de los Condes Urgel. De fet la imatge fou desplaçada
de l’altar major de l’església per la del sant Crist de Balaguer,
que des de finals del segle XVI havia anat canviant fins i tot
la titularitat de l’església de manera espontània, passant a
convertir-se en “l’església del sant Crucifici”.
2. El procés de conservació i restauració de la imatge
Durant els mesos de setembre i octubre de 2013 es va
portar a terme el procés de conservació i restauració de la
Marededéu d’Almatà2. Aquesta intervenció es va efectuar en
dues fases, la primera centrada en els estudis preliminars i
proves diagnostiques de l’escultura que es van portar a terme
al CRBM de la Generalitat de Catalunya. La segona fase, que
comprenia el procés de restauració, es va realitzar al taller
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de conservació i restauració del Museu de Balaguer, sota la
supervisió del CRBM de la Generalitat de Catalunya.
La Marededéu d’Almatà és una escultura realitzada cap
al 1312 en fusta policromada. L’estat de conservació de la
imatge abans del procés de conservació-restauració era
molt dolent i la talla requeria una intervenció urgent per
tal d’estabilitzar el suport de fusta i consolidar-lo. Aquest
estava molt atacat per insectes xilòfags, fet que va contribuir
a la pèrdua d’alguns volums escultòrics de la talla com els
braços drets de la Marededéu i del nen Jesús. De manera
indissociable al suport, la policromia també estava molt
perjudicada per l’atac dels insectes xilòfags ocasionant grans
pèrdues d’aquesta en els indrets on el suport ha estat atacat.
Per tant la Marededéu requeria un tractament de conservació
i restauració urgent; abans però es van fer un seguit d’estudis
previs necessaris per identificar i conèixer amb profunditat els
materials que conformen aquesta escultura gòtica.
Estudis previs:
Aquests es van dur a terme al CRBM de la Generalitat de
Catalunya i van consistir en la realització de radiografies,
fotografiat amb llum ultraviolada i amb reflectografia
d’infrarojos. Es va procedir a l’extracció de micromostres
representatives de la policromia i del suport petri que van
ser analitzades a traves de microscòpia estereomicroscòpica,
microscòpia òptica (MO), espectrometria d’infraroig (FT-IR),
microscòpia electrònica de rastreig ( SEM-EDX) i cromatografia
de gasos (GS/MS).
Les anàlisis han determinat que es tracta de fusta del gènere
populus encara que de moment està per determinar a quina
espècie d’arbre pertany. Mercès a l’estudi científic s’ha
pogut conèixer que la talla presenta una capa de preparació
realitzada amb guix i una cola proteica. Sobre aquesta capa de
preparació hi trobem la policromia; s’ha identificat l’oli com
un dels aglutinants utilitzats en el policromat de la talla. Si és
cert, que en d’altres mostres de policromia, no s’ha pogut
identificar l’aglutinant i per tant no es pot concloure que
la tècnica a l’oli sigui la genèrica utilitzada en el policromat
original de la talla.
Les mostres de pigments analitzats revelen que es tracta de
pigments tradicionals o històrics utilitzats des d’antic, alguns
d’ells són d’origen mineral com el blau d’atzurita (carbonat
de coure), d’altres obtinguts sintèticament per “procediment
alquímic” com el vermelló (sulfur de mercuri) o el verdet
(acetat de coure) i d’altres són d’origen vegetal com el
carmí d’alitzarina, colorant que s’extrau de la planta Rubia
Tinctorum.
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La Marededéu presenta, puntualment, alguns repintats
antics amb la finalitat de recuperar algun dels dissenys
decoratius originals amb una clara voluntat per conservar
el model decoratiu original. Segurament la tradició que
existia en segles passats de vestir aquesta Marededéu ha
contribuït en gran mesura a la conservació de la policromia
ja que quedava protegida sota la roba. Cal fer esment del
bon estat de conservació que presenten les decoracions
pictòriques realitzades en el brial inferior de la Marededéu
amb el verdet i el carmí d’alitzarina, ambdós de naturalesa
molt inestable i fàcilment alterables. Les robes amb què
es guarnia la Marededéu només deixaven al descobert la
cara i la testa del nen Jesús; és per aquest fet que aquestes
zones estan més deteriorades i enfosquides ja que estaven
exposades directament al contacte devocional i a la cera i al
fum, procedent de la combustió de llànties i espelmes.
Procés de conservació i restauració:
Primer es va realitzar un tractament químic de desinsectació
per tal d’eliminar els insectes xilòfags. Posteriorment es
va consolidar el suport de fusta amb injeccions, dins de
les galeries de corcs, de resina acrílica dissolta en un baix
percentatge amb un hidrocarbur aromàtic. La consolidació
del suport es va finalitzar amb la reintegració matèrica, amb
una massilla epoxídica, de les galeries de corc i el segellament
de fissures i esquerdes.
L’operació de neteja es va centrar primer en eliminar, amb
bisturí, les restes de cera que hi havia adherides en la testa
de la Marededéu i del Nen Jesús. Per a la neteja de les capes
de greix i sutge es va optar per utilitzar una emulsió W/O
(buffer 5.5 al 10 % amb isooctà) molt efectiva a l’hora de
retirar aquestes capes i molt respectuosa amb la policromia
subjacent. Aquesta intervenció ha permès recuperar les restes
de policromia original que conservava la Marededéu.
Un cop finalitzat el procés de conservació i restauració, la
Marededéu retornarà al culte al santuari del Sant Crist de
Balaguer protegida per una vitrina creada ex professo per tal
de garantir la seva seguretat i futura conservació.

1
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FITÉ, F./VELASCO, A. (2014) “Els comtes d’Urgell promotors
artístics” a O rei o res. La fi del comtat d’Urgell. Museu de la
Noguera. En premsa.
Aquesta restauració s’ha promogut des del Santuari del Sant Crist
de Balaguer, i ha comptat amb el suport econòmic d’un ajut per
a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns
culturals mobles del patrimoni cultural català de l’any 2013.
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El nou lloc web del monestir de Ripoll:
www.monestirderipoll.cat
per MARTA CRISPÍ I CANTON I CARLES PUIGFERRAT I OLIVA
(coordinadors del projecte)

D

es d’aquest mes de maig el monestir de Ripoll ja és a Internet. Un nou lloc web, creat a iniciativa de la parròquia
de Santa Maria, ofereix un ampli panorama d’aquest monument cabdal del patrimoni català, d’un interès arquitectònic i
artístic indubtable i que acumula tants significats. Emblema de
la vila de Ripoll, del romànic català i de la Renaixença, evoca
també la Catalunya comtal i, per tant, el període de formació
del nostres país, en el qual el bisbe Oliba o el famós escriptori
monacal jugaren un paper tan destacat. Tot això és Ripoll. I
també és història viva de l’Església catalana actual, perquè des
del 1893 és seu de la parròquia de Santa Maria de Ripoll, que
ha succeït a la comunitat monàstica en la tasca de celebrar
i difondre la fe en aquest indret. I finalment, el monestir no
deixa de ser un punt d’atracció turística inneglable. Milers de
persones el visiten cada any per contemplar la portalada, única
en el romànic europeu, o per passejar-se pel claustre, davant
els magnífics capitells que ornen les seves arcades.
El nou web s’ha fet amb la intenció de donar resposta a totes
aquestes circumstàncies.
Objectius
Per aquest motiu el repte principal del nou lloc web ha estat,
en realitat, triple. Per un costat, posar en valor i divulgar

el monestir des d’un punt de vista del seu interès artístic
i històric, a través d’uns continguts posats al dia. Això
ha passat, primer, per presentar tota la seva història, no
només la més coneguda: des dels períodes gloriosos de
la fundació, el govern de l’abat Oliba o la florida del XII,
quan es construeix la porta i el claustre, a les etapes menys
estudiades o valorades, com la baixa edat mitjana i l’època
moderna, amb un especial èmfasi en la restauració del
monestir al segle XIX impulsada pel bisbe Josep Morgades.
Una història que es troba àmpliament desenvolupada en
diverses pàgines i de la qual se’n fa una síntesi en la línia del
temps de la pàgina inicial.
Evidentment, posar en valor el monestir ha suposat també
donar a la portalada un lloc preeminent dins el web, en el
marc de la campanya perquè esdevingui Patrimoni Mundial
de la UNESCO, i, mitjançant els recursos de programació
adients, facilitar la seva interpretació als no especialistes.
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El mateix podem dir pel que fa a les pàgines dedicades a
presentar l’evolució arquitectònica i artística del monestir.
Una d’elles inclou un plànol interactiu que permet recórrer el
monestir solament amb un petit moviment del ratolí i que és
una eina didàctica de primer ordre.
Les recents campanyes de restauració del claustre han permès
repensar de nou la cronologia tradicional d’aquest àmbit i ha
comportat la troballa d’una marededéu d’estuc aparedada
en un mur i les obertures originals de la sala capitular, i la
recuperació del parament de la façana sud de la basílica
olibana, a més de deixar al descobert la veritable aparença
dels capitells de l’ala romànica. Tots aquests nous elements
s’han integrat en el discurs historiogràfic.
En totes les pàgines s’ha buscat sempre un equilibri entre
l’explicació textual –uns textos que podríem qualificar d’alta
divulgació- i la informació gràfica obtinguda a partir de
fotografies, mapes i dibuixos, el que permet resseguir amb
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tot detall el monestir al llarg des seus dotze segles d’història.
La selecció de les imatges no s’ha fet a la babalà, sinó que
s’han pensat per reforçar tot el discurs i s’han penjat amb
una resolució de gran qualitat, cosa poc habitual encara,
i amb uns peus explicatius redactats amb cura. S’inclouen
imatges d’absoluta novetat, com una planta de l’antiga
església parroquial de Sant Pere o un plànol en què es
reconstrueix el traçat de les muralles de la vila medieval
de Ripoll, nascuda a recer del monestir, així com un ampli
reportatge fotogràfic del monestir fet ex professo després de
la restauració del claustre en els darrers anys. També s’han
inclòs moltes fotografies del fons Salvador Alimbau dipositat
a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, sense el qual hagués estat
impossible poder donar un tractament tan generós a la
pàgina dedicada a la portalada.
També té un lloc d’honor en el web tot el referent a l’antic
escriptori monacal: hi trobareu excel·lents imatges de les
dues bíblies ripolleses que han acabat a Roma i a París,
i de tot el fons de manuscrits ara conservat a l’Arxiu de
la Corona d’Aragó. Perquè Ripoll va fer una aportació
fonamental a la cultura catalana i les imatges d’aquests
extraordinaris manuscrits –litúrgics, científics, musicals- en
són prova irrefutable. Amb el mateix objectiu, de deixar palès
l’aportació dels monjos de Ripoll a la nostra cultura i la seva
gran creativitat (en serien dos altres exemples el programa
iconogràfic de la portalada i la il·luminació de les bíblies),
s’han incorporat al web dos àudios amb peces compostes
al cenobi en els segles XII-XIII: Cedit frigus hiemale, en una
gravació de la Capella de Ministrers, i Mentem meam ledit
dolor, en una gravació de Lluís Vilamajó i La Capella Reial de
Catalunya. La primera és un cant pasqual, la segona un plany
escrit amb motiu de la mort del comte Ramon Berenguer IV.
La música era part fonamental de la formació dels monjos i
de la vida cultual, i sense ella, no podem copsar enterament
què significava ser monjo i la riquesa de la litúrgia en les
celebracions del monestir.
El segon gran objectiu del lloc web ha estat donar a conèixer
la vida parroquial actual, que és indestriable del mateix
monument on té lloc. La parròquia de Santa Maria de Ripoll,
una de les principals del bisbat, té una particularitat que la fa
única, que és el fet que desenvolupa la seva tasca pastoral
dins els murs de l’antic monestir, però això no fa que descuidi
el seu objectiu primordial: la celebració del culte i la tasca
pastoral. Per això el web dedica un ampli apartat a descriure
la realitat parroquial: l’administració dels sagraments, la
catequesi, els grups vinculats a la parròquia (Càritas, la Capella
de Santa Maria, consells parroquials) o les festes principals del

calendari litúrgic pròpies de Ripoll. També hi ha una pàgina
a través de la qual es té accés als fulls parroquials i altres
són dedicades al comentari de textos evangèlics o a reflexions
sobre el sentit de la vida cristiana, a l’actualitat de la parròquia
i als pelegrinatges col·lectius a Ripoll.
L’apartat de la parròquia de Santa Maria es complementa amb
un altre dedicat a l’arxiprestat de Ripoll, la demarcació del bisbat
de Vic que comprèn tot el Ripollès excepte la vall de Ribes.
Aquí, a través d’un desplegable en acordió, es té informació
de totes i cadascuna de les parròquies de l’arxiprestat, moltes
de les quals havien format part de l’abadiat de Ripoll fins el
segle XIX. Unes parròquies que en l’actualitat es coordinen
entre elles i que comparteixen molts afanys. Es tracta que
el visitant del web s’adoni també del llegat patrimonial de
l’Església al Ripollès: des del Santíssim Misteri de Sant Joan
de les Abadesses al monestir de Sant Pere de Camprodon,
passant per la munió de petites esglésies rurals, tots testimonis
de la fe de les generacions que ens han precedit.
I el darrer objectiu del web, complementari dels dos primers
que acabem de descriure, és el d’esdevenir una eina
fonamental en la preparació de la visita al monestir. Una
eina que permeti, des de casa o l’escola, explorar la història i
l’edifici per així dissenyar un itinerari ad hoc o bé per fer que
la visita sigui més profitosa, gràcies a les claus interpretatives
que els textos del web proporcionen. També, a través dels
dispositius mòbils amb connexió a Internet, el web es pot
convertir en una mena de guia: per exemple, quan siguem
davant la portada o quan recorrem l’interior de la basílica. I un
cop acabada la visita, permet poder aprofundir en algunes de
les coses que s’han vist. Tota la programació s’ha fet perquè
la visió del web sigui perfecta i s’adapti a qualsevol dels
dispositius d’accés a Internet: ordinadors amb grans pantalles,
portàtils, tauletes o mòbils. I també s’ha programat perquè en
un futur es puguin introduir amb facilitat la traducció del web
a altres llengües.
Metodologia de treball
Per determinar la metodologia hem partit de la definició del
que entenem que ha de ser la funció d’un lloc web d’un
edifici com aquest: un instrument de difusió de coneixement i,
alhora, una eina de gran potencial per a projectar el monestir
a través dels nous canals de comunicació digitals. Canals que
permeten arribar a nous públics, bé segments de la pròpia
població local, com escolars i internautes joves i grans amb
interessos culturals, bé visitants foranis que dissenyen el seu
itinerari de viatge amb antel·lació.
Tot i que un web del monestir de Ripoll no té la pretensió de

ser una exhaustiva monografia històrica, sí que el criteri que
ha regit l’estratègia de treball ha estat redactar uns textos
que, amb un to didàctic, estiguessin dotats de rigor científic
i incorporessin les darreres aportacions dels investigadors i
experts. És per això que la primera fase de treball s’ha centrat
en la lectura sistemàtica de les fonts i de bona part de l’extensa
producció historiogràfica sobre el monestir. En aquest
sentit, han estat fonamentals les valuoses informacions que
aporten els erudits que descriuen el monestir al segle XIX i el
començament del segle XX. S’ha revisat bona part de l’extensa
bibliografia publicada sobre el cenobi, només deixant de
banda articles molt especialitzats que s’escapaven del caràcter
divulgatiu que volíem donar al web. De gran utilitat han
estat els informes elaborats amb motiu de les restauracions
de la portalada, conservats al Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya, així com els estudis
resultants de la recent intervenció en el claustre del monestir
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que ha dut a terme el Servei de Patrimoni Arquitectònic del
Departament de Cultura.
Atenent al pes que volíem donar a l’aparell gràfic dins el web,
varem realitzar una primera cerca de materials fotogràfics,
plànols i dibuixos en diversos arxius i biblioteques (Arxiu
Comarcal del Ripollès, Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu
Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Biblioteca
de Catalunya), en webs i en repositoris digitals. El volum i
l’interès del material localitzat ha estat tal que la selecció de
fotografies ha esdevingut una de les decisions estratègiques
del projecte. L’hem dut a terme en funció de dos criteris: les
imatges, per elles mateixes, havien de permetre crear una
seqüència entenedora de la història del monestir i, d’altra
banda, havien de ser d’alta qualitat.
Un cop recopilada la informació textual i gràfica, el web s’ha
estructurat i organitzat a partir de l’esquema bàsic d’un menú
principal i diferents subapartats, prèviament consensuats
amb el promotor i amb l’empresa productora. Tot seguit
s’han redactat els textos fins aconseguir un corpus coherent
i equilibrat de continguts que abastés tot l’arc temporal de
la història del monestir i, altrament, que reflectís també la
vida de la parròquia. La redacció final ha permès dimensionar
i resituar dins l’esquema global aspectes que no quedaven
prou ressaltats o matisar altres punts controvertits d’un edifici
complex. Val a dir que hem procurat deixar de banda aquells
temes que encara avui són objecte d’intenses discussions entre
els investigadors, entenent que un web no és l’àmbit adient per
introduir aspectes que, tot i el seu gran interès i importància,
mereixen canals de discussió científica. Un dels handicaps
greus del treball de recerca ha estat la manca d’un diplomatari
del monestir amb l’aplec exhaustiu de la documentació dels
segles IX-XIII que, per contra, sí que ja ha estat publicat en
altres monestirs i catedrals medievals catalans.
La següent fase de treball ha estat el disseny gràfic del
web, realitzat per l’equip de les empreses Umàtic, de Vic, i
Quarantados, de Manlleu, amb els quals hem treballat en
estreta col·laboració. La idea que ha presidit aquesta etapa
ha estat la de crear un web intuïtiu, entenedor, fàcil per
navegar i amb material gràfic de qualitat que permetés una
visualització personalitzada, en funció dels interessos i del
temps dels usuaris.
En relació als continguts s’han creat dos nivells de lectura:
cada subapartat del menú consta d’un paràgraf inicial que
sintentitza la informació bàsica del tema tractat; aquest nivell
es reforça amb unes frases destacades que proporcionen
missatges clars, és a dir, les dades bàsiques que ajuden a
crear un mapa cronològic mental de la història del monestir,
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reforçat amb la línia del temps de la pàgina inicial. El segon
nivell s’obté a partir de la lectura del text de cada apartat i
està adreçat a les persones que volen obtenir un coneixement
més aprofundit del monestir sense, tanmateix, arribar a un
grau d’especialització propi d’una monografia històrica.
Aquesta explicació compta amb un suport gràfic de primer
ordre que complementa el discurs i que alhora té un valor
documental per si mateix: permet resseguir la història del
monestir a partir de la projecció de la bateria d’imatges, vora
175, tot fent possible també posar en relleu els períodes
menys estudiats, i potser també menystinguts, de l’atzarosa
vida del cenobi.
Atesa la importància atorgada al material gràfic s’ha procurat
donar tres possibilitats de visualització de les imatges: la
que ofereix el propi web sense selecció prèvia d’imatges,
l’ampliació d’aquestes a dimensions intermèdies un cop
seleccionades i, finalment, la de pantalla completa que ofereix
un gran luxe de detalls i, també, de possibilitats d’anàlisi i
estudi de cada imatge molt útil per als investigadors.
L’apartat de la portalada ha estat tractat amb una cura
especial. Es buscava que tingués un merescut protagonisme
pel fet de tractar-se de la imatge emblemàtica del monestir i
d’una porta romànica única pel seu programa iconogràfic i el
seu format. Això comportava un doble repte: la visualització
de la portada i dels detalls de les múltiples escenes que la
componen i la necessitat de la identificació i l’explicació del
cicle figuratiu, d’una riquesa poc habitual. S’ha resolt donant
diverses opcions de navegació a l’usuari: la imatge general de
la portalada i la selecció de parts específiques a través dels
punts ampliables, la lectura del text explicatiu enllaçat a cada
escena narrativa de la portalada i, en darrer lloc, la projecció
de les vint-i-nou fotografies a partir de la galeria inferior.
El text i el disseny han passat per la revisió i validació final
d’un equip d’experts, bons coneixedors del monestir. S’han
incorporat les seves aportacions, llevat de petits detalls en els
quals, per coherència amb el conjunt dels continguts, hem
cregut oportú mantenir la redacció inicial.
El disseny i producció del web ha esta fruit, doncs, d’un
treball col·laboratiu, impossible sense els suggeriments i les
orientacions de moltes persones. A ells agraïm el generós ajut
que ens han brindat.
Esperem que el nou web del monestir de Ripoll sigui un
canal eficaç per a la difusió i projecció d’aquest excepcional
monument, imatge emblemàtica de la història del nostre país,
i que faci present la vida de la comunitat parroquial, que, com
la primitiva comunitat de benedictins, continua celebrant la
seva fe en el mateix indret que dotze segles enrere.

Noticiari
CASTELLÓ
VISITA A L’EXPOSICIÓ PULCHRA MAGISTRI
Aquest dimecres 4 de juny ha
tingut lloc la visita a l’exposició
“Pulchra Magistri. L’esplendor
del Maestrat a Castelló”, que
té lloc a les parròquies del Bisbat de Tortosa de Benicarló,
Catí i Vinaròs (i també a la
parròquia de Culla del bisbat
de Segorbe-Castelló). Una activitat organitzada des del SICPAS (Secretariat Interdiocesà
per la Conservació i Promoció
de l’Art Sagrat), on representants dels 10 bisbats catalans
han participat d’aquesta sortida que ha permès veure i gaudir d’una magnífica exposició
amb més de 300 obres, entre
pintures, escultures, teixits,
orfebreria i documents, dels
quals la fundació organitzadora La Llum de les Imatges n’ha restaurat 108 per ser contemplades pels molts visitants que van a veure els quatres
espais museístics.
A l’activitat hi ha participat el bisbe delegat pel Patrimoni Cultural i Artístic dels bisbats catalans, Mons. Francesc

Pardo, també s’ha fet present Mons. Enric Benavent, bisbe
de les parròquies que acullen la mostra, ubicades a la diòcesi de Tortosa. Han estat els encarregats d’acompanyar el
grup i fer les diferents explicacions de les obres exposades,
els dos comissaris de l’exposició, Mn. Josep Alanyà i el Sr.
Víctor Marco.
Després del dinar s’ha fet una breu reunió del Secretariat per
parlar dels temes que afecten al Patrimoni Cultural i Artístic
de les diòcesis catalanes.
Una visita recomanada per a tothom i que s’allargarà fins a
finals d’aquest any, més informació a la web institucional:
http://www.laluzdelasimagenes.net/
JOSEP GARCÍA
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Noticiari
ANGLESOLA

CASTELLÓ

EXPOSICIÓ DE LA VERA CREU D’ANGLESOLA
Al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, des de l’11 de juliol
a l’1 de setembre d’enguany, podrà visitar-se l’exposició de
la Vera Creu d’Anglesola i les peregrinacions de Catalunya a
Terra Santa.
Entre els actes previstos durant l’exposició cal destacar la
conferència de la Doctora Francesca Español Bertran sobre
la Vera Creu d’Anglesola i les relíquies de Terra Santa, que
tindrà lloc l’1 de setembre.
Informació:
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona: plaça Palau, 1. 25280
Solsona. Tel. 973 48 21 01.

EXPOSICIÓ “EL PINTOR ANTONI VILADOMAT (1678-1755)
Aquesta exposició té lloc dins els actes del Tricentenari que
s’han programat, i es mostrarà al mateix temps en quatre
ciutats diferents i en cinc espais museístics catalans. Una exposició que ens presentarà l’obra del gran pintor del barroc
català Antoni Viladomat, que en moltes de les seves pintures
presenta una temàtica religiosa. Així del 10 de maig al 2 de
novembre d’enguany podrem visitar i valorar la majoria de la
seva obra pictòrica, vista des de diferents àmbits i aspectes,
en els diferents espais seleccionats.
Al Museu d’Art de Girona podem valorar la seva vessant de
l’home, l’artista i l’obra. Al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal el que s’ha titulat com el relat pintat, destacant el seu
cicle
de pintures
santdeFrancesc.
A complau
la ciutat ade Mataró
El
Museu
Diocesà i sobre
Comarcal
Solsona, es
dos espais
i
dues
percepcions
de
l’artista
i el seu art, per una
convidar-vos a la inauguració de l’exposició:
banda al Museu Mataró la seva redescoberta i al MuseuLA VERA
CREU de pintures de la Capella
Arxiu de Santa Maria
el conjunt
D’ANGLESOLA
dels Dolors de l’església
mataronina. I per últim al Museu
I LES la seva obra gràfica i també la
Nacional d’Art de Catalunya
PEREGRINACIONS
d’alguns dels seus deixebles.
DE CATALUNYA
Més informació a:
A TERRA SANTA
http://tricentenari.gencat.cat/ca/agenda/activitatcontent/ElPintor-Antoni-Viladomat-i-Manalt-1678-1755/
L’acte tindrà lloc el divendres 11 de juliol a les 19 h

LA VERA CREU
D’ANGLESOLA
I LES
PEREGRINACIONS
DE CATALUNYA
A TERRA SANTA

a les sales d’exposicions temporals del
Museu Diocesà i Comarcal de SolsonaJAUME MAYORAL

Exposició de l’11 de juliol a l’1 de setembre de 2014

El dilluns 1 de setembre a les 19h, la Dra. Francesca
Español Bertran farà una conferència sobre La Vera Creu
d’Anglesola i les relíquies de Terra Santa.

Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona
Plaça Palau, 1
25280 Solsona
t 973 48 21 01
Horaris de visita
De dimarts a dissabtes, d’11 a 18.30 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.
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Noticiari
ARANDA DEL DUERO
EXPOSICIÓ DE LAS EDADES DEL HOMBRE: “EUCHARISTIA”
La Fundació Las Edades del Hombre ens proposa una nova
exposició que té com a títol “Eucharistia” i que des del 8
de maig al 10 de novembre mostrarà a la ciutat burgalesa
d’Aranda de Duero, 121 obres del patrimoni religiós de la
zona de Castella i Lleó, fetes per grans mestres i artistes de
tots els temps. La Fundació ja porta organitzades divuit exposicions amb un total de 10 milions de visitants. Les obres
estaran exposades a les esglésies de Santa Maria i Sant Joan
d’Aranda de Duero, i paral·lelament s’organitzaran altres activitats culturals i musicals, com xerrades i concerts.

Una exposició que té com a fil conductor el sagrament de
l’Eucaristia i la seva història dins l’Església. Un recorregut
estructurat en quatre blocs amb aquests títols i continguts:
Primer bloc: “Panis quotidianus”, amb els elements bàsics de
l’Eucaristia com són el pa, el vi, el banquet. L’Eucaristia que
sorgeix d’un sopar festiu i pasqual.
Segon bloc: “Antiquum documentum”, una perspectiva de
l’Eucaristia des de l’Antic Testament, amb alguns dels seus
personatges i passatges d’aquest primera part bíblica.
Tercer bloc: “Cena novissima”, ara la perspectiva vista des
del Nou Testament, i en tres moments amb Jesús, la seva
institució i la primera Església.
Quart bloc: “Mirabile sacramentum”, amb les dimensions de
la presència real del Cos de Crist, també el compromís de
la caritat.
A més s’ha planificat un programa didàctic adreçat als infants i joves, amb guies infantils de l’exposició, tres unitats
didàctiques i guies per a Primària i Secundària.
Trobareu més informació i recursos per dispositius mòbils a
la web: www.lasedades.es
JAUME MAYORAL
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RIFER ROCAFER
ROCAFER

Possibilitat de desmuntardesmuntar-ho fàcilment.
f cilment.
Parquet amb possibilitat de triar color.
Poc consum, a partir de 250w per cada banc.
No cal engegar abans, calor quasi instantani.
Les Planes d’Hostoles

Sense
Sense instal·laci
instal lació.
laci .

Parròquia d’Arbúcies
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LES NOSTRES CATEDRALS

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

Urgell
Solsona

Girona
Vic
Terrassa

Lleida
Tarragona

Tortosa
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Barcelona
St. Feliu
de LLobregat

BISBATS
DE
CATALUNYA

Visita a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat
La Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat és la seu d’un bisbat jove, erigit per
Decret del Papa Joan Pau II de 15 de juny de 2004, per a la qual fou designat Mons. Agustí
Cortés Soriano com a primer titular, qui en prengué possessió el 12 de setembre de 2004.
Amb la constitució del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va erigir-se com a catedral l’església
parroquial de Sant Llorenç, profundament unida a l’origen i a la gènesi de la Vila de Sant Feliu
de Llobregat.
De fet, la primera església del terme, documentada ja l’any 1013, era sota l’advocació de Sant
Feliu. I no serà fins al segle XIII que ja trobem documentada l’advocació de Sant Llorenç en
un temple de dimensions més reduïdes. Caldrà esperar, però, l’erecció de la parròquia -l’any
1505- per encarregar l’edificació d’un nou temple a Cristòfor Ragués, l’any 1564. I de nou,
l’any 1800 es tornà a edificar un temple més gran, d’estil neoclàssic, a càrrec de l’arquitecte
Francesc Renart Arús i reformat després per l’arquitecte Josep Simó Fontcuberta, temple que
va ser destruït durant la Guerra civil.
L’església catedral de Sant Llorenç, tal com avui la veiem, va acabar d’edificar-se l’any 1946. Podem dir que és encara avui una església en construcció, que va ser feta amb mitjans molt precaris en època de postguerra, gràcies als esforços dels feligresos, però cercant la màxima dignitat
i la qualitat que permetien els mitjans i l’art del seu temps. La Catedral requereix també avui,
amb l’esforç i la participació de la comunitat eclesial, una actualització per adequar-se i poder
respondre a les noves necessitats pastorals que deriven de la seva dignitat recentment assolida.
L’església actual va construir-se segons el projecte de l’arquitecte Josep Ros Ros, que executaren els constructors Ernest Claramunt i Adjutori Mitjans, amb decoració i ornamentació de
Francesc Labarta. Els elements externs que la caracteritzen són el campanar –únic element
salvat de la destrucció de l’església antiga, al qual s’hi afegí el rellotge-, la cúpula octogonal i
la portalada de la façana, amb els finestrals en forma d’arc trilobulat, amb columnes capitells,
gelosia i vitralls. Ens trobem davant d’una església d’estil neobizantí, de planta basilical, amb
tres naus, creuer i lucernari. El temple té unes dimensions de quaranta-cinc metres de llargada, trenta-dos metres d’amplada i vint-i-sis d’alçada, deixant a banda el campanar, la cúpula
i la capella del Santíssim, que fa trenta-dos metres de llarg per vuit d’ample.
Donen accés a l’interior de la catedral tres portes: la de façana principal i les dues laterals a
l’extrem del creuer. La portalada principal, amb arc de mig punt i dues arquivoltes sostingudes amb columnes i capitells decorats amb símbols vegetals i geomètrics, mostra en el timpà
una al·legoria de la vida i el martiri de Sant Llorenç. Les portes laterals, amb arc de mig punt
i arquivoltes llises amb columnes i capitells, presenten, la lateral esquerra, la Mare de Déu del
Roser i, la lateral dreta, el Bon pastor.
D’acord amb el precedent de les basíliques romanes, l’interior de la catedral es disposa en
tres naus: dues de laterals amb volta i la central amb enteixinat, arcades i columnata. Al mig
del creuer, s’aixeca la cúpula, que descansa sobre dues pilastres de la nau central i les dues
de l’absis que inicien l’arc. Per a l’ornamentació interior, s’empra un joc de línies, faixes i fons
tractats segons un esquema simple de colors: una combinació de colors neutres, una escala
de quatre grisos, i de colors càlids, el roig pompeià, el marró-vinatós i els daurats, que proliferen i imprimeixen una variada riquesa policroma, per la seva lluïssor i calidesa.

Façana principal

La nau central
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Un punt clau d’aquesta ornamentació és el sostre de la nau central i travesser, que destaca
pel seu enteixinat, de cassetons de relleus daurats que emmarquen la figura de “l´Anyell”,
en alt relleu, “damunt del llibre amb els set segells”, tal com descriu l´Apocalipsi, destacant
sobre una rica faixa en forma de creu, esmentant, als extrems, les al·legories a la Gràcia, la Fe
i les virtuts cardinals. Entre el fris de damunt les arcades i les columnes de granit artificial, hi
destaquen els capitells bizantins, de pedra clara de Montjuïc, amb els relleus de les típiques
fulles d’acant i creus estilitzades, que contrasten pel color rogenc dels fons.
Al centre del creuer, podem contemplar l’espai vuitavat, amb cornisa motllurada damunt les
quatre petxines curvilínies i el cimbori, amb cúpula poligonal, on els grisos i els ors llueixen
amb potència per la proximitat de la llum, que prové dels finestrals de la mateixa cúpula. A
les petxines s’hi representen els símbols dels quatre evangelistes i al punt més alt, coronant la
cúpula, hi veiem la figura del colom, símbol de l’Esperit Sant. A les naus travesseres, hi destaquen, a cada costat, els grans rosetons amb les figures d’àngels esgrafiats a banda i banda,
seguint amb el mateix esquema de color.
El principal centre d’atenció de tota l’església és l’absis, que embolcalla el presbiteri, l’Altar
major i l’ambó. El presbiteri està separat de la resta de l’església per una àmplia grada de
deu metres i mig d’amplada per catorze metres de fons. L’altar, situat damunt el presbiteri
i elevat del nivell de terra, és una mesa massissa de pedra calcària, amb basament d’obra i
revestida amb marbre color beix i gris marró, que fa tres metres de llarg. Hi ha un cos anterior,
sobresortint de la mesa a manera d’antependi, formant tres cossos amb relleus decoratius de

Nau central, nau lateral i creuer
Sector vuitavat al centre del
creuer
Pantocrator al sostre del
presbiteri
Enteixinat de la nau central
amb vitralls a ambdues bandes
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les al·legories dels set sagraments. Damunt l’altar, penjat i centrat, hi trobem el lampadari o
baldaquí, que s’hi va afegir molt posteriorment.
En la decoració de l’absis, hi destaca, en importància, la figura de Jesús-Majestat o “Pantocràtor”, representació que prolifera en l’art bizantí i també en el romànic. Veiem la figura
aureolada de Jesús, assegut al tron i portant el llibre amb la inscripció llatina “Ego sum
via, veritas et vita” (“Jo sóc el camí, la veritat i la vida”). I amb la seva mà dreta assenyala
l’obra del Pare: la Creació, representada simbòlicament en l’arc triomfal. Tota la figura
s’emmarca dins del medalló característic i, als seus peus, la bola del món, com a escambell.
Juntament amb aquesta figura, als laterals, hi ha les dues representacions de la vida de St.
Llorenç, obres de l’artista pintor Francesc Labarta. A la part més alta de l’absis, s’hi veuen
dos àngels -esgrafiats- coronant Jesús com a Rei de la Creació. Més avall, com a fons, entre
faixes i orles, destaquen les dotze estrelles, símbol dels apòstols. A les parets verticals del
fons de l’absis, hi destaquen les cinc obertures dels finestrals que hi donen llum, llevat de
l’obertura del centre, on s’hi allotja la fornícula amb la imatge de Sant Llorenç, patró de
la ciutat, del qual es desconeix l’autoria. També dins l’absis i paral·lela a l’arc triomfal, una
faixa ampla fa de fons a la temàtica de la creació esmentada: els sis medallons representen
els símbols dels sis dies.
A banda i banda de l’absis hi trobem les dues absidioles. L’absidiola de la dreta és la capella
del Sagrat Cor, inaugurada l’any 1955, que va ser decorada segons un disseny dels PP. Salesians de Barcelona, amb un esquema decoratiu que difereix una mica del de la resta del
temple. Els murals són pintures a l’oli sobre llenç i representen, a l’esquerra, la paràbola del
Fill pròdig i, a la dreta, Jesús i la samaritana. Dalt la volta, una representació de la Glòria,
amb Déu Nostre Senyor, Jesucrist i, als seus peus, la Mare de Déu i Sant Josep. L’altar consta
de l’ara pròpiament, sostinguda pel pilar amb un relleu del Bon Pastor. Sobre l’altar hi ha
col·locada la imatge del Sagrat Cor, de talla policromada, emmarcada per un plafó en forma
de retaule amb els relleus dels evangelistes.
A l’absidiola de l’esquerra hi trobem la capella dedicada a la Mare de Déu de Montserrat,
inaugurada el mateix any 1955. Tant la seva disposició com la decoració i les pintures murals
són obra del pintor local Joan Torras Viver, que va seguir el mateix esquema decoratiu de
tota l’església. La imatge de la Mare de Déu és de l’escultor Josep Ma. Camps Arnau. A la
part dreta i esquerra, els murs estan decorats amb pintures al fresc. El mural de l’esquerra
representa el naixement de la Verge Maria, on, al fons de la composició, s’hi representa
l’Ermita de la Salut de Sant Feliu, com a element local i popular, i, de lluny les muntanyes
de Santa Creu. Al mural de la dreta, s’hi representa la Visitació de Maria a la seva cosina
Elisabet. També aquí es fa una referència localista, del nostre país, deixant constància de
la muntanya de Montserrat. A la volta, d’esquerra a dreta, damunt la cornisa, hi ha les
representacions següents: Isaïes amb un àngel que sosté les paraules del Salm “Lactare Jerusalem” (Alegra’t Jerusalem). I sobre la capital de Judea surt el sol, que significa la llum de
Crist que havia de venir de Maria. Enmig de la volta, damunt del mateix retaule, hi ha dos
àngels amb la muntanya de Montserrat. A l’ indret de portal que condueix a l’altar major,
hi trobem Sant Lluc evangelista i l’àngel de l’anunciació amb la inscripció “Ave Maria gratia
plena Dominus tecum” (Déu vos salvi, Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vós). I a
la part més alta de la volta hi ha la mà de Déu Pare beneint, de la qual surten els raig d’un
estel, i l’Esperit Sant, representat en forma de colom. Dues llanties pengen del sostre amb la
frase “Consolatrix afflictorum” (el consol dels afligits).
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Requereix un esment l’àmbit del cor, atès que, tot i essent un lloc poc usat actualment i
poc visible si no s’hi accedeix, ofereix un esquema decoratiu de tons càlids: faixes i orles
s’entrellacen, tot vorejant les arcades del gran finestral de la façana i la gelosia, així com dels
dos portals existents.
Els vitralls i el paviment són, sens dubte, un complement fonamental. Un paviment que es
disposa en forma de gran mosaic de gres mat, a tessel·les grans: greques i entrellaçats de
línies i faixes, amb predomini del fons de color blanc, que configuren una encertada i pràctica
decoració en harmonia amb l’esquema decoratiu global de la catedral.
Igualment, els vitralls de l’església són un complement important i funcional no només de
decoració sinó per oferir en la globalitat del temple una gamma de tons lumínics la llum matisada. Tots els vitralls segueixen uns traçats geomètrics no figuratius, excepte la petita figura
d’algun símbol molt estilitzat i d’algunes inscripcions. L’esquema de color és de tons suaus i
unificats en cada àmbit concret: els blaus, els rosats, els verdosos i els groguencs. Destaquen,
en importància, els dos rosetons situats a les façanes laterals, amb els escuts d’Espanya i
l’Arma d’Artilleria –obsequi de la Fábrica Nacional-, i els finestrals de la façana, on es representa la Sagrada Família, els de la nau central, on es representa la lletania de la Verge, els de la
cúpula, on es representa la Redempció, la Creació, la Justificació i la Glorificació, els de l’absis,
on es representa els dotze apòstols, i tota la resta, fins a un total de 53, amb motius referents
als altars laterals on varen ser col·locats.
A la dreta de la nau central, trobem la Capella del Sagrament, la pintura de la qual és obra
de l’artista Joan Torras Viver, a qui es va encarregar, l’any 1967, un projecte diferent per a la
capella original de l’any 1940, també de l’arquitecte Josep Ros i Ros.
De la resta d’imatges de la catedral, destaquem la imatge de la Puríssima, que va ser tallada
per l’escultor Arquimbau, seguint un model de Martí Cabrer, la imatge del St. Crist, situat
al primer altar lateral, obra de l’escultor Juvanteny. Igualment cal fer menció, pel seu valor
històric, de les restes d’unes imatges trobades entre les runes d’uns antics fonaments de
l’església: una Mare de Déu, talla gòtica, de pedra (s. XIV) amb resta de policromia, i les d’uns
basaments o pedestals barrocs, amb figures de sants del s. XVII.

Plànol
Gelosia i capitells de l’arc
trilobulat
Part superior de la portalada
amb el timpà
Celebració eucarística presidida
per Mons. Agustí Cortés
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222.000 nens en situació
de pobresa atesos.
67.000 llocs de treball
per a persones amb dificultats.
734.000 persones grans
que participen anualment en
els nostres tallers.
51.000 persones amb malalties
avançades que han estat ateses.
18.000 habitatges de lloguer
social lliurats.
3.780 joves becats per ampliar
estudis a les millors universitats del món.

Olga Sanchiz Esteve,
clienta de CaixaBank

Gràcies al suport de clients, empleats
i voluntaris que han posat l’ànima per
fer de l’Obra Social ”la Caixa” l’obra
social més gran del país, per setè any
consecutiu destinem 500 milions d’euros
a ajudar els qui més ho necessiten.
Tot això, mitjançant iniciatives que
lluiten contra l’exclusió i la pobresa,
faciliten la integració laboral, promouen
l’educació i acosten la cultura a tothom.

Obra Social ”la Caixa”,
la primera obra social del país

www.laCaixa.es/ObraSocial
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Tu fas una
gran obra cada dia

