TAÜLL
L

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

NÚMERO 42
PUBLICACIÓ QUADRIMESTRAL
SETEMBRE - OCTUBRE 2014

S

Retaule de l’església de Santa
Maria de Sant Martí Sarroca.

3

U

M

A

R

I

EDITORIAL. Gaudí, el nostre referent
Josep M. Martí i Bonet

4

BARCELONA. El Museu obre les portes del Barri Gòtic
Blanca Montobbio Martorell i Joana Alarcón Hernández

6

GIRONA. La imatge de la Mare de Déu de Loreto de Lloret de Mar (La Selva)
Martirià Brugada i Clotas

Coordinació:
Bisbat de Girona

10	
LLEIDA. L’Església parroquial de Rosselló
Isidre Puig

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

14	
SANT FELIU DE LLOBREGAT. Església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca
	Leonor Parreu

18	
SOLSONA. Montclar, dos retaules barrocs dels escultors Pujol
Joan Vilamala

23	
TARRAGONA. Medalles religioses barroques al Museu Diocesà de Tarragona
Jordi López Vilar

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

26

TERRASSA. Restauracions a l’església de Santa Maria de Barberà del Vallès
Joan Betriu Pi

Realitza: www.palahi.cat

30	
TORTOSA. Dues portalades reinaxentistes bessones: Vinaròs i Sarroca

ISNN 0212-1956
ISNN 2339-7411

Joan-Hilari Muñoz Sebastià i Joan Yeguas Gassó

33	
URGELL. Camuflat sota el vernís.

Dipòsit Legal: Gi-542.2002

Mireia Garcia Garcia
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.”

37	
VIC. Tres exvots dedicats a Sant Llucià i sant Marcià, els Sants Màrtirs de Vic al
Museu Episcopal de Vic
Joan Arimany i Juventeny

2

40

NOTICIARI.
Nova seu dels arxius del Bisbat d’Urgell
Exposició “Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art patrimonials fora d’Andorra”
Exposició del Greco “Arte y Oficio”
“Les lletres d’ahir i d’avui” Exposició a Girona

43

LES NOSTRES CATEDRALS. Catedral de Tarragona

Editorial

Gaudí, el nostre referent
JOSEP M. MARTÍ BONET

S’han produït dos esdeveniments gaudinians: una nova Facultat i un Congrés.
La Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes ben bé es pot dir que és una nova criatura
que va néixer fa pocs dies, el dos d’octubre del 2014 quan el cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per
l’Educació Catòlica, signà el decret d’erecció de la mateixa. És, doncs, una institució eclesiàstica superior d’estudis, no tan
sols teològics i filosòfics, sinó també d’altres disciplines eclesiàstiques, igualment humanístiques com la història de l’església,
l’arqueologia cristiana i la gestió del ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Segons afirma el fulletó d’informació, la nova
Facultat Antoni Gaudí és una aportació de qualitat universitària a l’àmbit eclesial i cultural del nostre país, al servei específic
del diàleg entre la fe i la cultura. En ella es podrà accedir al títol de Batxiller, al de llicenciat i al de doctor, homologables als
títols universitaris oficials de graduat, màster i doctorat respectivament.. Ja en el present curs s’han iniciat els programes
d’assignatures i activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’instrucció Superior. En l’esmentat fulletó
informatiu apareixen assignatures com arqueologia, arxivística, paleografia, diplomàtica, història de l’art cristià, patrimoni de
l’Església, arquitectura cristiana,... que podran enriquir les comissions, delegacions, museus, arxius… tan vinculades a aquesta
àmplia temàtica que no és gens aliena al nostre SICPAS. Estem, doncs, d’enhorabona i tot a l’empara del gran geni i sant varó
Antoni Gaudí. També el professorat és molt proper a les nostres delegacions diocesanes del Patrimoni Cultural a Catalunya.
De tot això se’n beneficiaran els nostres monitors, gestors, voluntaris dels béns culturals de Catalunya.
Casualment, l’anterior noticia coincideix amb la celebració del 1er. Congrés Mundial Gaudí, organitzat per la Universitat de
Barcelona, i la denominada institució The Gaudí Research, que és el primer d’una sèrie de 6 congressos bianuals centrats
en la recerca inèdita sobre Antoni Gaudí. Congressos que esdevindran en finestra de presentació a la comunitat científica
internacional, d’un nou relat sobre Gaudí i el primer punt de partida de difusió del Gaudí total i els seus valors útils i aplicables
al segle XXI. En aquest ampli i ambiciós projecte han col·laborat molts dels monuments gaudinians propietat de l’Església com
també els gestors de la pràctica totalitat d’ells. Cal proclamar que la figura de Gaudí és ben nostra però també universal- Ell
és l’únic artista amb vuit obres declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Així, per exemple, el celebre arquitecte
Arata Isozaki afirma d’una obra de Gaudí (la colònia Güell): “sobrepassa tots els límits establerts”. També per això estem
¡d’enhorabona!

3

CONNECTA’T AL

BARRI GÒTIC

Ruta didàctica per Barcelona

BARCELONA

Museu Diocesà

De

Barcelona

Av. de la Catedral, 4
08002 - Barcelona
Tel. 93 315 22 13 / 93 270 10 17
647 145 238
museudb@arqbcn.cat

El Museu obre les portes del Barri Gòtic.
Connectar-nos al Barri Gòtic per viure
la nostra història
per BLANCA MONTOBBIO MARTORELL
I JOANA ALARCÓN HERNÁNDEZ

“Ser ciutadà passa per conèixer la història
de la nostra ciutat i reconèixer el valor
de la construcció col·lectiva i de la cultura”.
ITZIAR GONZÁLEZ

E

l títol de l’activitat que proposem des del Museu Diocesà
de Barcelona, “Connecta’t al Barri Gòtic”, suggereix una
primera actitud a l’alumnat, que és el fet de “connectar”, una
paraula i alhora un gest molt propi en el món que ens envolta.
Si els nostres alumnes estan tot el dia connectats a múltiples
realitats virtuals, per què no proposar-los una activitat que els
connecti al seu passat per conèixer, estimar i valorar la seva
pròpia ciutat?

Des del Museu Diocesà de Barcelona tenim el goig de
presentar-vos el projecte Connecta’t al Barri Gòtic. Des del
primer moment ha tingut molt bona acollida en la comunitat
educativa, i des d’aleshores ens hem reunit amb molts
professors i hem realitzat nombroses sessions informatives
sobre els materials i l’activitat, una ruta didàctica pensada
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per ser autoguiada però que també us ofereix la possibilitat
de realitzar-la amb monitors. Ja són molts els centres
educatius que s’han animat a fer l’activitat, fins i tot a final
de curs en el marc del crèdit de síntesi, i esperem que cada
any en siguin més.
En les sessions informatives, quan presentem l’activitat sempre
ens agrada començar amb una imatge de Barcelona des de
l’aire. És interessant observar des d’aquesta perspectiva, a
simple vista, tres ciutats clarament diferenciables que s’han
anat dibuixant al llarg de més de vint segles d’història: la més
moderna, amb un caràcter més industrial, envolta una segona
ciutat que data del segle XIX coneguda com l’Eixample, enmig
de la qual observem la més arcaica, al cor de la qual es troba
el Museu Diocesà de Barcelona, a les portes del Barri Gòtic.
Aquest nucli més antic conserva els testimonis monumentals
del naixement de la Barcelona romana al segle I aC., va ser cort
de reis als segles V i VI, després de la dominació musulmana
va ser la residència dels comtes de Barcelona, i acollí la cort del
reis de la Corona d’Aragó fins a la mort del rei Martí l’Humà,
el darrer rei del Casal de Barcelona. En definitiva, aquest és un
dels indrets més bonics i suggerents de la ciutat, i sens dubte
un dels més importants des del punt de vista històric, a nivell
local i català, ja que és una mena de museu a l’aire lliure que
concentra molts monuments que permeten contextualitzar
tota la història medieval de Catalunya.
Veient la gran quantitat de turistes i estudiants que recorren el
barri –els primers amb el plànol i/o guia turística indispensable
de Barcelona a les seves mans, i els segons amb les preguntes
de rigor del professor fotocopiades que han de respondre
abans no arribi l’hora de tornar a classe–, feia temps que des
del Museu Diocesà vèiem la necessitat de crear un suport

Connecta’t al Barri Gòtic és una proposta d’itinerari didàctic dirigit als alumnes dels darrers cursos d’educació
primària i els primers de secundària. És un recorregut per la Barcelona gòtica farcit d’obres emblemàtiques que
permeten contextualitzar la història de Catalunya, alhora que apropen a la història local de la ciutat, des dels seus
orígens romans al segle I aC. fins a la mort de Martí I l’Humà el 1410, el darrer rei de la Corona d’Aragó del casal
de Barcelona.
Per realitzar la ruta posem a la vostra disposició tres tipus de materials i la possibilitat de servei de monitoratge:

1 Quadern didàctic

2 Plànol

3 Activitats en línia

En primer lloc, abans de fer
l’itinerari, cal preparar la visita
i apropar l’alumnat al barri i al
seu entorn. En el Quadern didàctic teniu els continguts específics que es treballaran al Barri
Gòtic sobre la ciutat de Barcelona. Aquest quadern també
conté fitxes amb propostes didàctiques optatives, podent escollir el professor les activitats
més adequades d’acord amb el
nivell, l’edat i els interessos del
grup d’alumnes.

Ruta per la Barcelona gòtica. L’alumnat haurà de seguir
les instruccions i resoldre les
qüestions que se li plantegen
al voltant del plànol: viatgem
de l’època romana fins la gòtica, passant per Santa Maria del
Mar, la capella reial de Santa
Àgata, la catedral de Barcelona
i Santa Maria del Pi. Aquestes
activitats requereixen l’observació directa per part de l’alumnat, mentre les del revers del
plànol poden fer-se a classe o a
casa. L’activitat inclou l’entrada
gratuïta al Museu Diocesà de
Barcelona durant el recorregut.

A la pàgina web del Museu Diocesà de Barcelona (www.cultura.
arqbcn.org) trobareu diversos
jocs interactius complementaris
mitjançant l’enllaç “EDUCACIÓ”.

4 Monitoratge
El recorregut pot ser autoguiat,
però també teniu la possibilitat
de fer-lo acompanyats dels nostres guies.
Reserves: museudb@arqbcn.cat
Tel. 93 270 10 17 / 93 315 22 13
647 145 238

diferent i més engrescador per als estudiants, que, a part
de les activitats de rigor, inclogui un plànol de la zona per
orientar-se i que els serveixi de guia, tant en l’espai del barri
com en el temps, des del segle I aC. fins al segle XV.
I així, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social d’Ibercaja,
hem pogut publicar els materials de l’activitat “Connecta’t
al Barri Gòtic”.
Tres tipus de materials
En un principi el projecte només contemplava l’elaboració del
plànol interactiu per a l’alumnat, en format A5 plegat i A2
desplegat, sobre el qual s’ha d’anar marcant la ruta i fent les
activitats. A través de les activitats que hi ha al voltant del
plànol, nosaltres proposem una ruta cronològica, des d’època
romana fins la gòtica, fent un recorregut per la Barcino
romana, les seves muralles i torres, la seva cultura i les seves
creences, passant després per Santa Maria del Mar, la capella
reial de Santa Àgata, la catedral de Barcelona i Santa Maria
del Pi. Aquestes activitats cal fer-les in situ, ja que requereixen
l’observació directa per part de l’alumne, mentre al revers hi ha
més activitats que es poden fer al mateix Barri Gòtic, a classe
o a casa, depenent del temps que es tingui i dels interessos del
grup de professors i alumnes. Per exemple, els alumnes hauran
d’estar molt atents i ser molt observadors durant la sortida per
descobrir al Pla de la Seu un tram de la muralla romana del
segle IV que fa visible al seu interior la muralla del segle I. Més
tard, ja a classe o a casa, podran respondre a la pregunta del
revers del plànol: per què els romans van construir una segona
muralla més gran i sòlida al segle IV?
Tan bon punt vam començar a treballar en el plànol, vam
prendre consciència de l’amplitud i la complexitat cronològica

que volem abraçar amb aquest itinerari –ni més ni menys que
quinze segles d’història!–, i tenint en compte que proposem
una ruta que pugui ser autoguiada, vam creure convenient
elaborar uns materials complementaris que permetin
aprofundir més o menys en la història i adaptar l’activitat a
les necessitats de cada grup en funció del nivell, l’edat i els
interessos. Així vam decidir elaborar el quadern didàctic que
obsequiem al professorat en el moment d’adquirir els plànols,
que inclou tots els continguts que creiem que es poden
treballar al Barri Gòtic i alguns suggeriments d’activitats per si
es creu convenient fer-les.
I, per acabar de tancar l’activitat, també n’oferim unes
altres en línia que s’obsequien al professor juntament amb
el quadern. Aquestes serveixen per fer una avaluació final
després de la ruta pel Barri Gòtic i tenen un caràcter més
lúdic i divertit (joc de parelles, sopes de lletres, preguntes tipus
text, relacionar paraules amb dibuixos...). És interessant que
els alumnes puguin veure per ells mateixos tot allò que han
après i que s’ho han passat bé.
Tot i que no hem volgut donar un caire molt infantil a l’activitat,
ja que va dirigida sobretot als alumnes d’educació secundària,
estàvem segures que el fil conductor de l’activitat havia de
ser la “Petra” de Montjuïc, que és un carreu procedent de
les pedreres de Montjuïc. Amb aquest personatge volem que
l’alumnat tingui molt present que aquesta pedra és el material
constructiu de Barcelona per excel·lència, des d’època
romana (com podem veure ja en la muralla del segle I i en el
Temple d’August) fins ben entrat el segle XX, ja que també
la podem trobar en la basílica de la Sagrada Família. L’última
pedrera de Montjuïc va ser tancada la segona meitat del segle
XX. La “Petra”, d’alguna manera, acompanya durant tot el
recorregut, i quan observem els edificis i els temps, l’estem
mirant i l’estem interrogant.
Només a tall d’exemple, comentarem una de les activitats que
es fan durant l’itinerari, que inclou l’entrada al Museu Diocesà
de Barcelona.
Per acabar de tancar el cercle en aquest exercici de “connexió”
al gòtic, ens ha semblat molt interessant acabar l’activitat
simplement citant Antoni Gaudí. En primer lloc, ho hem
considerat molt apropiat perquè sovint Gaudí feia el mateix
recorregut que es proposa durant l’activitat, observava el
nostre patrimoni i el material amb què estava construït (pedra
de Montjuïc, ceràmica, vidre, el ferro...), així com les formes
i diversos estils. Ell va ser una figura molt important per a
nosaltres que va saber recollir el llegat d’aquest patrimoni,
des dels punts de vista artístic i tècnic, i el fa reformular en
les seves obres.
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G I R O N A

La imatge de la Mare de Déu de
Loreto de Lloret de Mar (La Selva)

L

’escultor Enric Monjo i Garriga (1895 – 1976) era nascut
a Vilassar de Mar però tenia arrels gironines. La seva mare
(Josefa Garriga i Tolosa) era de Malgrat de Mar, població del
bisbat de Girona. I la mare de la seva muller (Teresa Garriga
Tolosa, tia de l’escultor) també era filla de Malgrat de Mar,
com també ho era el seu padrí i oncle Enric Garriga Tolosa. La
seva padrina, la tia paterna M. Teresa Monjo Segura, vivia a
Arenys de Mar.
Enric Monjo va destacar per la producció de l’escultura religiosa d’arrel noucentista: ell mateix es sentia deutor de Josep
Llimona, Pere Carbonell, Antoni Alsina... I la seva producció
religiosa, per raons òbvies, fou especialment abundant entre
el 1939 i el 1967. On més es troba ubicada és a les diòcesis
de Terrassa (Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa, Sant
Félix de Sabadell, Sant Cugat del Vallès...), de Sant Feliu de Llobregat (Vilafranca del Penedès, Monestir de Montserrat...) i de
Barcelona (Sant Vicenç de Montalt, Parròquia de la Concepció,
Santa Maria del Mar, Maria Reina, Capella del Bon Consell a
l’Ajuntament, Santa Maria del Pi...). També trobem alguna escultura seva a Lleida (Mare de Déu del Carme), a Tortosa (pas
del Davallament), a Reus (Mare de Déu de la Misericòrdia)...
Fora de Catalunya també hi ha molta obra religiosa seva: Barbastre, Vitòria, Washington...
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FOTOGRAFIA: JOSEP M. ARPÍ

per MARTIRIÀ BRUGADA I CLOTAS

Mare de Déu de Loreto. Lloret de Mar.

La presència d’Enric Monjo al Bisbat de Girona
Al bisbat de Girona, del taller de l’Enric Monjo únicament s’hi
localitzen les imatges de la Mare de Déu de Loreto i el Sant
Crist a l’església parroquial de Sant Romà de Lloret. Val a dir
que si hi trobem imatges d’altres escultors vinculats al seu taller: Gabriel Alabert (relleus a la Pietat d’Arbúcies), Francesc
Bacquelaine (Catedral, claustre de Sant Domènec, Camallera,
Parlavà, Bescanó...), Carles Carlos (Tordera, Valldemaria de
Maçanet de la Selva...), Josep Martí-Sabé (Santa Coloma de
Farners, Banyoles...). Altres escultors vinculats a les nostres
comarques també treballaren al seu taller (Ermenter Vélez,
Francesc Torres Monsó, Lluís Molins...). Si bé sense cap vincu-

FOTOGRAFIA: MARTIRIÀ BRUGADA

FOTOGRAFIA: JOSEP PORTA BALLESPÍ

Mare de Déu del Carme. Lleida.

Mare de Déu de Loreto (detall). Lloret de Mar.

lació amb Girona, cal recordar que Josep M. Subirachs en fou
aprenent (del 1942 al 1947).

La imatge està situada en una fornícula a mitja alçada de l’absis. Les seves dimensions són considerables: 250 cm d’alçada,
100 cm d’amplada i 90 cm de profunditat (hem de calcular
que si la imatge estigués dempeus, tindria una alçada de més
de 3mts.). És de pedra sorrenca de Montjuïc (que s’utilitzava
sovint al seu taller) i està discretament policromada. La postura de Maria és majestàtica (Seu de la Saviesa), amb la mirada
frontal i molt hieràtica. Vesteix túnica i mantell que no deixen
entreveure per res les formes del cos, com era normatiu en
aquell moment. Maria està asseguda en un tron solemne. Al
coll hi llueix un penjoll i va cofada amb una corona reial. Al
darrera hi ha l’aureola.

La imatge de la Mare de Déu de Lloret de Mar
La imatge de la Mare de Déu de Loreto presideix l’església
parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar des del 1943. Des
del 1939 (i fins el 1944) el regent de la parròquia fou Mn.
Antoni Talamàs i Casellas, natural de Sant Pol de Mar. Provenia
de Casa Missió de Banyoles. Era coneixedor de l’escultura religiosa d’Enric Monjo relacionada amb el Cercle de Sant Lluc,
el moviment litúrgic, el noucentisme. No ens ha d’estranyar
doncs que s’acudís a aquest escultor.
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FOTOGRAFIA: MARTIRIÀ BRUGADA

Mare de Déu de Loreto (detall de l’àngel transportant la Santa Casa). Lloret de Mar.
Esbós de l’Adoració dels Reis. Museu Monjo, fitxa núm. 79.
Adoració dels Reis. Cadirat del Sant Esperit. Terrassa.

L’Infant, en canvi, mostra un cert moviment especialment amb
els braços que té oberts. Al costat dret, als peus de la imatge
(gairebé imperceptible des de la nau), hi ha un angelet transportant la Santa Casa de Loreto.
Altres imatges de Maria en majestat
Curiosament aquesta imatge de la Mare de Déu de Loreto té
una germana bessona que és la imatge de la Mare de Déu del
Carme que presideix l’església parroquial del Carme de Lleida.
És del mateix any (1943). Les seves dimensions són semblants
però un xic més petita: 240 x 110 x 77’5. I és una talla de fusta
de cedre recoberta de guix daurat i policromat (una mostra de
les diverses tècniques que es dominaven i s’utilitzaven en el
taller d’en Monjo, amb tan bons operaris).
Altres imatges de la Mare de Déu en majestat procedents del
taller de l’Enric Monjo són la M. de D. de la Mercè de les religioses mercedàries missioneres del c. Sant Gervasi de Cassoles
(1947), la de la M. de D. del Carme de la clínica Corachan
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(1948), la M. de D. de Montserrat de la capella del Bon Consell
de l’Ajuntament de Barcelona (1963), en un procés creixent de
hieratisme.
Antecedents de la imatge
L’Enric Monjo acostumava esbossar les imatges que s’esculpien al seu taller. Les elaborava en fang i posteriorment les coïa
al forn. Els seus operaris eren els encarregats de transportar la
figura a les dimensions i al material adequats (que ell acabava
de perfeccionar). Una bona col·lecció de les terracotes elaborades directament per en Monjo es poden admirar al Museu
Monjo de Vilassar de Mar.
La imatge de la M. de D. de Loreto, la del Carme i les que
seguiran, tenen el seu model en la terracota titulada “Esbós
de l’Adoració dels Reis Mags” (fitxa n. 79, de 41 x 35 x 16cm).
Aquest esbós era l’estudi preparatori d’un conjunt que havia
de presidir l’absis de Santa Maria del Pi (també coneguda com
a Santa Maria dels Reis). El cert és que no es realitzà aquest

projecte però, en canvi, inspirà altres obres d’en Monjo. Un
és el relleu de l’Adoració dels Mags al cadirat de la Catedral
Basílica del Sant Esperit de Terrassa. I la imatge central, la de
Maria amb l’Infant, és la que serví de model per esculpir la de
la M. de D. de Loreto i les altres en majestat (únicament canviant de costat la figura de l’Infant). De fet, és un procés que
també es donà en les primitives imatges de la Mare de Déu en
majestat (p. e. la que presideix el timpà del s. XV de la Basílica
de Castelló d’Empúries).
Enric Monjo, en esbossar la imatge de la Mare de Déu de Loreto (i les altres en majestat) podria molt ben ser que s’inspirés
en la imatge de la Mare de Déu que presideix la basílica de
Sant Antoni de Pàdua, una escultura de cap el 1448 de Donatello, a qui Enric Monjo admirava, com es pot constatar en
altres escultures o relleus de l’escultor.

Les referències bibliografies de la imatge de la Mare de Déu de Loreto
són: Josep Maria MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Rutes d’art sacre: 19391985. Quaderns de la Revista de Girona, 3, Sèrie Guies, 2. Girona,
1986, p. 90. També ens en parla l’Agustí Maria VILÀ GALÍ, L’església
parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar: 1509-2009. Lloret de Mar,
20011, p. 174.

Donatello: Madonna amb l’Infant (c.1448). Pàdua. Basílica
de Sant Antoni de Pàdua.
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L L E I D A

L’Església parroquial de Rosselló
per ISIDRE PUIG

L

a primera referència documental segura sobre l’església
vella de Rosselló, està datada el 1637, en una visita
pastoral on es diu que el titular era Sant Pere ad vincula (Sant
Pere encadenat), i que els altars estaven dedicats a la Verge
del Rosari, a Sant Josep i Santa Cecília i al Crist Crucificat.1
Durant el mes d’abril de 1997 es va enderrocar la casa situada
al costat esquerra de l’església. Entre els fonaments es van
trobar restes del vell temple. En concret va aparèixer un
fragment de mur amb una finestra d’estil romànic, orientada
a l’est, que es podria identificar amb la que donaria llum
al presbiteri. Sembla que la primitiva església medieval era
un edifici de planta rectangular, dividit en dues seccions. El
cos principal era de 4 metres d’amplada i 9’75 de llargària,
mentre que el segon era de 2 per 8’50 metres, tot permetent
que el principal sobresortís uns 2 metres i pogués delimitar el
que podria tractar-se de la part de l’absis. Una de les primeres
referències històriques relatives a l’estat de conservació de
l’església vella de Rosselló l’hem trobat a les recomanacions
que el bisbe Dr. Gregorio Galindo va indicar a la seva visita
pastoral de l’agost de 1741: “reparar la iglesia”2. Pocs anys
després començaren les primeres actuacions serioses per a
dur a terme l’edificació d’un nou temple parroquial.
El 3 de gener de 1748, a casa del notari Antoni Domingo, que
vivia al carrer de la Llinacerra de la parròquia de Sant Llorenç
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Vista de la façana de l’església de Sant Pere ad vincula (Sant
Pere encadenat) de Rosselló.

de Lleida, el mestre d’obres Agustí Biscarri, a instància del
prevere Mn. Marià Mateu, va prestar jurament afirmant que
va anar a la vila de Rosselló per a reconèixer si l’abadia del
rector estava habitable, i per inspeccionar l’estat del temple
parroquial. L’abadia només tenia una habitació amb molta
humitat i presentava unes condicions de ruïna a la teulada i
als fonaments, amb uns pilars de molt poca resistència i mal
construïts. Pel que fa a l’església, es comenta igualment que
també mostrava un estat ruïnós, “por faltarle los estribos de
los arcos, y haver hecho un grande movimiento.”3
El 18 de febrer de 1748 el rector, Mn. Marià Mateu i els veïns
del poble, es van reunir per autoimposar-se un dret de vintè,
destinat a la construcció d’una nova església, doncs el Bisbe
de Lleida havia visitat el temple i disposat en el seu Decret que
es construís una nova església, o en el seu defecte es reparés
l’actual, perquè amenaçava ruïna i estava indecent per celebrar
els “Divinos Officis”. En el cas que es recompongués el temple,
sembla que seria la solució més costosa, ja que els fonaments
estaven disposats en fals. Per aquesta raó van decidir construirne una de nova i es van reunir per autoimposar-se l’esmentat
dret sobre tots els fruits sobre els quals es pagava el delme i
que es collirien en el terme de Rosselló, fins que quedés el
temple pagat i finit.4 Van transcórrer encara uns quants anys
abans que comencessin les obres de la nova església; tal
vegada el dret no es va executar mai, o bé que un període de
collites dolentes va aturar aquest procés.
No fou fins al 2 de febrer de 1756 que els veïns de la vila
de Rosselló van reemprendre definitivament la construcció
del nou temple parroquial, fent realitat tots aquells esforços
dels seus avantpassats per a intentar edificar-lo, doncs el que
tenien continuava amb un estat de conservació lamentable.
El vell temple tenia poca capacitat pel nombre d’habitants
del poble, les capelles i la sagristia eren indecents, i el que era
molt important, que el Bisbe de Lleida, reiteradament en els
seus Decrets de visita, s’havia queixat de l’estat deplorable de
l’edificació, persuadint als diferents rectors que n’alcessin una
de nova planta.
Una església que en principi s’ubicaria al mateix lloc que
la vella, ampliant-la segons el plànol que ja s’havia fet. Per
tot això, l’esmentat 2 de febrer de 1756, es van reunir per
nomenar els administradors que s’encarregarien de contractar
el mestre d’obres, ajustar el plec de condicions o tabba, el
preu definitiu i controlar la seva edificació. Per aquest efecte,
foren escollits el rector, Joan Francisco Aguilar, Martí Bota,
Batiste Vila, Anton Guardilla i Jaume Guamis.5
L’endemà, el 3 de febrer de 1756, els administradors nomenats anteriorment, amb el rector al capdavant, Mn. Joan Fran-

cisco, per una banda, i Josep Burria, mestre de cases, Pau
Cassanyes, mestre Fuster i Remigio i Francisco Burria, fills del
primer, de l’altra banda, van signar el contracte de l’edificació
de la nova església parroquial de Rosselló, segons la planta i
perfil que havia realitzat el mateix Josep Burria.6
Per tant, avui sabem que el principal autor (arquitecte)
de l’actual església de Rosselló és el mestre de cases Josep
Burria, nascut segurament en alguna vila d’Aragó, cap al
1697. Va contraure matrimoni amb Maria Farré, amb qui va
tenir dos fills, Remigio i Francisco, nascuts cap al 1730 i 1736,
respectivament. A més va tenir una filla, de nom Josefa,
que es va casar amb un altre mestre de cases, Josep Miquel,
que va treballar al costat del seu sogre. Josep Burria i la seva
família van arribar a Terres de Lleida cap al 1741, amb una
contrastada reputació com a constructor d’esglésies i tracista.7
La contracta o tabba de l’església de Rosselló conté 19 pactes.
Cal destacar que el temple s’havia de construir en un termini
de quatre anys, i devia estar claustrejat, amb creuer, capelles,
dues sagristies, presbiteri i campanar. S’edificaria al mateix
lloc que hi havia la vella església i hauria de tenir de llargària
cent vint-i-cinc pams i vuitanta d’amplària, segons els plànols
i perfils que havia dissenyat el mateix Josep Burria. Aquest,
en qualitat d’assentista de l’obra, s’hauria d’encarregar de
tots els materials, fusta, ferros etc. Els fonaments devien ser
de cinc pams i mig d’ample i de profunditat fins arribar a la
roca, mentre que al lloc on anirien les columnes serien de nou
pams d’ample “en cuadro”. Una vegada fets els fonaments
es plantejaria a terra la planta del temple, amb el gruix dels
murs que mostrava el plànol. Després d’estar anivellat el terra
alçarien un sòcol de pedra tallada de quatre pams d’alçada, i
el mateix sistema als llocs on anaven les pilastres i pilars.
La portada presentaria unes dimensions d’onze pams i mig
d’ample i vint d’alçada, amb la pedra ben atallantada, amb
els ornaments d’arquitectura i escultura segons demostrava
el perfil. Els murs serien de mamposteria i les canonades de
pedra treballada “a punta de escoda”. L’alçada dels murs
del presbiteri i dels braços del creuer tindrien cinquanta-vuit
pams, mentre que els murs de les capelles i sagristies només
vint-i-sis. Cadascuna de les filades dels pilars i pilastres estarien
formades per dues pedres. Els arcs torals que mantindrien la
mitja taronja devien ser de quatre pams de rosca i l’assentista
faria quatre petxines als angles d’aquests arcs i sobre aquests
posaria una cornisa. Al projecte també consta la construcció
d’un arc que anava des de l’abadia fins al campanar de
l’església, cobert per una teulada “per a que lo Sr. Rector
puga passar des de dita Badia a la mateixa Iglésia per cubert,
i sens mullar-se encara que plogues”. El campanar tindria
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Vista interior de l’església de Rosselló des del presbiteri,
on es veu el color blavós de la coberta del creuer. Es tracta
d’una estructura metàl·lica i les plaques de polièster de
resina col·locades al cimbori de l’església de Rosselló després
de la guerra civil.

135 pams d’alçada, uns 27 metres (aproximadament un pam
mesurava 20’87 cm).
El cost total de l’obra pujava a quatre mil quatre-centes lliures
barcelonines, que rebrien Josep Burria i Pau Cassanyes durant
sis anys, a partir de l’inici de les obres. Aquest dia rebrien doscentes lliures, quatre-centes el dia de la festa de Sant Miquel,
i a partir d’aquell moment cada quatre mesos altres duescentes lliures, fins a la conclusió del pagament. La vila oferiria
als fabricants casa i assistència de metge i apotecari, així com
als seus mossos i fadrins. També cedirien tots els materials i
desfeta de l’església vella, amb el dret d’utilitzar la teuleria,
la llenya i la calç de les terres comunals. La fàbrica de la nova
església havia d’estar acabada en tres anys a partir que Burria
rebessi 2.400 lliures, inclosa la visura que aniria a càrrec de
l’empresari si trobés alguna falla i per part del consistori si
estigués conforme.
A mitjans del segle XIX José Maria Escolà en el seu volum de
la España Mariana dedicat a Lleida, indica que el dia 25 d’abril
de 1757 es va posar la primera pedra de l’església, dedicada
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a la Verge del Pilar i a Sant Pere Apòstol, segons l’acta de
consagració que encara va veure a l’arxiu parroquial.8
El 21 de maig de 1757, el rector de la parròquia, D. Joan
Francisco, es va comprometre a pagar a Josep Burria els diners
que li devien i li deurien fins l’acabament de l’obra, segons
els pactes que al seu dia (2 febrer de 1756) havien signat
amb els administradors de la construcció del temple, restant
la quantitat corresponent a una de les sagristies i l’arc que
estava projectat uniria l’església i l’abadia per considerar que
no eren necessàries. La quantitat total, doncs, que encara
havien de pagar a Burria fins l’acabament de l’església era
de tres mil set-centes cinquanta-sis lliures i quatre diners.
Per aquesta raó el rector, considerant que era impossible
continuar sufragant la construcció del temple, va acordar que
era necessari autoimposar-se un dret de quinzè sobre els fruïts
que es collien al terme, durant vuit anys.9
El 25 d’agost de 1757 Burria i Cassanyes van traspasar la
continuació de les obres de l’església de Rosselló a favor de
Miquel Batiste, per un total de 3.400 lliures, segons els mateixos
terminis contractats pels atorgants amb els comissionats de
Rosselló per aquesta obra. Hem de suposar que Josep Burria
i el seu equip, és a dir, fills, gendre i col·laboradors, estaven
massa ocupats en altres obres, com per exemple l’església
d’Estada (Osca).10
El 30 de desembre de 1757 es va acordar la supressió d’una de
les sagristies, ja que per a la seva construcció devien prendre
una gran part del corral de la casa de Jaume Guamis, fet que li
causaria un evident perjudici. Tot i que no és gens habitual que
els temples només tinguin una sagristia, hem de suposar que
el fet que Jaume Guamis formés part dels administradors de
l’obra de la nova església, fou una de les raons per entendre
que es va evitar la mutilació del seu corral, justificant, a més,
que era una despesa innecessària (“superficial”) i que era la
forma de “no incomodar tant al dit Jaume”, ja que d’aquesta
manera només se li prendria una part molt petita. Així podem
entendre la mutilació volumètrica del temple, amb només una
sagristia.11
Els administradors van convenir amb dit Guamis que se li
pagaria pel terreny cedit a l’església a raó d’una lliura i dotze
sous la cana superficial (la cana a Lleida amida uns 2,4211 m2).
La recompensa quedaria concretada amb una altra porció de
terreny, el que ocupava part del cor de l’església que tenien
encara al culte i la capella de sant Josep, que li entregarien
quan fos enderrocada i no fos necessària cultualment.
Conveni que va obtenir la llicència corresponent del bisbe
Gregori Galindo, segons document del 9 d’octubre de 1757.
El mateix 30 de desembre també es va adquirir la casa de Josep

Banyeres, pagès de Rosselló, que també ocupava gran part de
l’espai necessari per a l’edificació del nou temple. De fet, la
casa de Banyeres, amb el seu corral i la sitja afrontaven per
la part del davant amb la plaça, per darrere amb el mur que
circumdava el poble, d’un costat amb la casa de Josep Miró,
pagès, i d’un altre amb la casa de el dit Jaume Guamis i part
del temple vell del poble. La casa fou venuda per 160 lliures.12
El 16 de maig de 1760 els mestres de cases Gabriel Forcada i
Antoni Balaguer van visurar la fàbrica de la nova església per
tal de comprovar que tots els pactes de la contracta s’havien
complert i en cas contrari establir el que s’havia de resoldre
o condicionar. Les apreciacions d’aquests mestres van estar
dirigides fonamentalment cap a la col·locació de les teules i
les canaleres per expulsar l’aigua. De fet, van manar que la
part de tramuntana de la teulada s’havia de pujar un parell
de pams, perquè tingués la inclinació suficient per regular el
curs de les aigües. Una vegada conclosa tota la fàbrica, devia
l’empresari netejar tota la teulada del temple i als murs hauria
de tapar amb calç tots els forats utilitzats per les bastides.
També haurien de doblar de maons la volta de la sagristia.
Van reconèixer que tota la fàbrica realitzada fins aquest
moment estava “construida según arte de buen albañil”. Les
obres que l’assentista havia fet sense estar obligat pujaven
un total de 150 lliures, mentre que les parts del temple que
s’havien eliminat del projecte inicial, amb consentiment dels
comissionats de l’obra, costaven 195 lliures.13
El 19 d’agost de l’any 1761, novament Gabriel Forcada i
Antoni Balaguer, van anar a visurar l’església de Rosselló i el
dia 23, davant del notari de Lleida Ignasi Turull, testificaven
que el Mestre Miquel Batiste havia executat l’obra de l’església
amb tota exactitud, segons els pactes de la contracta.14 El
mateix dia 23, Josep Burria va rebre 200 lliures que li restaven
del preu total de la construcció del temple parroquial de
Rosselló.15 A partir d’aquest moment, 1761, podem donar per
acabada l’església parroquial de Rosselló.
L’any 1762, el bisbe D. Manel Macías Pedrejón va realitzar
una visita pastoral a Rosselló i el secretari de cambra va deixar
anotat al decret corresponent, del 30 de gener, que l’església
parroquial d’aquesta vila estava reedificada sota la invocació
de Nostra Sra. del Pilar i tenia vuit capelles contant les dues
del creuer i altar major. Els altars o retaules eren els següents:
l’altar major de Sant Pere ad vincula, patró del poble, al creuer
de l’esquerra l’altar de sant Josep i al costat un quadre de sant
Francesc i el Sant Crist; a l’altre costat del creuer no hi havia res,
a la capella immediata l’altar de Ntra. Sra. del Rosari o Roser,
que aquest bisbe va concedir feia dos anys a Jaume Gomis i
que encara no havia ornat. La resta encara no tenia cap altar.16

Nogensmenys, vint-i-cinc anys després l’església ja tenia
problemes d’humitat. El 1786 el Bisbat de Lleida va tenir que fer
d’intermediari entre l’Ajuntament de Rosselló i Francesc Guamis
(fill de Jaume Guamis, que fou administrador de la construcció
del temple), a causa de les humitats acumulades entre l’església
i el seu corral. Van aparèixer com a pèrits els mestres de cases
Carles Anglés i Agustí Biscarri. El Bisbat va reconèixer que el
temple ja es trobava deteriorat, tant a la part del mur adjacent
amb el corral de Guamis, com a l’altra ocupada per la sagristia,
pels defectes de la teulada. La solució donada fou la construcció
d’una paret mitgera sobre la qual descansés un conducte que
expulsés les aigües i no afectés ni al corral ni a l’església. El cost
de la reparació de la teulada i voltes del temple aniria a càrrec
del poble, mentre que la paret i canalera la meitat cadascuna
de les parts afectades. Sembla que el veredicte de la mitra no
fou secundat per l’Ajuntament, ja que va demanar el parer d’un
tercer pèrit que avalués la situació, com així fou notificat al Bisbat
el dia 30 del mateix mes. Desconeixem la resolució final a aquest
conflicte, però queda constància dels problemes d’humitat que
des del mateix moment de la seva construcció va patir i encara
pateix el temple de Rosselló.17

1	Arxiu Capitular de Lleida, Libro de visitas, núm. 3, fol. 222.
2	Arxiu Municipal de Lleida (AML), Segunda visita del Ill. Sr. Dn.
Gregorio Galindo, año 1741, fol. 9v.
3	Arxiu Històric de Lleida (AHL), notari Antoni Domingo, reg. 527,
fol. 23-25.
4 AHL, Ibid, fol. 101r.103r.
5 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1055, fol. 19v-20v.
6 AHL, Ibid, fol. 21r i ss.
7	
Sobre els Burria es pot consultar Puig, Isidre: “Los Burria.
Maestros alarifes aragoneses en la Lleida del siglo XVIII”, Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar, 2004, núm. XCIV, pp. 329378.
8	
ESCOLÀ, José María: España Mariana ó sea reseña histórica
y estadística por provincias, partidos y poblaciones de las
imágenes de la Santísima Virgen, de los santuarios, capillas y
templos que la están dedicados y del culto que se la tributa en
esta religiosa nación. Partido de Lérida. Madrid, Imprenta de C.
Moliner y Compañía, 1868, p. 216.
9 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1056, fol. 117v-122v.
10 AHL, notari Bonaventura Berga, reg. 328, fol. 153.
11 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1056, fol. 1r-2r.
12 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1056, fol. 3r-4r.
13 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1060, fol. 72r-73v.
14 AHL, notari Ignasi Soldevila, reg. 1061, fol. 153.
15 AHL, notari Josep Castelló, reg. 511, fol. 313-315.
16	AML, Illm. Manuel Mazias Pedrejón, segunda visita, 1760-1764,
fol. 307r.
17 Arxiu Diocesà de Lleida (ADL), Lligall 20, Bisbe Torres.
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Església de Santa Maria de
Sant Martí Sarroca
per LEONOR PARREU

Notes històriques
Sant Martí Sarroca és una població i un municipi de la comarca
de l’Alt Penedès, situat a la vall del riu de Foix al nord-oest de
la capital comarcal. Hi ha al terme la riera de Pontons, que
desguassa al Foix prop de Rovellats L’església parroquial es
troba situada al Turó de la Roca, i se’n té evidència documental
des l’any 10601.
L’església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca era l’església
del castell dels Santmartí i estava sota la seva protecció. Els
orígens històrics del terme se centren en l’antic castell de Sant
Martí Sarroca, a l’entorn del qual i de la seva església es formà
el poble actual. Deixant de banda que els vestigis arqueològics
més antics de l’indret de la Roca (encara anomenat així), on
es bastí el castell, pertanyen a la cultura ibèrica (el 1954 s’hi
descobrí un forn de ceràmica i restes d’habitació), les primeres
citacions documentals són del segle X2, quan el castell fou
restaurat per Galí, estirp del llinatge Santmartí, que s’hi establí
vers el 966. Del fill de Galí, Guillem, que fou igualment veguer
de Sant Martí Sarroca, se’n parla ja el 1002 i sembla que morí
en l’expedició de catalans a Còrdova del 1010. Adalaida, la
seva vídua, pledejava el 1013 amb el monestir de Sant Cugat
per la possessió dels estanys de Calders. Dispòsia, la seva filla,
fou la primera muller de Mir Geribert, i així la casa Santmartí
passà a la descendència del qui s’anomenà príncep d’Olèrdola3.
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DE
LLOBREGAT

Sant Martí retaule.

Arnau Mir de Santmartí, abans del 1100, havia fet construir la
primera església del castell, que era dedicada a Santa Maria.
L’ampliació i la nova consagració de l’actual temple no tingué
lloc fins l’any 1204, quan tenia el castell Ferrer de Santmartí —
juntament amb els de Subirats, Olèrdola, Eramprunyà, Falset i
Móra—. Fou novament consagrada pel bisbe de Vic, Guillem
de Tavertet. Extingida la successió dels Santmartí, el castell
passà per diverses mans i prengué rellevància a la darreria del
segle XIV, quan, havent cedit el rei Pere III el castell de Sant
Martí Sarroca al seu cunyat Bernat de Fortià (1381) serví de
refugi a la reina Sibil·la, la qual, perseguida a toc de sometent,
obrí les portes del castell als seus perseguidors el 6 de gener
de 1387. El castell passà a mans dels Cervelló i aquests el

vengueren a la Pia Almoina de la catedral de Barcelona el
1481. Encara pertanyia a la Pia Almoina el 1714, quan el castell
de Sarroca esdevingué un dels darrers baluards de resistència
contra l’exèrcit de Felip V i hagué de capitular, juntament amb
el castell de Cardona, el 18 de setembre d’aquell any. Després,
el 1782, durant la Guerra Gran, es tornà a fortificar el castell,
però s’arruïnà durant la primera Guerra Carlina4.
Descripció arquitectònica
De la construcció romànica del segle XI en resta la base d’una
gran torre campanar adossada al mur S, amb restes de lesenes
de tipus llombard i la portalada del mur N, formada per
arquivoltes en degradació amb columnes i capitells decorats
que segons els estudiosos sembla que formava part del primer
temple. L’església de Sant Martí Sarroca és qualificada com un
dels edificis del segon romànic amb una decoració escultòrica
més rica de tot Catalunya.

La porta d’entrada no té timpà ni llinda i es redueix a cinc
seccions escalonades amb tres parells de columnes adossades
i les arquivoltes corresponents, que són de mig punt. Els
capitells de les columnes són historiats i en ells es veuen
personatges lluitant contra lleons que alguns estudiosos han
volgut posar en relació amb el rei David o amb Daniel. Un
altre dels personatges, amb els braços oberts, es considera
que fa referència a l’ascensió de Crist. La data de la seva
realització fa que les característiques estilístiques variïn de la
resta de decoració escultòrica de la construcció. El parell més
pròxim als muntants estan ornamentats amb una decoració
vegetal. Les columnes tenen base amb plint i els fusts són
llisos i cilíndrics, sense observar la proporció clàssica. La porta
del mur oest és del s. XVI. L’altra porta que dóna a l’oest és
d’estil barroc i oberta amb posterioritat.
La nau principal, molt llarga i desproporcionada, és coberta
amb una volta de canó lleugerament apuntada que reposa
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Sant Martí exterior.

sobre quatre arcs de reforç de mig punt. Aquests arcs arrenquen
de columnes adossades de planta semicircular, llevat del que
hi ha al mur oposat de l’absis, que descansa sobre dos pilars
quadrats i també adossats. Tant les columnes com els pilars
estan decorats amb capitells i divideixen la nau en tres trams
que no són exactament iguals. D’aquesta nau cal destacar
la volta feta amb carreus més petits que els dels murs, molt
ordenats en filades paral·leles a manera de llambordes i que la
doten d’un cert ritme. En aquesta nau, com en la majoria dels
temples romànics, domina la massa sobre l’espai obert. Cada
tram de la nau, que delimiten els arcs, té dues finestres, una
a cada mur, disposades simètricament, i que donen una certa
lluminositat a l’interior.

16

Els capitells de les columnes estan esculpits amb motius
animals i vegetals que confirmarien les diferents èpoques
de construcció de l’edifici. Les talles també són diferents i
confirmen el treball de més d’un escultor.
El creuer és cobert amb una cúpula sobre petxines (porció
triangular sota d’una cúpula compresa entre dos arcs torals),
la qual se situa just al punt d’intersecció de la nau i l’absis
amb els braços del creuer i s’uneix amb la nau per mitjà d’un
parell de grossos pilars, situats al costat de l’últim parell de
columnes adossades de la nau. Els quatre arcs formers del
creuer reposen sobre aquestes pilastres i sobre els dos angles
que formen els braços amb l’absis. Sobre el creuer s’alça un
cimbori, format per una cúpula semiesfèrica sobre petxines,

ho fan sobre pilars. Aquets arcs emmarquen arquivoltes
secundàries, situades al centre del mur, les quals reposen
sobre columnes també adossades, enmig de les obertures.
Totes les columnes tenen base i plint (pedra plana quadrada,
rectangular o octogonal que constitueix la part inferior de la
base d’una columna)
Si algun element destaca del conjunt és la decoració exterior
de la capçalera. Sota la teulada hi ha una cornisa amb motius
vegetals recolzada per mènsules, unes noranta, esculpides
amb motius geomètrics i caps d’animals i d’homes que es
repeteixen en tot el mur perimetral. A la zona de les tres
finestres, d’esqueixada única, es desenvolupen sis arcuacions
sostingudes per columnes amb capitells decorats amb motius
vegetals. A l’interior hi ha una altra fila d’arcs que emmarca
l’obertura de la finestra i que es sosté amb columnetes també
amb decoració que combina caps d’homes i animals amb
motius vegetals.
L’edifici restaurat l’any 1906 sota la direcció de Puig i
Cadalfalch guarda en el seu interior un retaule gòtic de la
Mare de Déu realitzat en el taller de Lluís Borrassà atribuït
per alguns a Jaume Cabrera. També conserva un altre retaule
de Ramon Moret. Cal fer menció també d’una fabulosa talla
romànica de la Mare de Déu destruïda durant la Guerra Civil i
que avui es pot apreciar solsament en una reproducció6.

Planta de l’església de Sant Martí Surroca segons Jordi Vigué.

damunt el qual, el 1600, fou bastit el campanar octogonal,
amb balustrada. El 1633 foren afegides dues capelles laterals
a la nau i fou obert un portal barroc al mur de ponent amb
frontal esculpit i el bust de Sant Martí. El 1705, al costat Nord
del creuer s’afegí una capella neoclàssica amb una cúpula
sobre petxines, que conserva un retaule barroc salomònic del
17185.
L’absis és semicircular, cobert amb una volta de quart
d’esfera. Les arcuacions tenen una mateixa disposició tant
a l’interior com a l’exterior; aquestes arcuacions divideixen
el cos de l’absis en set trams en cadascun dels quals hi ha,
alternativament, una finestra. Els sis arcs recolzen damunt de
sis columnes adossades i els extrems del darrer i del primer

1	Any 1060, octubre 29. Al testament sagramental de Mir Geribert
consta que es llegà a Sta. Maria del Castell de St. Martí una
parellada de terra i dues mojades de vinya situades al Pou, la
pessa de terra que tenia Guilabert levita situada al Pou i l’hort que
és allí. Arx. Cat. Lib. IV Antiq. n. 379.
2	“Any 1011, 2 Kal. Abril 17 de Robert. Lo Castell de St. Martí en
la Marca i a l’altre banda del terme del Castell de Sta. Oliva, confronta a llevant ab lo Castell de Castellet, a migjorn ab la mar, a
ponent ab Albinyana i lo Castell Bera i a tramntana ab lo terme de
Sta. Oliva i Albiniana. Cart. St. Cugat n. 319.”
3	Any 1086, juliol 2. “Lo testament de Ramon Mir marit de Solestendas fou jurat damunt l’altar de St. Martí que té la església en lo
terme del castell de St. Martí dins lo Comtat de Barcelona. Llegà 2
mancusos a St. Martí, 1 unsa a Sta. Maria del Castell de St. Martí;
4 mancusos al prevere de Sta. Maria i 1 unsa a Sta. Maria per son
cementiri. Fou ordenat a 13 de Maig del any anterior. Morí a 27
de Juny. Cart. St. Cugat, n. 1052. “
4	
Gran Enciclopèdia Catalana. Dins: http://www.enciclopedia.cat
[Consultada 12-03-2014]
5 	Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic
i Arquitectònic. Dins: https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI/
[consultada 25-07-14]
6	Catalonia Sacra. Dins: http://www.cataloniasacra.cat [consultada
11-03-2014]10

17

SOLSONA

Montclar, dos retaules barrocs
dels escultors Pujol1

E

l retaule del Roser de Montclar porta esculpida, a la grada
de l’altar, la data de construcció de 1746, la del daurat
de 1753 al medalló central del cimal, i fins ara duia la de la
repintada que hi van fer l’any 1907. Enguany, joiosament el
podem contemplar restaurat i havent recuperat part de la vella
resplendor gràcies a la intervenció del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya.
És un retaule plenament narratiu, que consta de vuit relleus,
cosa que s’explica per la temàtica pròpia dels retaules del
Roser. Té predel·la, dos pisos i àtic, distribuïts en dos carrers,
flanquejats per quatre columnes de fust llis, decorades amb
garlandes, amb capitell d’ordre compost i base aponcellada,
exactament com les de l’altar major. De dalt a baix i d’esquerra
a dreta, als baixos relleus, observem vuit escenes que, excepte
la de l’Epifania, es corresponen amb els misteris del rosari: la
coronació de Maria, la resurrecció de Crist, la Pentecosta, el
naixement de Jesús, l’adoració dels Reis. La flagel·lació i la
coronació d’espines, a banda i banda de la predel·la, i l’oració
de l’hort de Getsemaní a la part central.
El retaule del Roser va ser construït la mateixa època que el
de Sant Martí, el de l’altar major, que duu la data de 1743, i
tot i que no en coneixem el contracte, si fem un cop d’ull a
la biografia dels Pujol, escultors de Folgueroles, hi observem
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per JOAN VILAMALA

Retaule del Roser de Montclar.

un conjunt d’esdeveniments que ens fan creure que ells van
ser-ne els autors.
Hi ha però, a més, dels arguments biogràfics, unes raons
estètiques comprovables que no podem menystenir. Vegem-ho.
Si comparem el retaule major de Santa Maria de Folgueroles,
pactat ex-aequo2 per Segimon Pujol, pare i fill, l’any 1735, que

FOTO: DE L’AUTOR

Retaule de Sant Martí de l’altar major de Montclar. Adoració dels Reis.

coneixem per fotografia, amb el de Sant Martí de Montclar,
fet l’any 1743, les semblances són evidents. Responen a
un mateix estil, a un mateix taller i a un mateix llenguatge.
Columnes, capitells, cornises i arquitraus són gairebé idèntics.
A mitjan segle XVIII el retaule barroc venia abandonant
l’estructura reticular que narrava amb baixos relleus la història
del sant titular com és el cas de Sant Martí de Correà, per
exemple. Ara apostava per l’entronització dels sants; per
això tal com és estructurat el retaule, a primer cop d’ull,
guanyen protagonisme les imatges (que dissortadament
no són les originals). El retaule de sant Martí de Montclar
consta bàsicament de tres fornícules flanquejades per quatre
columnes amb garlandes. La fornícula del centre és la més
gran i l’ocupa com pertoca el sant titular, tot i que es nota
mutilada; la del retaule original era més petita i el retaule
tenia manifestador i sagrari, sota del qual a la primera grada
llegim la data de la construcció 1743. Les columnes són de
fust llis a la part superior, de fust acanalat a la inferior i a

partir de l’anella s’uneixen a la base aponcellada.
De l’altar major de Montclar, el que sorprèn és el baix relleu de
l’àtic, amb la deliciosa escena de l’adoració dels Reis. Sorprèn,
no per la temàtica ja que a Montclar se celebra la fira de Reis
des de temps immemorials, sinó per l’encant artístic que té i
perquè és l’única escena en relleu que conté el retaule, com si
es resistís a desaparèixer.
Aquesta escena de l’Epifania és molt semblant en la
composició a la que trobem a l’altar major de Casserres, a la
de l’altar del Roser de Montclar mateix, i a la d’altres retaules
de Segimon Pujol, com ara els del Roser de Matamargó de
1730 i de Montmajor de 1709, desaparegut.
Tot i que l’adoració del Mags no forma part dels quinze misteris
tradicionals del rosari, Segimon Pujol la reprodueix sovint en
els seus retaules. És un tema atraient pel simbolisme dels tres
personatges que representen les tres edats emblemàtiques de
la vida, la joventut, la maduresa i la vellesa i la universalitat del
missatge cristià destinat a races i cultures diverses.
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de Lluçanès, de Folgueroles i de Sant Llorenç de Morunys, i
s’extingeix amb Josep Pujol i Llobet a finals del segle XIX. En
total, la família Pujol suma onze escultors, que al llarg d’uns
dos-cents anys aixequen gairebé un centenar de retaules a la
Catalunya central:
1a. generació: Segimon Pujol
2a. Francesc, Segimon, Josep Pujol i Planes.
3a. Josep Pujol i Juhí (fill de Segimon).
4a. Segimon, Josep, Francesc, Miquel Pujol i Santaló.
5a. Josep Pujol i Galí (fill de Segimon) i Josep Pujol i
Llobet (fill de Francesc).

Reis en el retaule de Casserres.

Deixant a part la qualitat de la dauradura, si observem amb
detall l’escena, en tots els casos trobem la mateixa gesticulació
dels personatges i la mateixa escenografia: sant Josep fa
costat a Maria amb el nen nu a la falda, i al seu darrere té
la porta del portal de Betlem, fet amb grossos carreus; el rei
blanc, agenollat, sense corona és el primer que reconeix la
reialesa de l’infant ; el rei negre és el més allunyat dels tres
i duu la copa de mirra a la mà (noti’s que el rei ros també
duu la copa entre mans però que en el cas de Montclar i de
Casserres he estat mutilada); l’estrella de vuit puntes apareix
en tots els cassos embolcallada amb un núvol; els cavalls i els
arbres omplen l’”horror vacui”, etc.
L’escultor que va aixecar aquests dos retaules va ser Segimon
Pujol amb la col·laboració del seu fill Francesc Pujol i Planes,
que pertany a la segona generació dels Pujol, escultors. La
nissaga dels escultors Pujol arrenca a finals del segle XVII
amb Segimon Pujol, escultor de Gurb, s’allarga en cinc
generacions, en què són coneguts com a escultors de Prats
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És evident que els dos retaules de Montclar són obra de
Segimon Pujol, però també se’n hi fa evident un cert
protagonisme de Francesc Pujol i Planes, sovint qualificat
d’arquitecte, que intentarem de justificar.
Francesc Pujol i Planes va néixer a Prats de Lluçanès el dia 1 de
desembre de l’any 1702:
El seu pare Segimon Pujol (Gurb, 1668-Folgueroles 1759)
format probablement a Vic, al taller dels Morató, en els seus
inicis va treballar al servei del manresà Josep Sunyer i per això
es va establir, primer a Prada de Conflent l’any 1696 on es va
casar i després a Prats de Lluçanès a partir de 1700 (que era
encara una sufragània de Santa Eulàlia de Pardines), per fer el
retaule major de sant Vicenç. Maridat amb Anna Maria Planes
va tenir diversos fills, tres dels quals van seguir l’ofici familiar:
Francesc, que és el que ens interessa, i, Josep (1706-1736) i
Segimon (1710-1745), que van morir a Folgueroles, tots dos
relativament joves.
Després de Prats, Segimon Pujol va residir també uns anys
a Casserres de Berguedà on va tenir una filla i hi va aixecar
el retaule de la Mare de Déu dels Àngels i probablement
el del Sant Esperit que duia inscrita una data:1717 (no
sabem si és la data de construcció o del daurat). Tanmateix
va tornar a residir a Prats, ja que l’any 1717, precisament,
el trobem documentat treballant a Serrateix i es parla d’ell
com l’escultor de Prats de Lluçanès, i com a procedent de
Prats consta quan s’estableix a Folgueroles amb tota la
família l’any 1721. Mentrestant havia començat el retaule
major de Santa Maria de Vilanova de Sau i un cop establert
a Folgueroles hi va plantar el retaule del Santcrist (1722) i el
veí de Sant Pere de Castanyadell (1721). Des de Folgueroles
els seus fills podien anar i venir de Vic per fer l’aprenentatge
i el perfeccionament al taller dels Morató com sabem que
va fer en “Segimonet”, el germà del nostre biografiat i pare
de Josep Pujol i Juhí (1734-1809),l’escultor de la capella dels
Colls de l’església parroquial de Sant Llorens de Morunys,

Paral·lelament, l’any 1728 Segimon Pujol i el seu fill homònim,
germà de Francesc, havien pactat fer el retaule del Roser
amb els parroquians de Taradell, per 360 lliures:
Pel que sembla els anys trenta i primers quaranta d’aquella
centúria Segimon Pujol, el Vell, tirava endavant amb el
seu fill homònim els compromisos que li sortien a la Plana
de Vic, i amb Francesc, que era més gran, les feines que li
encarregaven al bisbat de Solsona, com ara els retaules del
Roser de Matamargó (1730), el del Roser de Tentellatge
(1725), i el del Roser de Correà (1729).
Tot i que la feina d’escultor implicava haver de passar
temporades llargues fora de casa, sabem que tots tres
residien l’any 1736 a Folgueroles ja que el seu nom consta en
el cadastre4. Hi residien i hi treballaven en la construcció de
l’altar major de Santa Maria pactat l’any abans.
L’any 1740 Francesc va contraure matrimoni amb una noia
del Berguedà, una casserrenca de bona família, Susanna
Niubò, de Sant Pau de Casserres, amb qui va tenir l’any 1743
una filla, Marianna.
Aquest context explica que el retaule de Sant Martí (1743) i el
del Roser (1746) de Montclar siguin obra dels Pujol, oimés si
tenim en compte que segons el Llibre de l’obra de Casserres
l’any 1743 Segimon Pujol i el seu fill Francesc treballaven en el
retaule del Santcrist de l’església de la Mare de Déu dels Àngels:
“Item he pagat a Segimon Pujol per mans de Lluís
Torruella deu lliures per part del preu del retaule del
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l’obra magna de tota la nissaga. Aquesta devia ser una raó
més que va influir en el trasllat a la Plana.
La primera vegada que trobem Francesc Pujol esmentat
treballant és al costat del seu pare, en el retaule del Roser de
Matamargó (pactat l’any 1727 i datat el 1730):
[...] i dites disset lliures les rebo a bon compte del
fer lo retaule de Nostra Senyora del Roser de dita
parroquial de Matamargó. Jo Francisco Pujol, escultor,
de consentiment de mon pare, Segimon Pujol,
escultor. Dic jo Francisco, arquitecto, de consentiment
de Segimon Pujol, esculptor de la parròquia de Sant
Andreu de Gurb, bisbat de Vic, i en lo presenten la
parròquia de Santa Maria de Folgueroles de dit bisbat
domiciliat, mon pare, que tinc rebut de diferents
particulars de la parròquia de Sant Pere de Matamargó
i de la sufragànea de aquella, bisbat de Solsona, a
compliment de aquelles tres centes i trenta lliures que
de mans i treballs de fer i sentar lo retaule de Nostra
Senyora del Roser de dita parroquial de Matamargó,
nos havien promès donar...”3

Reis Montclar.

St. Cristo, dic 10 ll.”
“Item he pagat a Francsico Pujol, arquitector, per lo
preu fet de les mans del cancell vint-i-cinc lliures, dic
25 ll.”
Item he pagat al dit arquitector per fer lo marc de
l’altar del St. Cristo, dos portes i les guarnicions dels
encerats dos lliures i sis sous, dic 2 ll, 6 s.“
Item he pagat a Segimon Pujol lo compliment de les
mans del retauló del St. Cristo, set lliures, nou sous
dic 7 ll. 9 s.“5
Una vegada més, com ja havíem vist a Matamargó, hi
treballen tots dos, pare i fill. En el cas de Montclar, però, hi
intuïm un grau més de protagonisme que l’habitual per part
de Francesc Pujol per diverses raons: per l’estreta relació que
tenia amb el territori, per l’avançada edat del seu pare que
rondava la setantena, i perquè la mà de Segimon s’hi nota,
però el retaule del Roser sembla un xic matusser, tot i que el
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03. Sant Esperit de la capella de la Mare de Déu dels Àngels
de Casserres (1717?).
04. Roser de Montmajor, 1709. F.
05. Sant Sadurní de Montmajor, 1709 (circa). F.
06. Sant Sadurní de Malanyeu, 1714, procedent de
Montmajor.
07. Mare de Déu de Coaner, 1716.
08. Sant Crist de Serateix, 1717.
09. Sant Martí de Correà, 1717.
10. Retaule Major de Vilanova de Sau, c.1720. F.
11. Sant Pere de Castanyadell, 1721.
12. Sant Crist de Folgueroles, 1722.
13. Mare de Déu del Roser de Tentellatge ,1725. F.
14. Mare de Déu del Roser de Pujol de Planès, 1726.
15. Mare de Déu del Roser de Correà, 1729.
16. Mare de Déu del Roser de Matamargó, 1730.
Segimon (pare) i Francesc Pujol.
17. Santa Maria de Folgueroles, 1735. Segimon, pare i fill,
ex-aequo. F.
18. Sant Crist de Casserres, 1743. Segimon (pare) i el seu fill
Francesc .
19. Sant Martí de Montclar, 1743. Segimon (pare) i Francesc
Pujol Planes.
20. Roser de Montclar, 1746. Segimon (pare) i Francesc
Pujol i Planes.
21. Sant Llop de Centelles, 1751 Segimon Pujol i Francesc.
22. Roser de Taradell, 1752. Francesc Pujol i Planes.
23. Santa Cena de la catedral de Vic (17??).
24 Sant Martí de Puig-reig, 1765. Francesc Pujol i Planes.
25. Divina Pastora de Puig-reig, 1768. Francesc Pujol i Planes.

Retaule del Roser. Detall.

bon resultat d’una obra depenia també del daurador. No el
van pactar ex-aequo? Segimon Pujol així ho havia fet amb el
seu fill homònim en el Major de Folgueroles. Sigui com vulgui,
és evident que el retaule duu la marca dels Pujol i que en
aquest cas no podem menystenir el paper de Francesc Pujol,
sovint qualificat d’arquitecte.
OBRA DE SEGIMON PUJOL I DELS SEUS FILLS FRANCESC I
SEGIMON
Cursiva = retaules desapareguts; negreta = conservats. F =
en guardem fotografia.
01. Retaule major de Sant Vicenç de Prats,1702. Traça de
Josep Sunyer. F.
02. Mare de Déu dels Àngels de Casserres, 1704.
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Descartem d’aquesta llista dos retaules atribuïts a Segimon Pujol, el
del Roser de Sant Julià de Vilatorta, per part de J. F. Ràfols, i el de la
Mare de Déu dels Socors d’Agramunt, per part de Cèsar Martinell,
perquè aportacions posteriors n’han precisat l’autoria.

1	Aquest article és uns síntesi del que amb el mateix títol trobareu
publicat a la revista “L’Erol”, n. 120 ps.46-50 (2014).
2	VILAMALA, J. L’obra del Pujol. Escultors de la Catalunya central (ss.
XVIII-XIX) Ed. Farell (2001) ps. 73-74.
3 VILAMALA, J. Op,cit. p. 47.
4	Arxiu Municipal Folgueroles. Cadastre de 1736: «Segimon Pujol,
esculptor, per una casa: 2.22. Per lo personal de Segimon Pujol,
cap de família 45. Per lo personal de Segimon Pujol, fill: 25. Per lo
personal de Francisco Pujol, fill : 25. Total 79.22» L’any següent, el
1737. La despesa total puja a 100 lliures.
5	ADS. Casserres. Llibre de l’obra.

TA R R A G O N A

Medalles religioses barroques
al Museu Diocesà de Tarragona
per JORDI LÓPEZ VILAR

L

a medallística de devoció ha estat un tema poc estudiat dins
l’art cristià, on sempre han predominat les anomenades arts
majors; arquitectura, escultura i pintura. Fins i tot disciplines
germanes com la numismàtica han tingut un desenvolupament
infinitament major. Existeixen –és cert- alguns treballs sobretot
estrangers que han incidit en la medalla religiosa. A casa nostra
cal destacar els d’Anna M. Balaguer pel que fa a santuaris de
pelegrinatge com Montserrat o Sant Magí de la Brufaganya, a
més d’altres treballs esparsos1. L’estudi de les medalles permet
copsar quelcom de la religiositat popular i també com les iconografies derivades de la contrareforma van anar escampant-se
en aquests petits objectes d’ús quotidià. En aquest breu escrit
volem reivindicar l’interès de l’estudi de la medalla de devoció
i ho farem donant una breu notícia de les medalles de gran
mòdul existents al Museu Diocesà de Tarragona2.
Entre els fons del Museu Diocesà es conserven al voltant de
200 medalles dels segles XVII-XVIII, d’entre les quals hem
seleccionat les de mòdul gran, és a dir, aquelles que tenen
un diàmetre superior als 30 mm. Es tracta d’un conjunt de 25
medalles de diferents advocacions i tipologia elaborades en
bronze o llautó. La col·lecció es formà gràcies a donacions de
diferents persones, entre les quals destaquen el lot lliurat el
1916 per Joan Ruiz i Porta i el donat pel Dr. Agustí M. Gibert

el 1922. Tant un com l’altre foren destacats historiadors locals
del primer terç del segle XX. Hi ha un segon lot procedent
dels fons de retorn després de la guerra civil i finalment
unes poques donacions de personatges a títol individual.
Majoritàriament són de morfologia ovalada, seguides de les
circulars i les octogonals. Pel que fa a les nanses de suspensió,
la meitat les han perdut, i les que s’han conservat són sempre
girades, tal com correspon a l’època. A més, quatre presenten
llengüeta. Per cronologies, el conjunt pertany clarament al
segle XVIII, atès que només mitja dotzena pot datar-se en el
segle XVII. Les advocacions són majoritàriament marianes,
destacant en especial les de la Mare de Déu de Montserrat i les
de la Mare de Déu del Pilar (amb cinc exemplars cadascuna).
Un primer grup de medalles pertany a la sèrie anomenada
Salvator mundi – Mater Salvatoris, que representa per una
cara el bust de Jesús i per l’altra el de Maria, normalment amb
llegendes iguals o similars a les que donen nom a aquest tipus
(n. 1). N’hi ha 3 exemplars que pertanyen probablement tots
al segle XVII. Una altra medalla del mateix segle representa la
Trinitat a l’anvers i els set arcàngels, amb Sant Miquel al centre
i un Agnus Dei radiat a sobre.
Com era d’esperar la Mare de Déu de Montserrat està ben
representada amb 5 medalles, totes del segle XVIII. Segueix
la iconografia típica d’aquest moment, vista de front i
entronitzada, amb la muntanya al fons. En el revers Sant Benet
dret portant bàcul i llibre i al costat la creu de Sant Benet,
sobre la que tornarem després. Hi ha fins a tres medalles
d’aquest tipus (n. 2). Una quarta és similar i la última mostra
la Mare de Déu de perfil amb el Nen serrant la muntanya,
una representació arcaïtzant que és més pròpia de la centúria
anterior. En el revers hi trobem a Sant Pere Nolasc, cosa que fa
pensar que aquesta podria haver estat emesa pels mercedaris,
mentre les quatre anteriors ho haurien estat pels benedictins.
La Mare de Déu del Pilar hi és igualment present amb 5
medalles. En els anversos, sempre la imatge frontal sobre el
Pilar amb un nombre variable de personatges agenollats al
voltant que fan referència a Sant Jaume i els seus companys (n.
3). Els reversos són ben variats: la Sagrada Família, un calvari,
Sant Jeroni, sants Joan Baptista i Francesc i sant Ildefons.
Trobem també una medalla amb la Mare de Déu del Loreto
a l’anvers i santa Anna i Sant Joaquim al revers. Una altra
medalla amb advocació mariana és la Dolorosa de les set
espases, molt promocionada pel servites, amb alguns sants de
l’orde figurant en el revers al voltant d’un Crist crucificat, per
la qual cosa es pot suposar emesa per aquest orde religiós.
Són sant Felip Benici, sant Pelegrí Laziosi, el beat Joaquim
Piccolomini (de Siena) i santa Juliana Falconieri, aquesta última
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Algunes de les medalles catalogades: 1. Salvador / Mare de Déu (MDT 1573); 2. Mare de Déu de Montserrat / Sant Benet (MDT
4171); 3. Mare de Déu del Pilar / Sant Jeroni (MDT 1791); 4. Mare de Déu dels Dolors / Sants servites (MDT 2310); 5. Mare de
Déu / Cinc sants canonitzats el 1690 (MDT 2329); 6. Sant Joan Nepomucè / Martiri de Sant Joan Nepomucè (MDT 2294); 7. Sant
Anastasi / Oració (MDT 1733); 8. Jesús i Maria – Escala santa / Sant Pere i Sant Pau – Quatre basíliques romanes (MDT 2309).
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canonitzada el 1737, que és la probable datació de la medalla.
Són curioses la imatge del Crist amb la mà desclavada baixant
el braç esquerre que ofereix a sant Pelegrí Laziosi i la tiara a
terra, en al·lusió a la renúncia a la possible elecció al papat de
sant Felip Benici (n. 4). Dues medalles presenten en l’anvers
la Immaculada del tipus Amicta sole, envoltada dels rajos
de sol, amb la lluna creixent sota els peus i amb una corona
d’estels, segons la descripció que fa Sant Joan a l’Apocalipsi
12,1. Una de les medalles du en el revers una custòdia amb
una llegenda en italià (sia laudato il Santissimo Sacramento)
i l’altra la representació dels Corporals de Daroca. Finalment,
hi ha una darrera medalla amb la Mare de Déu a l’anvers
representada de perfil com en les medalles del tipus Salvator
mundi – Mater Salvatoris. És octogonal i hauria de datar-se el
1690, any de la canonització dels 5 sants representats en el
revers: sant Joan de Capistrà, sant Joan de Déu, sant Llorenç
Justinià, sant Pasqual Bailón i sant Joan de Sahagún (n. 5).
Entrem aquí en les medalles dedicades a sants, algunes emeses
per les ordes a les que pertanyien. Ja hem referit els benedictins,
els mercedaris i els servites. Una medalla que representa en
l’anvers l’episodi de Sant Agustí i el nen a la platja que volia
buidar el mar dins un clot i en el revers a Sant Joan de Sahagún
degué ser emesa pels agustins l’any 1690 per commemorar
la canonització d’aquest darrer. Potser una medalla molt
gastada que presenta en l’anvers el desposori místic de santa
Rosa de Lima i en el revers un escut il·legible va ser emesa
pels dominics el 1671 amb motiu de la canonització d’aquesta
santa, la primera en ser-ho de l’hemisferi occidental. Un altre
exemplar està dedicat íntegrament a Sant Joan Nepomucè,
probablement per celebrar la seva canonització el 1729, amb
la seva imatge a l’anvers i la representació detallada del seu
martiri en el revers; el sant, amb l’hàbit i un nimbe al voltant
del cap, els botxins que el precipiten al riu Moldava des d’un
pont, un àngel sostenint la palma del martiri, i uns estels sobre
el riu que, segons la llegenda, van brillar sobre el seu cadàver
tota la nit (n. 6). En una altra medalla hi ha Sant Antoni de
Pàdua i Sant Cristòfol portant el Nen.
Esment a banda mereix una magnifica medalla de sant Anastasi,
amb la representació a l’anvers del seu cap –és l’únic sant que
es representa només així, en referència a la seva decapitació- i
una oració en el revers (n. 7). El text, un cop desenvolupades
les abreviatures, diu: Imago sancti Anastasii monaci et
martiris cuius aspectus fugari daemones morbosque repelli,
acta 2 concilii Niceae testantur, és a dir, imatge de San
Anastasi, monjo i màrtir, la mirada del qual posa en fuga els
dimonis i repel·leix les malalties, segons testimonien les actes
del segon concili de Nicea. Sant Anastasi, com sant Sebastià o
sant Antoni, és un dels sants taumaturgs invocats pels fidels

com a guaridors de malalties i contra les insídies del dimoni.
I ara que referim oracions, és el moment de transmetre el
missatge de les misterioses inicials que figuren en la creu
de Sant Benet present en les medalles montserratines: Crux
sancti patris Benedicti. Crux sancta sit mihi lux, non draco sit
mihi dux. Vade retro Satana numquam suade mihi vana, sunt
mala quae libas, ipse venena bibas, que podríem traduir com:
Creu del pare sant Benet. La creu santa sigui la meva llum, no
sigui el dimoni el meu senyor. Fuig Satanàs, mai m’atreguis
amb els teus enganys, són mals tot el que ofereixes, beu els
teus propis verins. Aquesta oració d’origen medieval va tenir
una amplíssima difusió a partir de 1742, quan el papa Benet
XIV va sancionar el valor taumatúrgic de la creu del sant, i
és un sacramental reconegut per l’Església amb gran poder
d’exorcisme, omnipresent en les medalles de Sant Benet que
s’ha continuat utilitzant fins avui dia.
Finalment, hem de referir-nos a la única medalla jubilar, sense
data, però que s’ha d’atribuir sense dubte al jubileu de 1750
(n. 8). És de morfologia circular i de grans dimensions (5 cm
de diàmetre) i presenta una iconografia complexa, ja que els
camps es divideixen en dues meitats. A l’anvers, a dalt, hi ha
els busts de Crist i la seva mare afrontats i a baix, l’Escala Santa
amb una escena de crucifixió al final i pelegrins. En el revers, els
busts afrontats de sant Pere i sant Pau i a sota, una al·legoria
de les quatre basíliques jubilars romanes representades per les
respectives portes: Sant Pere del Vaticà, Sant Pau Extramurs,
Santa Maria la Major i Sant Joan de Laterà. Tenen cert interès
les llegendes, a banda de les identificadores dels personatges
(Jesús, Maria, Pere i Pau), les referències a l’Escala Santa i una
part de l’oració que pronuncia el papa en el ritual d’obertura
de la Porta Santa: Introite porta eius.
Serveixi aquest tast sobre les medalles del Museu Diocesà de
Tarragona per reclamar l’atenció sobre aquest patrimoni que
entra dins les anomenades “arts menors” i que, no obstant,
és d’un gran interès per conèixer com aquests petits objectes van contribuir a la difusió de les devocions que l’Església
post-tridentina va promocionar.

1	
Per exemple, A. M. Balaguer: “La Medallística montserratina
dels segles XV, XVI i XVII. Catalogació i justificació cronològica”,
Acta Numismàtica 27 (1997), 185-226; A. M. Balaguer: “La
medallística montserratina dels segles XVIII-XIX. Catalogació i
justificació cronològica”, Acta Numismàtica 32 (2002), 159-220;
A. M. Balaguer: “Les Medalles de Sant Magí de Brufaganya des
del segle XVI al XX”, Acta Numismàtica 29 (1999), 215-246.
Resulta molt útil i interessant interessant la pàgina www.crucesmedallas.com per a la catalogació de medalles.
2	Agraeixo l’ajut de Paloma Aliende, Teresa Aymamí i Sofia Mata.
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TERRASSA

Restauracions a l’església
de Santa Maria de Barberà del Vallès
per JOAN BETRIU PI

L’església abans de les obres de restauració.

A

garantir que mai no es desencastés la dovella central o dovella
clau.
En una primera fase, l’actuació es basava, doncs, en la
consolidació estructural dels fonaments de la torre del
campanar. Per a aquesta tasca calia realitzar una excavació
per daus del terreny de la torre, tant per dintre com des de
l’exterior, buscant el sòl ferm i executant uns fonaments sòlids
en cada dau d’actuació.
Per encàrrec del bisbat de Terrassa, els treballs els féu
l’empresa constructora Baldó i associats Constructors S.L. El
procés s’inicià mitjançant daus des de les cantonades, i es

ctualment l’església parroquial de Santa Maria (La
Romànica, com popularment s’anomena) està en plena
restauració. S’han acabat les obres de consolidació per
resoldre les greus deficiències estructurals que afectaven el
temple i el seu important contingut artístic i està en curs
la segona fase d’actuació prevista per a restaurar i protegir
dit contingut i completar un projecte global inclòs dintre el
programa Romànic Obert en el qual intervenen el Bisbat de
Terrassa, la Generalitat de Catalunya i La Caixa.
Donem notícia avui de la primera actuació que ha consistit en
el recalç del mur nord de la torre del campanar de l’església i
la reparació de la coberta així com dels treballs d’acabament
estructural de l’interior i confiem poder donar més endavant
una completa informació de les obres de conservació i
restauració interior en curs.
El campanar de l’església, presentava un procés de desplom
al llarg dels darrers anys (uns 17 cms en relació a la vertical
des dels 23ms d’alçada del campanar). La persistència del
procés posava en qüestió i agreujava l’estabilitat del conjunt.
La inclinació d’aquest important element afectava la meitat
de l’església, produint-se una gran esquerda que s’iniciava
al centre de l’absis i continuava pel mig de la nau, resultant
molt visible i preocupant des de l’interior. Temps enrere, això
motivà la col·locació d’un xindri sota la volta de l’absis per
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Aspecte dels absis i campanar després de la restauració. Dau de recalç al costat d’un enterrament. Aspecte d’un dau de recalç i stija.

Barberà del
Vallès.
Plànols Planta
església
- lesions,
Seccions
tranversals, i
Seccions torre.

completà, alternativament, amb els daus de la resta. Durant
l’execució dels treballs aparegueren diversos enterraments
medievals just on calia executar les fonamentacions, cosa
que permeté concloure que l’església es bastí sobre un antic
cementiri. Els treballs arqueològics els realitzà l’empresa
Actium. Després d’enretirar degudament els enterraments, es
reprengué l’excavació i es trobà, en un estrat inferior, una
gran sitja medieval. Excavada la sitja es va poder completar
un previ suport general i la posterior. realització de les
fonamentacions. La troballa de la sitja, féu suposar que podria
ser un dels factors causants de la manca d’estabilitat de la
torre.
Posteriorment s’actuà en les cobertes, tant la de la nau com
la de l’absis principal. En desmuntar la coberta de dit absis es
detectà que l’esquerda existent era més important del que
s’havia previst. Per evitar que en els treballs de reforç, pogués
entrar alguna part de morter fins a la capa de les pintures
de l’interior, es reomplí l’esquerda amb ¨bolos¨ o codissos de
riera. Reomplerta l’esquerda, s’amorterà, s’impermeabilitzà
amb tela disposada amb un altre morter per, finalment, tornar
a col·locar les teules recuperades. Atès que la lesió continuava
pel centre de la nau, també es procedí a segellar l’esquerda
longitudinal per a tornar a col·locar les teules prèviament
reservades.
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1. Dau cantoner de recalç.
2. Un operari a l’interior del
campanar.
3. Dau de recalç al costat d’un
enterrament.
4. Vista de la consolidació acabada.
5. L’esquerda que afectava l’absis.
6. Aspecte de l’extradòs.
7. Disposició dels “bolos” de riu o
codissos abans del segellament.
8. Segellament complet.
9. Disposició del morter sobre tela.
10. Aspecte de la coberta de la nau.
11. Absis amb les teules
col·locades.
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Interior amb el xindri per garantir la protecció de les dovelles.

El xindri retirat després de la consolidació.

Una vegada aturat el procés d’inclinació del campanar,
segellades les esquerdes des de l’exterior, impermeabilitzada
la coberta i restituïda la teulada, es va poder treballar a
l’interior de l’absis per tal de tapar l’esquerda a la zona de
les pintures romàniques., actuació que portà a bon terme
l’empresa Chillida Conservació-Restauració Art S.L.
Posteriorment es retirà el xindri que protegia i impedia
el despreniment de les dovelles clau de la volta. Per això
calgué muntar una bastida a l’interior de l’absis, després
de segellar-se la folgança existent entre les dovelles, amb
falques metàl·liques i juntures amb morter. Retirat el
xindri s’instal·là un sistema de seguiment topogràfic que
permetés controlar l’estabilitat del procés. L’empresa que
porta el seguiment és Cotca i, a hores d’ara, continua
exercint aquesta tasca monitoritzada. Actualment l’empresa
Chillida, abans esmentada, està treballant en la restauració
de les pintures romàniques de l’interior de l’església sota

la direcció i supervisió del Sr. Pere Rovira, Conservador
-restaurador del centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya.
En un proper TAÚLL, confiem poder informar als lectors,
d’aquestes importants obres en fase d’acabament.
L’equip i les empreses que han portat a terme els treballs de la
primera fase d’actuació són.
Arquitectes: José Luis González-Moreno Navarro, Alícia
Dotor i Belén Onecha
Arquitecte Tècnic: Celso Poyuelo
Arqueòleg: Josep Font (ACTIUM)
Control Monitoritzat estabilitat (COTCA)
Titular del bé: Bisbat de Terrassa
Finançament: La Caixa (Programa Romànic Obert)
Gestor d’Obres: Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
Contractista: Baldó i associats, constructora, S.L.
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T O R T O S A

Dues Portalades renaixentistes
bessones: Vinaròs i Sarroca
per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ
JOAN YEGUAS I GASSÓ
Portalada de Vinaròs.

A

Vinaròs (comarca del Baix Maestrat, diòcesi de Tortosa) i
a Sarroca de Lleida (comarca del Segrià i diòcesi de Lleida)
es conserven dues portalades a les seves esglésies parroquials
molt similars en la seva estructura i decoració. Fins ara no s’ha
pogut localitzar cap document directe que ens indiqui el nom
de l’artífex que va intervenir en la construcció de la portalada
de Vinaròs, i tampoc a Sarroca. Malgrat això, s’han formulat
hipòtesis que vinculen aquestes obres amb Joan d’Elorrio,
sobrenom de l’arquitecte i imaginaire basc Joan de Sobralde
(Elorrio, 1520?- Tortosa, 1580).
Aquest artista ha estat documentat treballant a la Seu Vella
de Lleida, on va intervenir l’any 1547 en la construcció de la
portada del capítol. El 1553 consta treballant per a les obres de
la catedral de Tortosa, possiblement a la vila de Flix, lloc d’on
s’extreia la pedra emprada per construir aquella seu. Entre
els anys 1559 i 1561 ha estat identificat a diverses partides
sacramentals de la parròquia de Vinaròs com a resident en
aquella vila. A partir de l’any 1562 i fins la seva mort, el 1580,
estigué al capdavant de les obres de la catedral de Tortosa,
com a mestre director de les mateixes, on intervindrà en la
construcció del tercer tram de les naus i en la capella del
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Nom de Jesús, promoguda pel bisbe fra Martín de Córdoba i
Mendoza. Puntualment, el 1576 el trobem com a supervisor
d’unes obres al castell de Torrembarra.
La portada de Vinaròs es troba situada a un lateral del
monumental temple parroquial d’aquella població. Però no
és la seva ubicació original, perquè l’actual edifici fou obrat
entre els anys 1586 i 1594, seguint un projecte traçat per
Joan Friafont, mestre francès que havia intervingut en la
construcció de la parròquia de Vilafranca del Maestrat. En les
obres també hi participaren mestres com Joan de Ambuesa,
redactant les condicions del projecte i els picapedrers Marc
Valls i Francesc Galiança, entre d’altres. La portalada obrada
per Sobralde estava situada en el vell temple medieval de
Vinaròs, situat a la vora de l’actual i que havia tingut diverses
reformes al llarg del temps, com ara l’ampliació de la seva
capçalera i la construcció d’una capella dedicada a les
Ànimes del Purgatori l’any 1512. Entre els anys 1560 i 1565,
a més de la portalada, s’hi va obrar un nou retaule major,

2

3

1

sota la direcció de Pere Dorpa, un escultor d’origen forà que
intervingué en el monumental retaule major de la parròquia
de sant Mateu, malauradament destruït, a l’igual que el de
Vinaròs, l’estiu de 1936.
La presència de Sobralde a Vinaròs està documentada per
l’investigador Gómez Sanjuan, ja que els anys 1559 i 1561
actua de testimoni en diferents batejos. La portada es va
realitzar el 1560, tal com testimonia una inscripció epigràfica
(figura 3). La possibilitat de realització hi era, però no existia
cap dada concloent. La cosa va canviar quan l’obra de Vinaròs
es va relacionar estilísticament amb altres obres de Sobralde.

1. Portalada de Sarroca
2. Detall del coronament de Vinaròs amb la data de
construcció
3. Detall del coronament de Sarroca amb dues figures
d’angelets
4. Medalló de la portalada de Vinaròs
5. Medalló de la portalada de Sarroca
6. Querubí de la portalada de Vinaròs
7. Querubí de la portalada de Sarroca

Per una banda, amb una obra documentada, com l’antiga
porta de l’avant-sala capitular de l’antiga catedral de Lleida. I
per una altra banda, amb una obra atribuïda i bessona, com
la portada de la parroquial de Sarroca de Lleida, un lloc a mig
camí entre Lleida i Tortosa.
La portada de Sarroca (figura 2) és fruit de la promoció artística
de la família Santcliment de Prunera, senyors feudals de la
vila, l’escut dels quals es troba a la clau de l’arc de la porta,
i que també apareix a la clau de volta del cor de l’església.
Cronològicament, s’hauria de situar després de l’obra de
la Seu Vella (1547) i la de Vinaròs (1560), potser abans de
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l’arribada de Sobralde a Tortosa (1553). Les obres de Vinaròs
i Sarroca tenen moltes semblances, ja sigui a nivell tipològic i
formal, i també tenen unes mides molt properes. L’estructura
arquitectònica de les dues portades es desenvolupa a partir
d’una arcada de mig punt, però dins una portada classicista,
flanquejada per dues columnes adossades i acanalades, que
s’aixequen sobre pedestals. Per sobre trobem un entaulament,
amb arquitrau, fris i cornisa, més decorat amb relleus o
directament sense escultura aplicada. Damunt hi ha un parell
de gerros encensers als extrems, i al centre hi ha una fornícula
en forma de conquilla, dins de la qual trobem una Mare
de Déu, coronada (en els dos casos) per un parell d’àngels
(figures 3 i 4). També són dignes d’esment, per l’obligada cita
cap a l’Antiguitat, els dos caps que trobem als carcanyols de
l’arcada.
La portada no documentada, la de Sarroca, ens serveix de
frontissa estilística entre les altres dues, la de Lleida i la de
Vinaròs. L’obra de Sarroca està ricament ornamentada,
i els relleus a candelieri recorden la porta de las Seu Vella
lleidatana, amb escuts, cuirasses, fruites, monstres i cranis.
En canvi, entre Vinaròs i Sarroca trobem rostres d’imatges
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fets per una mateixa mà. Per una banda els retrats dins dels
carcanyols, amb un similar tractament del cabell i la boca
(figures 5 i 6), així com unes orelles prominents. Per altra
banda, els caps d’àngels alats, amb les galtes inflades, el
cabell voleiant, les comissures dels llavis, i l’expressió dels ulls
(figures 7 i 8).
Bibliografia:
GÓMEZ SANJUAN, J. A., “Joan de Sobralde o del Orrio a
Vinaròs” a Clau. Revista de Cultura. Tarragona: Diputació
2000, p. 93-98.
JULIÁN GONZÁLEZ, I., PÉREZ JIMENO, C., “La façana
plateresca de l’església de Sarroca del Segrià”, Ilerda, XLV
(1984), p. 41-56.
MUÑOZ I SEBASTIÀ, J.H. “El testament i l’inventari de béns
de Joan de Sobralde, mestre major de les obres de la Seu
de Tortosa”, Quaderns d’Història Tarraconense, XIV (1996),
p.141-160.
YEGUAS I GASSÓ, J., “Sobre Joan de Sobralde i Jeroni Xanxo,
autors de les portades renaixentistes del claustre de la Seu
Vella de Lleida”, Seu Vella, 1 (1999), p. 147-179.

U R G E L L

per MIREIA GARCIA GARCIA – CAIRÓ

E

l 2010 va ser un any de sort pels dos quadres ennegrits
que flanquegen l’altar major de l’església parroquial de
Sant Julià de Lòria, a Andorra. Per una banda van passar de
ser pintures anònimes a tenir una atribució d’autoria gairebé
segura. I per altra banda, a un d’ells se li va atorgar una
subvenció1 per poder ser restaurat l’any següent. De fet, és
evident que el primer fet va desencadenar el segon i que tot
plegat va contribuir al descobriment d’aquestes obres de gran
valor historicoartístic. Des del 1991, on l’únic llibre sobre l’art
barroc a Andorra2 ja n’intuïa la qualitat, semblaven destinades
a l’oblit, amagades sota una combinació d’anonimat i capes
fosques de vernís. Fins que el M.I. Govern d’Andorra va
encarregar un fructuós estudi a la Universitat de Girona per
elaborar un catàleg exhaustiu de l’art d’època moderna3 del
país. Aquest fet va permetre que els historiadors de l’equip
d’investigació, entre ells el doctor en història de l’art Francesc
Miralpeix, màxim coneixedor de la vida i l’obra del pintor
barceloní Antoni Viladomat, analitzessin ambdues pintures.
L’examen va posar de manifest l’adscripció dels quadres al
taller del millor pintor del barroc català, alhora que deixava
al tinter l’apreciació d’alguns aspectes tècnics i estilístics a

FOTO: MIREIA GARCIA

Camuflat sota el vernís. Descoberta
d’un quadre d’Antoni Viladomat a
través de l’anàlisi historicoartístic i
del procés de conservació-restauració.

Fotografia general del quadre i el marc després del procés de
conservació - restauració.

l’espera del què podia resultar de la restauració. I de fet així va
ser, doncs aquest és un exemple clar de procés de conservació
que dóna llum a certs detalls que contribueixen a aclarir,
refermar o en definitiva, a lligar caps amb la investigació
històrica paral·lela.
Apropem-nos a l’obra desgranant la seva iconografia a través
de la composició i fent conèixer la seva història. De les dues
pintures mencionades ens referim a la que es troba al costat
de l’Epístola, a la dreta des del punt de vista dels fidels, que
representa un tema amb llarga tradició com és el de les ànimes
del purgatori. (foto 1) L’escena està dividida en dos registres
diferenciats a través d’una franja central de núvols. El cel, a
la meitat superior, està presidit per la Verge en actitud orant,
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amb una espasa clavada al pit i flanquejada per dos sants.
A la meitat inferior, les ànimes al purgatori envoltades per
flames. Per unir les dues parts els personatges es distribueixen
formant un cercle, amb la Marededéu al punt més alt, seguida
dels sants, els àngels al centre i les ànimes a la concavitat
inferior. Les ànimes, despullades, formen diferents grups i
es mostren de tors en amunt. Elevant els braços, supliquen
la seva salvació als àngels joves i de cos sencer, que com a
delegats de Déu, ofereixen les mans a les ànimes escollides
per ascendir. A l’esquerra de la Verge, Sant Miquel apocalíptic
vestit amb cuirassa i clàmide vermella, sosté l’espasa flamejant
i les balances per pesar les ànimes. L’altre sant, un frare
jove, vestit amb hàbit negre, imberbe i amb tonsura, porta
una palma del martiri i un llibre. La identificació definitiva
d’aquesta figura, considerada fins aleshores la representació
de sant Ignasi, es va fer esperar. La clau que va aclarir aquesta
incertesa: un segell amb un acrònim.
A tocar del Viladomat, ja iniciat el procés de conservació del
quadre, en el moment de treure el bastidor per procedir a la
neteja des del revers, va aparèixer a la tela i cobert de pols,
un segell de tinta negra amb les inicials «FÂG» inscrites dins
d’un cercle estrellat. A partir d’aquí, el Dr. Miralpeix ho va
lligar tot4: el més probable és que l’acrònim signifiqui F[rates]
AG[ustinianus] i per tant el sant d’identificació dubtosa
sigui d’aquest orde religiós. Sant Nicolau Tolentí hi encaixa
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perfectament: no només és un frare agustí recol·lecte sinó
que a més a més és el patró de les ànimes del purgatori, fruit
de la gran devoció que sentia cap a elles. Aquest personatge
doncs, passa a convertir-se gairebé en protagonista del quadre.
La figura de la Verge, intercessora en el Judici Final junt amb
sant Nicolau, cobra sentit en simbolitzar també l’emblema
dels agustins recol·lectes: un cor travessat per una espasa, tal
i com està representada. I en la mateixa línia encaixa l’origen
del quadre. Tenint en compte que a la Seu d’Urgell hi havia
hagut un convent de pares agustins (actualment Biblioteca
de sant Agustí) el més probable és que la pintura a l’oli fos
encarregada per ells. Amb la Desamortització de Mendizábal
el 1835, que va expropiar els béns i les terres dels eclesiàstics,
el convent fou abandonat. Com solia passar, s’intentava
salvaguardar els béns, traslladant-los a indrets més segurs. En
aquest cas potser ho van tenir més fàcil, portant el quadre a
la parròquia més propera del mateix Bisbat d’Urgell i a més,
fóra de perill, doncs Sant Julià de Lòria estava a l’altre costat
de la frontera. Van tenir sort.
El quadre, rebatejat amb el títol Frare agustí recol·lecte (sant
Nicolau Tolentí) intercedint per les ànimes del purgatori, una
obra de mides considerables5, va arribar al taller amb un
estat general de conservació delicat. Les alteracions que més
afectaven l’estabilitat de l’obra tenien relació directa amb
varies intervencions anteriors no documentades. Moltes de

les afectacions eren visibles a nivell organolèptic. La més
impactant, el recosit matusser a la meitat inferior de la
costura que unia les dues teles que formen el suport. (foto2)
Es van arribar a comptar fins a tretze pegats de tela, alguns
d’ells superposats, que tapaven diversos talls, varis forats
i una cremada d’espelma de més de deu centímetres. Els
pegats es podien intuir des de l’anvers doncs es marcaven
profundament a la tela. El mateix passava amb el bastidor,
que havia deixat tota la seva empremta a la capa pictòrica
del quadre, ja que es tractava d’un bastidor fix no original6
i amb les arestes sense rebaixar. També era evident que
el quadre havia estat envernissat amb una resina de mala
qualitat aplicada de forma grollera i irregular. L’oxidació
i enfosquiment del vernís dificultava enormement la
lectura del quadre, desvirtuant la seva percepció estètica.
Les mostres estratigràfiques analitzades al laboratori ens
posaven de manifest que el quadre havia estat sotmès a una
neteja irregular i agressiva, doncs la policromia presentava
desgast i confirmaven la presència intuïda de repintats
afegits sobre la pintura original. L’anàlisi corroborava el què
recull la bibliografia sobre el fet que Antoni Viladomat no
solia envernissar el seus quadres7.
El procés de conservació – restauració del quadre i del marc va
durar sis mesos i mig. El gruix més important d’intervencions
es van centrar en el suport, dues teles de lli en tafetà. En

1. Tram final de la costura recosida que uneix les dues teles
del suport. Part superior esquerra: estrip al suport provocat
per un cop, amb pèrdues de policromia i capa de preparació.
FOTO: MIREIA GARCIA

2. Durant el procés d’eliminació de materials afegits al
suport. Es pot observar com a sota del pegat més gran
n’apareixen d’altres.
3. Durant el procés de neteja de la capa pictòrica i retirada
del vernís brut i oxidat del Sant Miquel. FOTO: MIREIA GARCIA
4. Proves de neteja i d’eliminació d’estrats superficials del
marc: A l’esquerra amb brutícia; al centre s’observa el
repintat de resina i purpurina ja sense brutícia; a la dreta, or
fi i marbrejat original.

primer lloc es va cobrir tota la capa pictòrica mitjançant un
empaperat de protecció. Després de desmuntar el marc
i desclavar la tela del bastidor, es va procedir a retirar tots
els elements afegits, ja fossin pegats, estucs, concrecions i
brutícia.(foto3) A continuació es va retirar la massilla i el fil
que recosia la meitat inferior de la unió de les teles. Lliure
de materials afegits, es va procedir a aplanar la tela. Per a
la reintegració de les pèrdues de suport es van dur a terme
diferents tècniques, així com per unir la meitat inferior de
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la costura central, el “tendó d’Aquiles” del quadre, en tot
cas garantint el criteri de mínima intervenció8. La darrera
intervenció del suport va consistir en l’aplicació de bandes de
tela de lli a tot el perímetre del quadre, ja que requeria un
nou bastidor i la vora estava tant gastada que necessitava un
reforç per poder-la clavar i tensar. Abans de prosseguir amb
la capa pictòrica, es va muntar el quadre sobre un bastidor de
fusta i alumini de tipus flotant9.
La intervenció de la capa pictòrica va començar amb la
retirada de l’empaperat de protecció. Després dels tests i les
proves de neteja pertinents es van escollir varis mètodes i
productes per cada una de les quatre fase de neteja10: treure
la brutícia superficial, retirar el vernís oxidat (foto 4), llevar els
materials afegits (cera i estuc) i eliminar de forma selectiva
algunes repintades11. Les pèrdues de capa de preparació es
van reintegrar amb estuc acolorit i posteriorment retocades
amb pigments purs pastats amb vernís, seguint el criteri
il·lusionista, és a dir, imitant el color original. Per protegir
la capa pictòrica es va envernissar amb un vernís setinat de
qualitat. Per acabar amb el procés de conservació - restauració,
fer una breu referència al marc de fusta, format per llistons
plans amb decoracions vegetals a baix relleu i dues motllures
de bordó i mitja canya. Estava molt brut, envernissat i repintat
amb resina granat i purpurina. Es va poder recuperar l’or fi i el
marbrejat original al tremp12. (foto 5)
Lliure de vernissos, pegats, recosits i part de les repintades,
aquest quadre, una de les tres-centes obres conservades
d’Antoni Viladomat i Manalt (1678 – 1755) ja pot lluir l’estil
inconfusible del pintor més rellevant de l’art barroc català.
S’ha pogut reconèixer la seva paleta de colors, característica
per treballar molt bé les tonalitats a partir d’una varietat
limitada de pigments. S’ha pogut contrastar amb altres obres,
comparant les cares, la composició, l’estil, per corroborar
que la pintura va sortir del taller de Barcelona d’Antoni
Viladomat. La cronologia oscil·la entre 1703 i 1720, que
correspon amb l’etapa més primerenca de l’artista després
del seu aprenentatge amb el pintor Perramón, de la qual
hi ha poca documentació. O bé es podria allargar uns anys
més, fins el 1730, amb l’obrador ja en marxa i on ajudants
i aprenents sota les directrius del mestre, permetien donar
resposta a la gran demanda de quadres religiosos de l’època.
Les dues hipòtesis obeeixen al fet que ens trobem davant
d’una obra de factura irregular, amb diferències qualitatives
segons les zones.
Aquesta intervenció d’una important pintura d’estil barroc,
que pels avatars de la història va anar a parar a una parròquia
andorrana, permet avançar en el reconeixement del patrimoni
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artístic d’època moderna d’aquestes valls del Pirineu. Gràcies
a la neutralitat del territori, retaules i pintures segueixen sota
l’aixopluc de les seves capelles, a l’espera de què el valor que
alberguen i que a hores d’ara ja es coneix, sigui difós com es
mereixen.

1	
M.I. Govern d’Andorra – Subvenció per la conservació del
patrimoni moble (80%) i Comú de Sant Julià de Lòria (20 %)
2	Badia Batalla, Francesc, Assaig sobre el barroc andorrà, Andorra
la Vella, Editorial Andorra, 1991, p.134-135.
3	Bosch Ballbona, Joan; Garriga Riera, Joaquim; Miralpeix Vilamala,
Francesc, Catàleg d’art d’època moderna a Andorra, M.I. Govern
d’Andorra i Universitat de Girona, Andorra la Vella, obra inèdita,
2010, p. 166-169.
4	Miralpeix i Vilamala, Francesc, Antoni Viladomat i Manalt 1678
– 1755 Vida i obra, Girona, Museu d’Art de Girona, 2014, p.
333-334.
5	Dimensions sense marc: 180 x 156 cm. Dimensions amb marc :
210 x 194 x 5,5 cm.
6	Hi havia altres forats de clau al perímetre de la tela, de morfologia
diferent als provocats per aquest altre bastidor.
7	
Miralpeix, 2014, p. 191.
8	Pels estrips i els talls es van fer servir grapes de fil sintètic i en
algun cas la sutura de fils. Empelts de tela de lli pels forats de mida
mitjana o gran i borrissol de lli amb adhesiu per a la reintegració
de petits orificis. Pel que fa a la meitat inferior de la costura, en
primer lloc es van adherir tires longitudinals de tissue de fibra
de Manila amb un adhesiu neutre activat amb la calor d’una
espàtula calenta. A continuació es van aplicar transversalment
grapes de fil. Finalment, per reforçar estructuralment la zona,
es va elaborar una retícula de fil sintètic en un bastidor a part. A
cada intersecció de fils de la quadrícula, es va aplicar una gota de
cola termoplàstica. Un cop seca, es va col·locar el bastidor sobre
la zona de la costura, es va activar l’adhesiu per tal que quedés
adherit a la tela i posteriorment es va alliberar el bastidor tallant
els fils del contorn amb un bisturí.
9	Un dels avantatges d’aquest tipus de marc és que permet tensar
la tela collant progressivament uns cargols allen en comptes de
fer-ho per mitjà de falques a cop de martell.
10	Mencionar alguns sistemes utilitzats com l’ús de saliva artificial,
la combinació de varis dissolvents aplicats de forma gelificada o
neteja mecànica amb bisturí en el cas de la retirada d’estucs.
11	Totes les repintades estan documentades en un mapa. Van ser
eliminades de forma selectiva les que cobrien cares i caps ( com
per exemple a la cara de la Verge); les que amagaven els talls de
la tela; el costat inferior del quadre, tot repintat de color negre
i una part del fons. Gran part de les flames del purgatori són
repintades però degut al desgast de la policromia original es va
preferir no eliminar-les en aquesta intervenció.
12	Més fotografies i memòria complerta del procés de conservació
– restauració al lloc web: www.retocrestauracio.com
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Tres exvots dedicats a sant Llucià i
sant Marcià, els Sants Màrtirs de Vic,
al Museu Episcopal de Vic
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V

Exvot de tela pintada amb escena de cacera de 1755 MEV
60. Museu Episcopal de Vic.

per JOAN ARIMANY I JUVENTENY

E

l Museu Episcopal de Vic1 preserva, des dels seus inicis,
uns exvots dedicats a sant Llucià i sant Marcià coneguts
com els Sants Màrtirs, antics patrons de Vic. Es tracta de tres
obres pintades –una sobre tela i dos retaulons- que esdevenen, a més d’una interessant producció artística com tots els
exvots d’aquesta tipologia, una clara expressió de devoció popular i un document etnogràfic de primer ordre.
Els exvots, especialment abundants a moltes ermites i santuaris,
són una de les mostres més evidents de la religiositat. La seva
finalitat és el reconeixement que fa un fidel per la intercessió
dels sants, de les santes i de la Mare de Déu davant Déu en
moments de dificultat durant la vida quotidiana. El Diccionari
català-valencià-balear ofereix una definició genèrica aplicable
a qualsevol tipus d’exvot: “Do ofert a una imatge religiosa en
compliment d’un vot o en recordança d’un benefici rebut, i
que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre
del temple o capella on es venera la dita imatge”. 2
Fina Parés3, en estudiar els exvots, els situa en un context
antropològic: “La pràctica de lliurar un present a un personatge
sagrat després d’haver rebut un ajut extraordinari és comuna
a totes les èpoques, cultures i religions”; seguidament,
exposa el seu sentit: “L’exposició d’aquests presents al costat

de la imatge del projector, representa un testimoni evident
dels seus poders miraculosos”; i, finalment, constata la seva
vigència: “És un costum que es manté, encara que no pas amb
la intensitat de segles enrere ni amb les mateixes formes”.
I en consonància amb el gest d’oferiment, en ocasions
també s’ha utilitzat el mot “presentalla” que, en el Diccionari
esmentat, es defineix de la forma següent: “Ofrena feta a una
imatge religiosa en ompliment d’un vot o en acció de gràcies”.4
Josep Gudiol indicava l’antiguitat d’aquests objectes quan
recollia el testimoni de finals del segle XIII i que esmenta
membres humans fets de cera: “[...] i consten amb notícies
molt clares en els documents, com en un de 20 de setembre
de 1298, en què Sibila, esposa d’en Ferrer de Janer, deixa a
Sant Bernat [Calbó] i als seu sepulcre a la Catedral de Vic,
un cap i un braç i a sant Blai, altre braç i ciri: Recognosco
quod promissi pro infirmitatibus infantium meorum Beato
Bernardo Sedis Vici unum caput et unum brachim cere. Et
Sancto Blasio caput cere et unum setinatum candele”.5
Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep
Vila6, en estudiar els exvots metàl·lics, passa llista del conjunt
d’objectes ofert en acció de gràcies: “Al costat dels ciris, i
de les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera,
reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació
amb el favor rebut (cames, braços, ulls, orelles,...), cabelleres,
objectes personals referents a la gràcia rebuda (bastons de
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sentit inequívoc d’agraïment amb la plasmació artística d’un
fet, generador de d’aquesta acció, amb una destacable fidelitat.

Retauló de 1820 amb un correbou MEV 997. Museu
Episcopal de Vic.

caminar, crosses, aparells ortopèdics, robes d’infants, gorres
militars, roba de casament, etc.)”. Més endavant descriu amb
més detall la tipologia que ocupa aquest article: “També eren
freqüents el petits retaulons toscament pintats damunt fusta,
que, amb un marcat accent realista, narraven un miracle, la
tornada venturosa d’una guerra, el guariment d’una malaltia,
un part difícil, la sortida d’un tràngol a la feina” i no s’oblida
dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi i en
destaca la seva raresa i desaparició ja que “[...] encara que
la majoria són fets d’encuny, elaborats en sèrie, s’han perdut
o dispersat per la seva mida (majoritàriament uns 10 cm.)”.
Finalment, situa els exvots en el moment actual: “Avui dia
algunes fotografies, retrats de grups, dibuixos i postals amb
una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de factura
clàssica”. I Fina Parés, en fer-se ressò de les denominacions
que recull Joan Amades7, afirma que el folklorista distingeix
“[...] entre prometences, presentalles i retaulons”. En el
primer cas, les prometences, no haurien de considerar-se
pròpiament exvots ja que el concepte “[...] enclouria el sentit
d’ofrena o promesa que no forçadament ha de comportar
un present”. Finalment, Parés constata que Amades “[...]
distingeix els retaulons –exvots pintats- de la resta que
anomena presentalles”.8
Aquesta singularització dels exvots pintats es deu al fet que,
com s’ha apuntat al principi, aquesta tipologia combina el seu
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Tres exvots pintats al MEV
Els tres exvots pintats, que té el Museu Episcopal de Vic en les
seves col·leccions, demostren la intensa devoció que la població
vigatana, en els segles XVII i XVIII especialment, tenia pels Sants
Màrtirs. De fet, durant més de dos segles i fins a la canonització
de sant Miquel dels Sants, van ser considerats únics i preferents
patrons de Vic. A més de les grans manifestacions col·lectives
en forma de multitudinàries rogatives “pro pluvia”, que duia les
seves relíquies al santuari de la Gleva, s’evidencia la veneració
més particular i personal en aquestes tres peces.
El primer dels exvots (MEV 1418) és un retauló de fusta
policromada de 35,5 x 49,8 cm, la producció del qual se
situa, sense poder-se precisar, a finals del segle XVII o principis
del segle XVIII. És dedicat als Sants Màrtirs, que apareixen
completament vestits i subjectant la palma martirial, i a
una advocació mariana no identificable al damunt. L’escena
presenta la caiguda de tres personatges des d’una teulada
que estaven construint o reparant; davant l’astorament
d’altres personatges que els acompanyen en la seva labor i
a uns sorpresos espectadors, es precipiten des d’una alçada
considerable. El fet té lloc a la zona de l’actual carrer de
Manlleu de la ciutat de Vic i s’hi veu l’edifici de l’antiga
església i convent de Sant Josep que fou la seu dels carmelitans
descalços. El convent va ser construït entre el 20 de juliol de
1663 i el 2 de gener de 1679 i la capella, posterior i segons
projecte del reconegut arquitecte fra Josep de la Concepció
(1626 – 1690), es va inaugurar el 14 d’octubre de 1696.9
Cal destacar que l’edifici on succeeix l’accident, conté una
capelleta de carrer a l’alçada del primer pis. Podria ser aquesta
la mateixa capelleta que, traslladada i reconstruïda, es troba a
la part alta del carrer Manlleu i que conté una imatge de sant
Antoni de Pàdua? La data de 1679 que té gravada a la base
afavoreix aquesta possibilitat.
El segon exvot (MEV 60), és una pintura sobre tela de 69 x
84,5 cm que es pot datar, per la inscripció que hi consta, del
28 de novembre de 1755. Està dedicat, únicament, als dos
Sants Màrtirs que es presenten en la seva imatge habitual i
en el context del martiri enmig de les flames d’una foguera i
lligats a una columna. En aquest cas, l’escena és d’una partida
de caça de la llebre situada en un terreny muntanyós, sense
poder-se identificar. Do tota manera, se situa fora d’un espai
urbà que se suggereix sota mateix de la imatge dels dos sants.
Hi apareixen deu persones, la majoria fent la funció de caçadors
i d’altres contemplant l’acció. Porten la vestimenta pròpia de
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l’època, mitjan segle XVIII, amb jupa i casaca, calçons i polaina.
Un dels deu participants, situat al centre, pateix un accident a la
mà esquerra a causa del mal funcionament de la seva escopeta.
El quadre conté una explicació il·legible en la banda inferior
esquerra que, probablement, tracta de les circumstàncies que van
envoltar el fet representat i la dedicatòria d’agraïment als dos sants.
El tercer exvot i darrera de les peces estudiades (MEV 997) és
un altre retauló de fusta policromada, de 32,5 x 45,5 cm. És
dedicat a la Mare de Déu de Puig-l’agulla, advocació mariana
venerada al santuari situat al municipi de Sant Julià de
Vilatorta i proper a Santa Maria de Vilalleons, i als dos Sants
Màrtirs representats novament en el moment del martiri.
Aquesta acurada identificació parteix del text que consta
sobre la representació d’una tela a la banda superior dreta
on es llegeix: “EX VOTO / En Vich lo Dimars de Pasqua / del
Esperit san de 1820 Sagimon / Solâ per librar a son [...] Joseph
/ de la ferocitat del bou [...] esques ell [acorra] y aventlo deixat
com a mort / per la intercessió de la V. de Puiglagulla / y dels
SS. MM. Llucià y Marcià [sortí iles] / [...] per Llucià Romeu”.
Aquest escrit situa l’escena a Vic i, segurament a la plaça del
Mercadal o Major. La data, el dimarts de Pasqua de l’Esperit
Sant (és a dir, dos dies després de la Pasqua de Pentecosta) de
1820 i durant un correbou quan un dels braus va atacar un
improvisat torero. Gràcies a la intercessió de la Mare de Déu
de Puig-l’agulla i dels Sants Màrtirs Llucià i Marcià, tot i ser
donat per mort, va sortir il·lès i es va poder salvar.
El dia abans, és a dir, el dilluns de Pentecosta, era el dia en què
l’església vigatana commemorava el suposat augment de les
relíquies dels dos màrtirs que havia tingut lloc el 24 de maig
de 1342. Aquesta era una de les celebracions dedicades als
Sants Màrtirs juntament dee l’1 d’abril, festa de la invenció
i descobriment de les relíquies; el dimarts de Pasqua de
Resurrecció era l’anomenada festivitat del patronatge, quan
tenien lloc les “catorze processons” o, coneguda, també, per
“processó de les cuques” o “de matar la cuca”, que podria
fer referència a la plaga de la llagosta de 1687 i la intercessió
dels dos sants màrtirs per finalitzar-la; finalment, hi havia la
festa tradicional, el 26 d’octubre, pròpia del martirologi que
coincidia amb la diada dels sants de Nicomèdia.
En algunes d’aquestes manifestacions festives dedicades als
Sants Màrtirs era habitual organitzar correbous. En deixa
constància Rafael d’Amat i de Cortada, el Baró de Maldà, quan
descriu la seva estada a Vic coincidint amb el 26 d’octubre de
1808: “Sent los vigatans de si inclinats als correbous, los han
fet fins a sinch o més bous en dita plassa gran [Major], y bulla
y tabola en córrer lo bou per la plassa, embestint a quants
minyons lo embestian ab mantes, fins a arribar algú a tirar-li

Retauló pintat amb una escena d’accident en unes obres, del
segle XVIII MEV 1418. Museu Episcopal de Vic.

alguna banderilla y per mi, no agradant-me correbous, no he
ha sigut diversió”. 10
Finalment, cal remarcar que aquests tres exvots, a part del
seu sentit religiós, ofereixen un retrat de l’activitat quotidiana
que, escassament, se sol recollir en altre tipus d’obres amb
objectiu bàsicament decoratiu. És, per aquest motiu, un art
popular que mereix la més alta consideració.

1	Agraeixo al Museu Episcopal de Vic, especialment a Anna Homs,
la seva disponibilitat i col·laboració.
2	“Ex-vot”. Alcover, Antoni M. Diccionari català-valencià-balear.
Palma de Mallorca: Alcover, 1979, v. 5, p. 683
3	Parés, Fina. L’art popular religiós”. Dins: Art de Catalunya: art i
etnologia. Barcelona: L’isard, 1999, vol. 13, p. 142-145
4	“Presentalla”. Alcover, Antoni M. Dins: Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Alcover, 1979, v. 8, p. 854
5	Gudiol, Josep. Nocions d’arqueologia sagrada catalana. Barcelona: Josep Porté, 1933, p. 492
6	Vila, Pep. “Els exvots metàl·lics”, Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins, vol. XLVI,. Girona: Universitat de Girona, 2005, p. 407
– 410
7	Amades, Joan. Els ex-vots. Barcelona: Orbis, 1952
8	Parés, Fina. Els ex-vots pintats. Barcelona: Els llibres de la frontera, 1987, p. 33
9	Junyent, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona:
Curial, 1980, p. 231 i 234
10	Baró de Maldà. Exili de Barcelona i viatge a Vic (1808). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, p. 153
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URGELL
NOVA SEU DELS ARXIUS DEL BISBAT D’URGELL
L’acte d’inauguració de la nova seu dels Arxius de l’Església
d’Urgell va estar presidida el divendres 10 d’octubre per
l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, que estava
acompanyat a la taula presidencial per l’Hble. Sr. Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya;
el Director General de la Fundació “La Caixa”, Sr. Jaume Lanaspa; el Vicari General d’Urgell i Representant Personal del
Copríncep, Mn. Josep Maria Mauri; l’Arxiver diocesà i capitular d’Urgell, Mn. Benigne Marquès; i el Director General de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (Universitat Autònoma de Barcelona), Sr. Ramon Alberch; a més de
l’Alcalde de La Seu d’Urgell, Il.lm. Sr. Albert Batalla.
La nova seu dels Arxius del Bisbat d’Urgell està situada a
l’església dels Dolors de La Seu d’Urgell, al carrer Parc del Cadí,
darrere de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. L’edifici, bastit
al costat del Palau Episcopal, és de planta rectangular i està datat en el segle XVI, tot i que ha sofert diferents modificacions.
Les noves instal·lacions permeten reunir en un sol indret la documentació que fins ara estava repartida en diverses sales del Palau
Episcopal i custodiar-la amb les condicions de manteniment i seguretat més modernes, hi ha l’Arxiu Capitular, l’Arxiu Diocesà i
Arxius Parroquials. La rehabilitació de l’edifici ha permès també
la recuperació del cor i de la nau principal de l’antiga capella.
Podeu trobar més informació a la pàgina web del Bisbat d’Urgell. I
podeu mirar: https://www.youtube.com/watch?v=wZK07H5OtDQ
MN. JAUME MAYORAL

EXPOSICIÓ “BENVINGUDES A CASA VOSTRA! LES OBRES
D’ART PATRIMONIALS FORA D’ANDORRA”
El Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra ha inaugurat
l’exposició “Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art patrimonials fora d’Andorra” que tindrà lloc del 24 de setembre
al proper 11 de gener de 2015, i a la Sala d’Exposicions del
Govern a Andorra la Vella. Amb la col·laboració del MNAC,
Crèdit Andorrà, el Museu del Prado i l’Arxiprestat de les Valls
d’Andorra i Bisbat d’Urgell.
Una exposició que recull un cert nombre d’obres d’art religiós,
i de diferents èpoques, que en l’actualitat es troben conservades en el Museu d’Art de Catalunya o en institucions públiques i privades d’Andorra. A la vegada s’explica als visitants
quan van marxar, com va ser el seu viatge, on han estat…
una mica la seva història. L’exposició reuneix obres de l’art
romànic i altres peces que provenen majoritàriament del Museu Nacional d’Art de Catalunya, les quals són rebudes per
obres que estan a Andorra i que actuen d’amfitriones. Així,
la talla de sant Miquel de Prats acull les diverses peces del
retaule de Sant Miquel de Prats que han retornat a Andorra
els darrers anys gràcies a la col·laboració de Crèdit Andorrà
i el Ministeri de Cultura; la Verge del Remei de Santa Coloma acull les pintures murals de l’església, que van retornar
a Andorra el 2007; la pedra policromada de l’absis de Sant
Esteve d’Andorra la Vella rep els fragments de pintura mural
1

2

1. Mestre de Sant Esteve d’Andorra. Fris amb la ciutat de Jerusalem de
Sant Esteve d’Andorra la Vella. Cap al 1200-1210. Fresc traspassat a
tela. Reserva RB2. MNAC 035708-000
2. Lipsanoteca de Sant Romà de les Bons (Encamp). 23 de gener de
1164. Fusta i vidre. Centre d’interpretació Andorra Romànica. PCA 425.
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Miquel Ramells (pintor) i Gui de Borgonyó (daurador). Predel·la o bancal
de retaule. Retaule de Sant Miquel de Prats. 1527-1530. Tremp, oli i or
sobre fusta de pi. La predel·la del retaule de Sant Miquel de Prats està
formada per cinc taules que representen escenes de la Passió de Crist:
l’empresonament de Crist, l’interrogatori davant Pilat, la crucifixió, la
pietat i la sepultura de Jesús. Fons d’art Crèdit Andorrà.

de l’antic temple que es troben al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, i així successivament.
Si bé algunes ja havien estat exposades a Andorra,
l’aplegament de les obres d’aquesta exposició, ja sigui en
conjunts temàtics com en el context general de la mostra, fa
que revesteixi un caràcter excepcional.
Trobareu més informació de l’exposició a:
http://www.cultura.ad/fitxa-tecnica
https://www.youtube.com/watch?v=hDfQJ7v2Df8&feature=youtu.be
MN. JAUME MAYORAL
EXPOSICIÓ DEL GRECO “ARTE Y OFICIO”
Del 9 de setembre al 9 de desembre té lloc dins dels actes
de l’Any del Greco, l’exposició “El Greco: Arte y oficio”
al Museu de la Santa Creu a Toledo (i també en els espais
associats de la Sagristia de la catedral i el Museu del Greco
a Toledo). Un conjunt de 92 obres, algunes que mai no han
estat exposades i vingudes de 27 ciutats d’arreu del món.
Una exposició que ensenya la tècnica del pintor, així com
la producció d’obres del seu taller pictòric a la ciutat de
Toledo. Una possibilitat única de poder aprofundir en les
solucions de l’artista i el seu cercle de treball, en les composicions, els fons, les paletes cromàtiques, la representació
de les mans i els cossos. També totes aquelles tècniques
que adquireix en el seu pas artístic per Creta i Venècia, els
paisatges, les perspectives, la repetició de models i composicions. Tot això condueix a fer una producció d’obres que
tenen marca pròpia i ben definida, que s’acompanya amb
els seus col·laboradors del taller de Toledo.

Una exposició amb quatre grans espais o discursos de la seva
obra i la seva tècnica: de la mà del Greco; invenció i interpretació; apòstols i apostolats i el Greco després del Greco.
Entre les 92 obres, hi figuren alguns dels grups pictòrics dels
apostolats, on podem veure una iconografia ben resolta del
grup dels dotze apòstols i la figura de Crist Salvador; a la
mostra podem contemplar els apostolats del Museu d’Oviedo
i l’anomenat d’Almadrones (Guadalajara).
Una gran exposició d’un gran artista i la seva obra que forma
part del ric patrimoni històric i artístic religiós que podem admirar i celebrar.
Més informació a la web oficial: www.elgreco2014.com
MN. JAUME MAYORAL

GIRONA
“LES LLETRES D’AHIR I D’AVUI”
Exposició al Claustre de la Catedral
L’Exposició. que s’ha celebrat des de
l’estiu fins aquest mes de novembre,
posa de relleu el tresor cultural que
suposen les lletres i les tipografies
que trobem en el nostre patrimoni,
idea que neix de l’estudi de les lletres
que figuren en el Tapís de la Creació
de Girona i, a més, de l’estudi d’altres
lletres i tipografies que apareixen en
l’entorn catedralici i de la ciutat.
La mostra, organitzada pel Col·legi Oficial de Dissenyadors
Gràfics de Catalunya consta d’una vintena de plafons de 150
x 150 cms. L’exposició es qualifica d’una bona presentació
visual, àgil, atractiva i rigorosa.
El Sr. Bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo i Artigas, en el
pròleg de la bonica i completa publicació referent a la Mostra,
escriu que “L’objectiu de l’exposició és despertar l’interés pel
tresor lletrístic que ens envolta, ja que es pretén que es pugui
fer un breu recorregut per aquells suports d’àmbit local que
projectin el valor i la riquesa de les lletres d’ahir, pensant en
l’avui i en el futur perquè les puguem reproduir”.
A la cloenda , en la primera quinzena de novembre, Catalònia
Sacra prendrà el relleu per fer itinerar aquesta original i interessant exposició.

41













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.
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Urgell

LES NOSTRES CATEDRALS

TARRAGONA

Solsona

Girona
Vic
Terrassa

Lleida
Tarragona

Tortosa
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Barcelona
St. Feliu
de LLobregat

BISBATS
DE
CATALUNYA

Visita a la Catedral de Santa Tecla de Tarragona
La Santa Església Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, dedicada a santa Tecla,
és un dels monuments gòtics més notables de Catalunya. La seva solidesa arquitectònica,
colossal traça, elegància i riquesa ornamental enalteixen aquest recinte on els diversos estils
reflecteixen l’excel·lència espiritual d’aquest emblemàtic espai de culte.
El conjunt catedralici es troba al lloc més elevat de la ciutat i al solar que ocupà, inicialment,
una caserna dels exèrcits romans (218 a. C.) on, posteriorment, s’hi anà bastint la ciutat de
Tarraco. La primera referència eclesial data de l’any 259 amb les Actes Martirials del bisbe sant
Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi.
Aquesta Catedral, que pot ésser classificada estilísticament com a protogòtica, començà la
seva construcció a partir de l’any 1171, quan el prelat Hug de Cervelló (1163-1171) llegà
en el seu testament la majoria de les seves pertinences per iniciar l’obra de la Seu. La seva
consagració va tenir lloc el 1331, essent arquebisbe de Tarragona i patriarca d’Alexandria
l’Infant Joan d’Aragó (1328-1334).
La façana de la Catedral (1) consta de tres portes; al centre, emergeix una superba portalada
gòtica atrompetada que evoca a la de Reims. El mainell ocupa l’eix vertical de la porta amb
la figura marmòria de la Mare de Déu que, sota els peus del Fill ressuscitat, rep els fidels. Se
suposa que fou laborada entorn el 1330 a partir del fust d’una columna romana. Sobre la
llinda es desenvolupa el tema del Judici Final: Crist, Jutge Suprem, seminu representat com
a Baró de Dolors, assegut al seu tron apareix flanquejat per dos àngels agenollats portadors
de les Arma Christi. Sota els seus peus quatre àngels cridant als ressuscitats de diferents
estaments que sorgeixen de dotze sarcòfags per a ser jutjats i portats a la glòria del cel. Al
front de l’escambell esquerre apareixen les estàtues de l’ancià Simeó, els profetes Habacuc i
Jeremies, i Sant Joan Baptista; als brancals hi ha els apòstols Maties, Mateu, Joan, Felip, Jaume
i Pau. A l’escambell dret hi figuren els profetes Daniel, Zacaries i Isaïes, seguits de Moisès i el
rei David; als brancals, els apòstols Judes Tadeu, Simó, Bartomeu, Tomàs, Andreu i Pere. El
conjunt escultòric del Judici Final i part de les imatges exemptes són obra de Jaume Cascalls i
el seu esclau Jordi de Déu, de vers 1375.
Les dues portes laterals i es corresponen, respectivament, amb la nau de l’Epístola i la de
l’Evangeli. Sobre la portalada lateral dreta apareix encastat un sarcòfag romà d’època
teodosiana dels anys 370 al 400 d.C on hi figuren passatges de la vida de Crist. El timpà del
porxo de l’esquerra el presideix la Mare de Déu amb el Nen acompanyada dels assumptes del
Reis Mags, sant Josep, l’Anunciació, i l’anunci als pastors.
El campanar, que assoleix una alçada de 70 metres, s’aixeca a l’angle Nord-est. S’hi accedeix
per una escala de caragol i consta de tres cossos. El primer, de planta quadrangular, es bastí
vers el 1200 i allotja, a llur base, la sòbria porta romànica de santa Tecla. Sobre aquest cos s’hi
recolza un altre, també quadrat, de carreus encoixinats en pedra calcària grisenca ornada amb
les armes de llur promotor, el prelat Ximeno de Luna (1316-1327), i les del canonge obrer Hug
de Cervelló, contemporani seu. El tercer cos data de 1330 i es bastí durant la prelatura de
Joan d’Aragó (1328-1334). Aquest cos és rematat mitjançant un templet realitzat el 1511que
allotja les campanes destinades a tocar les hores.
L’edifici és una estructura basilical (2) de planta de creu llatina, amb tres naus, absis,
absidioles, ample transsepte i creuer coronat per un esvelt cimbori vuitavat. El conjunt està

Façana principal
FOTOS: SANTI GRIMAU
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Altar major.
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cobert mitjançant voltes de creueria que recolzen sobre gruixuts pilars –de nucli cruciforme–
ornats amb columnes bessones adossades i capitells esculpits.
La capçalera de la Catedral presenta volta de forn apuntat a l’absis, arc de triomf ogival i dos
trams amb arcs formers de mig punt. Els capitells, ricament historiats, reprodueixen escenes
bíbliques, assumptes al·legòrics i fantàstics. Cal remarcar l’esplèndid paviment romànic del
segle XIII, ubicat a l’absis central i a part del presbiteri, laborat segons la tècnica romana de
l’opus sectile.
Al presbiteri hi ha part del cadiratge gòtic de l’antic cor que fins el 1963 ocupà part de la nau
central. Durant el procés de restauració de 2012 s’han recuperat als murs laterals, propers al
retaule major, diversos assumptes pictòrics pintats al fresc a manera de teixits figurats.
L’execució de l’altar major (3) es deu al patrocini de l’arquebisbe Aspàrec de Barca (12151233), és de marbre blanc, té un magnífic frontal esculpit en torn a 1220, i considerat
una de les obres més rellevants de l’escultura romànica catalana. A la màndorla central és
representada la Santíssima Trinitat: Jesucrist beneeix santa Tecla, Déu Pare és simbolitzat en
la Dextera Dei nimbada, i l’Esperit Sant aleteja en forma de colom. Les targes dels registres
laterals escenifiquen, d’acord amb les Actes apòcrifes de Pau i Tecla, vuit episodis de la vida i
martiri de la Santa.
Durant la prelatura d’Ènnec de Valterra (1380-1407) es varen redactar les disposicions
encaminades a construir un retaule major digne de la catedral de Tarragona. El 8 de març
de 1426 es signaren les capitulacions per a la seva execució convinguda entre l’arquebisbe
Dalmau de Mur (1424-1456), el Capítol i el mestre escultor Pere Johan. El retaule, (4)
manufactura alabastrina acabada el 1434, és obra del mestre escultor Pere Johan. Recolza
sobre un gran sòcol de pedra calcària, al damunt, una predel·la en alt relleu on es registren,
amb subtil i virtuós entallament sobre vidre blau cobalt, sis escenes de la vida i martiri de santa
Tecla. El centre del retaule allotja la imatge de la Mare de Déu amb el Nen; la flanquegen les
talles de santa Tecla i sant Pau. Al seu entorn dotze relleus reproduint escenes de la Infància
de Jesús, llur Passió, Resurrecció, Ascensió, Pentecosta i Coronació de la Mare de Déu. A
ambdós costats del retaule, formant part de la seva mateixa estructura i estil, es troben dues
portes amb elegants gelosies flamígeres on recolzen sobre dues mènsules, respectivament, les
imatges de sant Oleguer i sant Fructuós, arquebisbes de Tarragona.
Al mur lateral de la dreta del presbiteri, sota un arcosoli escarser rebaixat, s’allotja el sarcòfag
de l’Arquebisbe de Tarragona i Patriarca d’Alexandria, Joan d’Aragó (5). La imatge jacent
del prelat és una esplèndida escultura de marbre blanc, atribuïda a un seguidor de l’escultor
italià Tino de Camaíno, realitzada en torn a 1337. Entorn del sepulcre es disposen les imatges
de santa Tecla, santa Isabel d’Hongria, sant Lluís rei de França, sant Lluís de Toulouse, i sant
Fructuós. Des de l’absis major s’accedeix a la sagristia, (6) una construcció del segle XII amb
volta apuntada invisible degut al sostre adintelat de fusta. Destaca l’enteixinat existent a la
Sala del Tresor, (7) que formà part del desaparegut cor alt.
Des del segle XIV fins al XVIII es varen anar obrint diverses capelles a les naus laterals que
permeten fer un repàs sobre vuit llargs segles d’història de l’art, des del romànic fins als
nostres dies.
La capella de la Presentació de Jesús al Temple (8) és la més antiga oberta entre els contraforts
de la Catedral. Fou construïda poc abans d’acabar la fàbrica, vers 1330. El retaule que la
presideix fou esculpit per Vicenç Roig i Besora durant la primera meitat del segle XIX.
La capella de sant Miquel (9) inicià la seva construcció el 1365 finalitzant-se entorn el 1379.

Altar i retaule de la capella de
Santa Maria “dels Sastres”
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Retaule major, obra de Pere
Johan en alabastre policromat
(1426-1433)
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A finals del segle XVI, segons disposició testamentària del cardenal Gaspar de Cervantes de
Gaete, es buidà el mur que separa aquesta capella de la del Baptisteri amb la finalitat de
col·locar-hi el seu sepulcre dissenyat per Jaume Amigó el 1575.
La capella del Baptisteri (10) fou bastida vers 1340 sota advocació de santa Úrsula i les Onze
Mil Verges gràcies al mecenatge de l’Arquebisbe Arnau Sescomes (1335-1346). El primitiu
altar i les imatges de les Verges van patir els efectes de la invasió napoleònica de 1811. L’any
1821 fou habilitada com a Baptisteri, col·locant-se la monumental banyera romana de marbre
blanc irisat realitzada vers els segles I-II d.C.
La capella de santa Maria o dels Sastres (11) és la capella gòtica més sumptuosa de la
Catedral gràcies a la seva rica decoració arquitectònica, escultòrica i pictòrica. Ocupa el lloc
de l’absidiola romànica corresponent a la nau lateral esquerra i fou bastida entre 1349 i 1359.
Arquitectònicament presenta planta hexagonal i volta de creueria estrellada. A l’inici dels arcs
hi figuren parelles d’escultures sota dosserets i imatges als angles. A un terç de l’alçada s’hi
desenvolupa un fris d’arquets conopials cecs sostinguts per mènsules; al damunt hi corre un
voladís i la cantoria. El retaule és de pedra calcària policromada amb escenes al·lusives a la
vida de Jesucrist i de la Mare de Déu que figura exempta presidint el conjunt d’alts relleus
cisellats per l’artista normand Aloi de Montbrai el 1368.
La capella de santa Bàrbara (12) s’obrí vers el 1362 aprofitant l’espai que hauria correspost
a una cinquena absidiola. Acull el retaule barroc de fusta sobredaurada que emmarca una
pintura a l’oli de la santa titular flanquejada per dues talles de sant Antoni de Pàdua i sant
Blai, d’autor desconegut.
A l’extrem dret del transsepte, (13) sota el mecenatge del canonge Joan Barceló, s’hi
adossaren tres capelles vers l’any 1494 que seguiren les pautes del gòtic flamíger. A la capella
central s’hi venera la popular imatge del Sant Crist de la Salut flanquejat per la Mare de Déu
dels Dolors i sant Joan Evangelista, talles gòtiques de la segona meitat del segle XV. La capella
del Roser és presidida per una Mare de Déu amb el seu Fill i sant Domènec, daten de 1950 i
són obra de l’escultor tarragoní Lluís Maria Saumells. La capella de sant Tomàs d’Aquino és
presidida per un retaule neogòtic de fusta sobredaurada que allotja la imatge de sant titular
que tallà Vicenç Roig i Besora l’any 1832. Destaquen les policromies a les voltes de les capelles
descobertes el 2012.
Les capelles dels Cardona (14) són dues capelles bessones que obeeixen a una mateixa traça del
gòtic tardà. Es deuen a la munificència de l’arquebisbe Pere de Cardona (1515-1530) que les erigí
com a panteó familiar. La de santa Maria Magdalena, dedicada actualment a la Mare de Déu
de Montserrat, és presidida per un retaule incomplet de principis del segle XV que substitueix
l’original destruït durant la invasió napoleònica de 1811. El mur de la dreta acull el panteó que
guarda les restes de l’arquebisbe Josep Domingo Costa i Borràs (1857-1864) realitzat el 1864.
La capella de l’Anunciació s’estructura arquitectònicament com l’anterior. Al mur de l’esquerre
s’allotja el sever sarcòfag de l’arquebisbe Francesc de Fleix i Solanes (1864-1875).
La capella del Santíssim Sagrament (15) ocupa una part de l’antic refetor canonical del segle
XIII. (16) Sota la prelatura de l’humanista Antoni Agustí (1576-1586) fou remodelada i
convertida en capella segons la traça dels arquitectes Bernat Cassany, Jaume Amigó i Pere Blai.
És un bell exemplar renaixentista al que s’accedeix des del transsepte a través d’un sobri portal
classicista flanquejat per dues columnes de granet gris. És de planta rectangular i disposa de
tambor amb cúpula semiesfèrica. El repertori iconogràfic de la capçalera reprodueix escenes
de l’Antic i Nou Testament al·lusives a la pasqua jueva i a la cristiana emmarcades amb jaspis

de Tortosa. El conjunt, obra singular i única a la Catalunya del segle XVI, fou pintat sobre
lloses de llicorella per l’holandès Isaac Hermes Vermey vers el 1587. Al mur lateral esquerre
hi figura el sepulcre del fundador dissenyat per Pere Blai i laborat per Isaac Alfred Vermey en
marbre alabastrí de Sarral el 1552.
El culte als Sants Metges Cosme i Damià a la Catedral es remunta a la segona meitat del
segle XV. Aquesta capella, (17) també d’estil renaixentista, fou construïda l’any 1591 a partir
del projecte de l’arquitecte Pere Blai. Destaca la seva imponent portada i el retaule de fusta
sobredaurada amb columnes salomòniques que contenen les talles dels sants titulars, d’autor
desconegut.
Les capelles de sant Joan Evangelista i sant Fructuós (18) són bessones i fundades per
l’Arquebisbe Joan Terés (1587-1603), Virrei i Capità General de Catalunya, sepultat sota
l’arc de mig punt obert al mur que les separa. La fàbrica constructiva d’ambdues segueix
la traça del magistral arquitecte Pere Blai, que adaptà a la perfecció el seu traçat als cànons
establerts pel renaixement classicista. A la primera capella s’hi veneren les imatge de sant Joan

Capella de la Immaculada
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Evangelista, una talla realitzada per Agustí Bennàsser el 1615, i les de les màrtirs santa Justina
i santa Eulàlia de Mèrida, realitzades el 1616 per Benet Baró. La capella de sant Fructuós,
iniciada el 1592 segons la traça de Pere Blai, és deguda a la devoció que sentia el promotor
pels màrtirs tarragonins. A la volta de l’absis en els seus respectius nínxols s’hi allotgen les
imatges policromades dels sants màrtirs, el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi.
Foren tallades per Benet Baró el 1616.
La capella de sant Francesc d’Assís, (19) de senzilla i sòbria traça renaixentista, fou erigida
el 1584 a expenses dels hereus testamentaris del Degà Gabriel Robuster i Nebot, segons el
projecte de l’arquitecte Jaume Amigó. El retaule, de manufactura barroca del segle XVII, el
presideix la figura de sant Francesc d’Assís rebent els estigmes.
Les formes barroques s’introduïren de la mà del tracista fra Josep de la Concepció i de l’arquitecte
Josep Prat i Delorta. La capella de la Puríssima Concepció (20) fou bastida a expenses del
canonge Dídac Girón de Rebolledo segons projecte del carmelita fra Josep de la Concepció
el 1674. Presenta profusa decoració amb pintures de Francesc Tramulles i Josep Juncosa. El
repertori de la cúpula, volta i murs desenvolupa escenes de la vida de la Mare de Déu. L’altar i
sòcol del retaule els realitzà Domènec Rovira II el 1678 qui juntament amb Francesc Grau laborà
els sepulcres del fundador l’any 1679 on es representen les virtuts teologals i les arts liberals. La
imatge de la Mare de Déu que presideix el retaule és de Vicenç Roig i Besora.
La capella de santa Tecla, (21) titular de la Catedral i patrona de Tarragona, es va cloure el
1775, essent arquebisbe Joan Lario i Lancis (1764-1777). L’estil barroc-classicista predomina
en el conjunt arquitectònic i escultòric. Es tracta d’una sumptuosa construcció de planta de
creu grega i gran cúpula sobre petxines, projectada per Josep Prat i Delorta. A la capçalera,
una glòria de núvols envolta a la Santa, extasiada davant l’Anyell Místic; a llurs peus, el
portelló de bronze daurat allotja l’arqueta de banús i argent que guarda al seu interior la
relíquia del Sant Braç atribuïble a l’argenter barceloní Josep Rovira de finals del segle XVIII.
La Catedral disposà d’un magnífic cadiratge coral ubicat indistintament als costats de les
columnes de la nau central i al presbiteri. Fou bastit durant la prelatura de Pere d’Urrea
(1445-1489) i manufacturat per l’escultor Francesc Gomar entre 1478 i 1488. Les dues seus
pontificals que encapçalen els trams del cor de la nau central foren laborades per Joan de
Tours i Enric de Borgonya durant el 1534.
Els murs que limiten lateralment el cor s’aixecaren entre el 1317 i el 1327 i s’habilitaren per
allotjar diverses capelles amb denominacions que han anat canviant amb el pas del temps.
A la nau de l’evangeli, (22) la de santa Isabel o de la Dormició de la Mare de Déu, i la del
Sant Sepulcre. A la nau de l’epístola, (23) la de santa Elena i la de santa Llúcia. Destaquen el
conjunt de pintures murals protogòtiques amb figures de sants d’influència italogòtica que
es descobriren sota l’encalcinat el 1933 i que daten entre 1330 i 1350. Durant les obres de
restauració de l’any 2012 han aparegut noves policromies.
Des del 1164 hi ha notícia de l’existència d’orgues ubicats a diferents indrets de la Catedral per
acompanyar musicalment les celebracions litúrgiques. L’orgue actual, (24) d’extraordinàries
dimensions, concebut a manera d’espectacular retaule i muntat al mur esquerre de la nau
central va ser construït al segle XVI. L’entallament de la caixa, que emmarca per l’exterior
el joc de tubs metàl·lics i sosté el batents pintats a l’oli, és una adaptació de l’arquitecte
Jaume Amigó. Els entalladors de tot el repertori escultòric foren Jeroni Sanxo i Perris Ostris
que començaren el treball el 1562 i el finiren el 1567. Els seus tres cossos segueixen els
cànons estilístics del renaixement plateresc. Es conserven les sarges que tapaven els tubs

de la tribuna, o cadireta, amb les imatges de la Mare de Déu, santa Tecla i santa Caterina, i
també els batents que tanquen el cos central de la caixa amb el misteri de la Nativitat de Jesús
i llur Resurrecció, i els tres llenços de l’àtic on hi figuren les virtuts teologals: Fe, Esperança i
Caritat. El conjunt pictòric fou contractat pel Capítol als pintors Pere Serafí i Pietro Paolo de
Montalbergo el quals dugueren a terme la seva tasca entre 1563 i 1565.
Un magnífic i sever portal romànic, (25) laborat en marbre blanc entorn del 1200-1230,
comunica el claustre amb l’interior de la Catedral. Per llurs mides i proporcions es diria que
fou construït per a aquest lloc i no com a pòrtic de la Seu. Està compost de tres arquivoltes
abossellades que recolzen sobre les columnes dels brancals, i emmarquen el timpà on s’hi
allotja la hieràtica Maiestas Domini, orlada per la màndorla i en companyia del Tetramorf. El
capitell del mainell està decorat amb escenes del Naixement de Crist, els Reis Mags davant
Herodes i l’Epifania.
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Sembla que el claustre (26) començà a construir-se al mateix temps que la Catedral. Té planta
quadrangular, lleugerament irregular, voltes de creueria, mènsules i interessants claus de volta
relacionades amb el primer estil gòtic. Cadascuna de les galeries es divideix en sis trams
on, sota un arc apuntat de descàrrega, s’obren dos petits ulls de bou amb gelosies calades
d’ascendència islàmica i tres arcs de mig punt sobre columnes geminades.
A l’ala nord-oest hi ha allotjades la capella de la Mare de Déu de les Neus, bastida vers 1414,
la capella del Salvador d’estil renaixentista i erigida el 1533, la capella de la Mare de Déu del
Claustre (27) que data de 1348 i on es venera la seva imatge, talla de finals del segle XIII o
inicis del XIV, i la capella de la Mare de Déu de la Guia d’estil gòtic construïda entorn el 1300
per acollir la gegantina talla de la titular coneguda documentalment i vulgar com la Grossa,
d’entre els segles XIII i XIV.
A l’ala nord-est hi ha la capella de santa Maria Magdalena, (28) bastida durant el 1536 en
estil plateresc, i la capella de sant Ramon, construïda a partir de 1520 amb traça tardogòtica.
A l’ala sud-est, on fou l’antiga Aula Capitular, s’hi obrí vers 1330 la capella del Corpus Christi
(29). Propera a aquesta capella, i travessant dos deambulatoris, s’accedeix a l’actual Sala
Capitular (30). Aquest recinte es bastí en estil barroc segons les traces constructives del segle
XVII. Del mur esquerre hi penja el tapís de La Bona Vida, anomenat també de Les Potestats, el
millor i més antic dels tapissos de la Catedral, teixit als telers d’Arràs (França) entre 1460-1480.
A la dreta de la sala hi figura el pany mortuori, brodat a Roma el segle XVII i donat per Pedro
Antonio d’Aragó al Monestir de Poblet el 1672, i adquirit pel Capítol de la Catedral el segle XX.

La numeració del plànol
correspon a la dels àmbits,
que figuren en el text entre
parèntesi
PLÀNOL DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
1. Façana Principal

12. Capella de santa Maria o Sastres

22. Capella de santa Isabel i el sant Sepulcre

2. Naus de la Catedral

13. Capelles del Canonge Barceló

23. Capella de sant Elena i santa Llúcia

3. Altar Major

14. Capelles dels Cardona

24. Antic cor i orgue

4. Retaule Major

15. Capella del Santíssim

25. Porta del Claustre

5. Sepulcre de Joan dʼAragó

16. Antic Refetor de canonges

26. Claustre

6. Sagristia Major

17. Capella de sant Cosme i sant Damià

27. Capella de la Mare de Déu del Claustre

7. Sala del Tresor

18. Capella de sant Joan Evangelista i sant Fructuós

28. Capella de santa Maria Magdalena

8. Capella de la Presentació

19. Capella de sant Francesc

29. Capella del Corpus Christi

9. Capella de sant Miquel

20. Capella de la Immaculada Concepció

30. Sala Capitular

10. Capella del Baptisteri

21. Capella de santa Tecla
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