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Editorial

Testimonis de la llum
JOSEP M. MARTÍ BONET

Molt sovint l’Església ens posa a la nostra consideració les figures dels dos sants Joans: l’evangelista i el baptista. Tan un com
l’altre són bons exemples de la missió que a nosaltres, monitors i voluntaris del Patrimoni Cultural de l’Església se’ns encomana:
ser llum evangelitzadora i cultural. Evidentment nosaltres amb il·lusió, convenciment i, possiblement, competència, intentem
mostrar aquests béns cultuals i culturals, plantats en les nostres esglésies de Catalunya, tan amarats tots ells de bellesa i de fe.
Se’ns pot apropiar, òbviament, que –com s’ha dit de Sant Joan Baptista-:
“Déu envià un home que es deia Joan;
era un testimoni:
vingué a donar testimoni de la Llum.
Ell mateix no era la Llum;
va venir a donar testimoni de la Llum.”
L’altre Joan té tot un tractat sobre la Llum eternal; que és el mateix a dir sobre l’encarnació i expansió de la llum eternal en
el seu pròleg de l’elevat evangeli, el que millor capta l’essència del Verb fet tot ell Llum. Aquesta Llum cal que es transmeti
contínuament en totes les generacions de la Humanitat. El seu origen el sabeu ben bé: la generació eternal del Verb i les
generoses entranyes de la virginal Maria Santíssima. Ella donà llum a la vertadera Llum que il·lumina tot home i dona en
aquest món.
En forma poètica, l’evangelista Joan esbossa tot un tractat de l’Encarnació del Verb i de la seva característica més eminent,
o sigui: ser la mateixa Llum. Comença amb la mateixa expressió amb que comença el Gènesi (“Al principi Déu creà el
Cel i la Terra”): “Al principi era el Verb i el Verb era amb Déu”. Clara al·lusió a la divinitat de Crist i a l’eternitat del Verb,
consubstancial al Pare.
Déu, intel·ligència infinita, és simbolitzat per la Vera Llum que il·lumina el món que ha creat. La llum que “resplendeix en la
foscor, que la foscor no ha pogut ofegar-la”. El nostre sant Joan Evangelista en les pàgines proemials del seu evangeli, juga
diverses vegades amb la imatge de la Llum, parlant de Déu. “En Ell -diu- era la Vida i la Vida era la Llum dels homes”.
Crist és el portador de la Llum al món. Ens plau moltíssim recordar aquesta realitat, ja que nosaltres –malgrat les nostres
deficiències- participem en l’evangelització a favor de la bona gent que s’acosta a les nostres esglésies, mitjançant l’art i també
de la pietat. Cal que transmetem Llum, tota ella plena de bellesa i de veritat. Les nostres catedrals i esglésies cal que donin el
testimoniatge de la Llum, de la Veritat i de la Vida que és el mateix Crist.
Lamentablement, es constata i es diu que les nostres esglésies cada cop són més buides; però això no és del tot cert: ja que
podem afirmar que, per exemple, milions de persones visiten la Sagrada Família de Barcelona i Santa Maria del Mar. El mateix
cal dir de moltes de les nostres catedrals i alguns santuaris... Òbviament que molts d’aquests visitants cerquen l’art, tanmateix
de nosaltres –gestors del Patrimoni de l’Església- depèn, en gran part, que a través de l’art s’entri en els continguts de la
nostra fe.
En aquesta tasca cal acomboiar els transmissors de l’art (o sigui els nostres voluntaris i monitors) perquè siguin també testimonis
de la Llum que tant ens manca en la nostra societat, però que d’una manera, potser inconscient es cerca sincerament. A
nosaltres ens ve la Llum, la Veritat i la Vida!
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BARCELONA

L a rèplica fidel del retaule de Sant Joan
Baptista de Bernat Martorell
per Blanca Montobbio Martorell
FRANCISCO BlaNCO-MORENO PÉREZ
i LLUÍS PLAZA FONT

E

l dissabte 24 de gener de 2015, durant la Festa Major
de Sant Vicenç de Cabrera de Mar, es va presentar la
rèplica del retaule de Sant Joan Baptista de Bernat Martorell a l’església parroquial de Cabrera. La presentació fou a
càrrec de Mn. Josep M. Martí i Bonet (delegat del Patrimoni
Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona i director del Museu
Diocesà de Barcelona), del Doctor en Restauració Francisco
Blanco-Moreno Pérez (responsable de l’empresa ARTEN3D1
que ha conduït i realitzat el projecte de rèplica), de l’actual
rector Mn. Josep-Lluís Muñoz, del Sr. Esteve Rodés (president de la Fundació Burriac) i de l’alcalde de Cabrera, Sr.
Jordi Mir.
El retaule original es conserva al Museu Diocesà de Barcelona i és una obra molt important de Bernat Martorell que
data del primer terç del segle XV. El retaule estava situat
originàriament a l’altar major de la desapareguda capella de
Sant Joan de Cabrera, que es suposa propera a la masia de
Can Modolell. L’obra s’exhibeix al Museu Diocesà de Barcelona des del 1916, quan va ser lliurada al fons del museu
gràcies a una donació del rector de Cabrera de Mar, Mn. Pau
Pou. Aquest retaule s’ha pogut veure a Cabrera de Mar en
comptades ocasions, cedit pel Museu Diocesà de Barcelona.
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Fig. 1. Fotografiat de l’obra original al Museu Diocesà de
Barcelona

La darrera fou l’any 1995 amb motiu de la celebració dels
425 anys de la consagració de l’església parroquial.
Bernat Martorell (Sant Celoni 1390- Barcelona 1452) és un
dels artistes més importants de la pintura gòtica a Catalunya
i de la mediterrània; va néixer a Sant Celoni al voltant de
l’any 1400, fill de Pere Martorell, carnisser d’aquesta localitat.
La iniciació artística de Bernat Martorell no està documentada i alguns investigadors han assenyalat punts de contacte
amb l’escola tarragonina i, més concretament, amb Ramon
de Mur. La seva primera cita documental és de l’any 1427,
on ja s’esmenta com a pintor actiu de la Ciutat Comtal. Al
llarg de la tercera dècada del segle XV, hi ha una renovació
del llenguatge figuratiu internacional on Bernat Martorell es
deixa influenciar en la seva obra pictòrica.
El retaule està pintat al tremp sobre fusta i amida 143 x 153
cm. Està compost per un cos central on hi ha representada la
figura de Sant Joan Baptista i a la part superior es representa
la Crucifixió, i dos carrers laterals on estan pintades escenes
de la vida de sant Joan Baptista: Naixement de sant Joan Baptista, la marxa de sant Joan infant al desert, el Baptisme de
“Crist”, i la decapitació de sant Joan Baptista.

Fig. 2. Procés d’escanejat 3D de l’original

Bernat Martorell mostra una continuïtat en relació amb els
models de la pintura del gòtic internacional, però està dins
d’una nova etapa que s’anomena segon internacional, en la
qual, com es manifesta en aquesta obra de Sant Joan Baptista
de Cabrera de Mar, hi ha una sèrie d’aspectes presents en les
escenes d’aquest retaule, tals com la solució en l’escena on es
representa la marxa de Joan infant al desert acomiadant-se
de Zacaries i Elisabet; en la qual Joan amb la seva mà mostra
als seus pares el camí i l’opció que seguirà. El moviment de les
figures és un factor important en les seves composicions, com
es veu en l’escena de la decapitació de sant Joan Baptista,
on la composició s’organitza en dos plans: el més proper a
l’espectador és el botxí embeinant l’espasa amb la qual acaba
de tallar el cap a Sant Joan Baptista, on no es veu gaire clar si
el cos està caient o a punt de caure, i darrere l’altre pla de la
composició es troba Salomé que mostra a Herodes i Heròdies
el cap del Sant en una safata ensangonada. Un altre aspecte
important de l’estil de Bernat Martorell és la cura en el detall,
com és mostra en l’escena del naixement de Sant Joan, on es
descriuen molts gestos i objectes, en aquest cas ens referim al
menjar que se li ofereix a Elisabet que acaba de donar a llum.
També hem de remarcar que Bernat Martorell utilitza en les

seves composicions pictòriques un delicat llenguatge del gest
entre els seus personatges com és a la part central del retaule,
on la mà de Sant Joan Baptista assenyala l’Agnus Dei, indicant
el veritable Mestre i Messies que ha de venir a Salvar el Món.
D’altra banda, en la seva obra també està molt present la
vistositat de la seva pintura en el contrast de colors, com en
l’escena del naixement i la crucifixió, que en serien un clar
exemple on es manifesta alhora una excel·lència del dibuix i
l’harmonia dels colors, aconseguits mitjançant el vermell, el
blanc de plom i el blau, el verds malaquites, els roses pàl·lids i
els grocs vermellosos amb el pa d’or finament treballat.
La reproducció del retaule de Sant Joan Baptista recull totes
aquestes característiques que hem citat de l’estil d’aquest
artista, ja que és una reproducció a escala real i molt fidedigna.
Aquest projecte ha estat dut a terme per la Fundació Burriac
l’any 2014. A partir de la festa major d’hivern, “Sant Vicenç
2015”, el retaule ha quedat exposat de manera permanent
en una de les capelles laterals de l’ església.
L a rèplica fidel del retaule de Sant Joan Baptista
Per a la realització d’aquesta rèplica, l’empresa ARTEN3D ha
recorregut a moderns sistemes de digitalització i reproducció,
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Fig. 5. Rèpica acabada

entre els quals destaquen: l’escanejat mitjançant llum estructurada, el mecanitzat i els sistemes d’impressió inkjet.
Aquest procediment ha permès obtenir un facsímil, amb
un nivell d’exactitud i fidelitat excepcional. No obstant això,
és important remarcar que no s’ha buscat realitzar una
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reproducció amb la mateixa tècnica i materials utilitzats en
el seu moment per l’autor de l’obra original. Per això, com
a restauradors, hem optat per utilitzar materials que a més
d’oferir una gran estabilitat al conjunt, permetin en un futur
identificar sense dificultat la còpia de l’original.

Fig. 3. Mecanitzat de la volumetria obtinguda a partir de
l’escanejat 3D

Fig. 4. Treball de daurat i vernissat final

F ases de la reproducció:
- Fotografiat de l’obra original al Museu Diocesà de Barcelona
[Fig.1].
Per començar es va fotografiar amb detall tota la superfície
del retaule. En total es van prendre unes 56 fotografies que
van ser processades posteriorment mitjançant ordinador.
- Procés d’escanejat 3D2 de l’original [Fig.2].
Per reproduir fidelment la volumetria de les motllures i els
detalls de la superfície pictòrica, es va realitzar un escanejat
3D amb llum estructurada, evitant-se així el contacti directe
amb el retaule.
Amb aquest escanejat, és va obtenir un arxiu digital de la
volumetria exacta del retaule, registrant-se aspectes com les
deformacions de les taules, apreciant-se fins i tot el lleuger
relleu de les pinzellades i el treball de repujat de l’or.
- Processament i muntatge digital de les imatges.
L’escombratge fotogràfic va ser processat en l’ordinador,
prenent l’arxiu de l’escanejat 3D com a referència. Això ha
permès posicionar i escalar les 56 fotografies, unificant-les en
una sola imatge d’alta resolució.
- Mecanitzat3 de la volumetria obtinguda a partir del escanejat
3D [Fig.3].
Mitjançant una fresadora de control numèric, s’ha reproduït
fidelment tota la superfície del retaule sobre poliuretà d’alta

densitat. Aquest material, a més d’oferir una gran estabilitat
a la humitat i a l’atac d’insectes xilòfags permet distingir sens
dubte la reproducció de l’original. Després del treball del
mecanitzat, es va aplicar una preparació per rebre la imatge
fotogràfica impresa.
- Transferència de la imatge impresa sobre el relleu mecanitzat.
Per portar la imatge fotogràfica d’alta resolució a la superfície
mecanitzada, es va utilitzar un sistema de “pell” imprès en una
impressora inkjet. Aquesta “pell” va ser adherida a la superfície
copiant tots els detalls com les deformacions de les taules.
- Treball de daurat i vernissat final [Fig.4].
Per al daurat de les motllures i les zones d’imatge impresa
amb acabat en or, es va utilitzar mica efecte “oro” aplicada a
pinzell i patinada posteriorment.
Finalment es va utilitzar un vernís protector amb filtre UV
[Fig.5].

1	
www.arten3d.cat Restauració i Conservació Digital del
Patrimoni. Mail de contacte: info@arten3d.com.
2	ARTEN3D va subcontractar els serveis de l’empresa NUB3D per
realitzar l’escanejat 3D.
3	ARTEN3D va subcontractar els serveis de l’empresa 3DTECNICS
per realitzar l’mecanitzat 3D.
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G I R O N A

L a taula de vitraller.
Guia per a la restauració dels vitralls
més antics de Girona

L

a ciutat de Girona conserva un patrimoni immens d’un valor excepcional. Un dels seus màxims exponents, tot i que
no es troba entre els més coneguts, es conserva entre la Catedral de Girona i el Museu d’Art de la ciutat. Es tracta de
l’extraordinari conjunt d’onze vitralls del presbiteri, datats entre els anys 1343 i 1346, que ha sobreviscut, juntament amb
un dels taulons de fusta que van permetre’n la seva creació.
L’eventual supervivència d’aquest tauló ha fet que Girona sigui coneguda arreu del món per la seva importància a l’hora
d’entendre el funcionament d’aquesta tècnica d’origen medieval. El seu immillorable estat de conservació i la seva connexió única i directe amb els vitralls que s’hi van crear al damunt
ha convertit Girona en ciutat clau per a la història del vitrall.
Entre les grans obres del Museu d’Art, trobem un objecte
modest, un tauló de fusta de noguera, partit en dos trossos,
que conserva els dissenys d’alguns dels vitralls més antics de
la ciutat. Aquest objecte no va ser mai pensat per ser admirat;
no és una peça artística ni un objecte de devoció; és tan sols
una eina de treball, un instrument que, com la resta de taules
de vitraller medievals, hauria pogut ser descartat en acabar
el projecte. Per sort, aquest tauló va sobreviure en unes condicions excepcionals, fet el que converteix en un objecte de

8

Fotografia: CRBMC

per Anna santolaria tura

Taula de Vitraller de Girona

valor històric indiscutible. En primer lloc, es tracta de l’única
evidència palpable de la tècnica utilitzada per a la creació dels
vitralls abans de la introducció del paper per a la producció de
patrons de vidrieres i, a més a més, l’estudi de la seva superfície pot encara revelar-nos molts detalls importants sobre el
disseny original del sofert conjunt de vitralls del presbiteri de la
Catedral de Girona.
Tot i que la taula de vitraller és una eina que ja es documenta
al manuscrit del segle XII De Diversis Artibus , i que sembla
haver-se utilitzat fins a ben entrat el segle XV, ben poca cosa
ha sobreviscut dels processos creatius de vidrieres medievals.
La manca d’espais físics estables dels tallers de vitrall medieval

i les múltiples finalitats que es podien donar a aquests taulons
de grans dimensions un cop acabada la seva funció han fet
que gairebé tots els exemples de taules de vitraller hagin desaparegut. L’altre únic exemplar conegut al món demostra com
les taules perdien sistemàticament la seva utilitat com a tals
un cop enllestit el projecte. En el cas de la taula de la Catedral
de Brandenburg, el tauló ja va ser aprofitat l’any 1375 per a la
construcció d’un dels altars.
Una taula de vitraller és un tauló de fusta sobre el qual
s’aplicava una capa d’emprimació de color clar que permetria
traspassar l’esbós acceptat pel client, a un dibuix a mida real
que servia de guia per tallar, pintar i emplomar els plafons.
Com explica Theophilus a De Diversis Artibus, en primer lloc
s’havia d’emblanquinar la fusta utilitzant una barreja de guix i
aigua. Sobre aquesta superfície es marcaven unes línies guies
amb l’ajut d’un punxó metàl·lic, regles i compassos. Tot seguit,
a partir d’aquestes línies, es desenvolupava el dibuix definitiu,
que es traçava amb pinzell i pintura fosca. Per tant, és indiscutible que aquests taulons eren l’eina més essencial i multifuncional dels tallers de vitrall medievals.
La supervivència de documents com el llibre d’obres de la capella de Sant Esteve a Westminster (1315) i el contracte per a
la creació del vitrall est de la Catedral de York (1405) demostra
que dibuixar sobre les taules es considerava el pas més valuós
i delicat de tot el procés. Aquestes fonts documentals con-

Fotografia: CRBMC

Vitralls N-II i S-II i diagrama mostrant el seu disseny conservat
a les taules. Foto IEC Diagrama per l’autora

Imatge de la taula en llum UV i Diagrames mostrant els
plafons detectats i les arees perdudes. Diagrames per l’autora
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Aspecte actual dels set vitralls centrals del presbiteri. Fotos IEC

temporànies a l’exemple català, evidencien que aquesta tasca
era contractual a la figura del mestre vitraller. La importància
donada a aquesta part inicial del projecte pot atribuir-se al fet
que qualsevol error durant el dibuix de les taules repercutia
inevitablement a la resta del procés, així com en el resultat
final de la peça. Així doncs, tot i que no ha sobreviscut cap
document en relació amb el projecte dels vitralls del presbiteri de la Catedral de Girona, podem assumir que les línies que
observem sobre la superfície de la taula catalana les va fer
el responsable del projecte, del qual encara avui n’ignorem
la identitat, però que es coneix com el mestre del presbiteri.
Sorprenentment, i al contrari del que trobaríem en els patrons sobre paper posteriors, les línies del mestre del presbiteri no donen informació sobre el detall pictòric dels plafons.
Tot i que a primera vista podríem pensar que les seves línies
s’havien dedicat a la creació d’una línia de tall o a una localització precisa dels ploms,el seu estudi, i la comparació
amb els vitralls conservats, ha demostrat que aquestes línies
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tampoc tenien la funció estricte de definir els contorns de
les peces.
Aquest fet ens permet reconsiderar les bases del procés
creatiu de les vidrieres medievals. Sovint les línies del mestre
eren reinterpretades, molt possiblement per altres membres
de l’equip. Per tant, potser hauríem d’entendre el disseny final dels plafons com el resultat d’una feina en equip, en què
també els vitrallers anònims haurien gaudit d’un notable grau
de responsabilitat. Corrobora aquesta idea, el fet que durant
l’estudi de les taules es van detectar unes línies de color vermellós, que semblen afegides posteriorment amb la possible
funció d’acostar el disseny a la realitat del vitrall i evitar les
formes vulnerables de determinades peces. Per tant, podríem
arribar a pensar que la importància del mestre en aquesta fase
primerenca del dibuix no era per assolir un patró de grans qualitats artístiques o definir una línia de tall definitiva, sinó que
potser caldria vincular el mestre vitraller amb la necessitat de
crear un patró precís que complís tots els requeriments tècnics

Planta sota coberta de l’absis amb la nomenclatura dels
finestrals

Imatge de l’absis de la catedral mostrant el conjunt d’onze
finestral del Mestre del Presbiteri

necessaris per encaixar a la seva obertura, i que a la vegada fos
coherent en estil i proporcions amb la resta del conjunt.
No obstant això, seria incorrecte limitar la importància del
paper del mestre vitraller a les seves capacitats tècniques i
als seus coneixements arquitectònics. D’una banda, en el
contracte de la finestra est de la Catedral de York, esmentat abans, no només s’esmentava explícitament que fos ell
l’encarregat de dibuixar totes les taules del projecte, sinó que
destacava les seves capacitats artístiques i demanava que, si
era necessari, s’encarregués personalment de pintar algunes
de les peces més complexes.
Per altra banda, s’ha de considerar una darrera dificultat vinculada a la taula de vitraller que era també responsabilitat del
mestre vitraller medieval. S’ha demostrat que la reutilització
de la superfície de les taules era una pràctica comuna. Quan
s’acabava un plafó sovint s’eliminava el dibuix per tal de poder aprofitar la mateixa taula per a la creació d’un altre plafó.
Aquest sistema no deixava marges a l’error i, per tant només

una bona pràctica en treure profit de les taules podia donar
lloc a un projecte eficient i sense entrebancs.
Les taules de Girona són un gran exemple de l’aprofitament
intel·ligent i organitzat. En la seva reduïda superfície, s’haurien
pogut arribar a crear fins a 22 plafons, corresponents als tres
vitralls centrals del presbiteri de la Catedral formats per un total de 57. És, per tant, evident que la informació que contenen
aquestes taules, pot esdevenir crucial per a la reconstrucció del
disseny original de gran part del conjunt del mestre del presbiteri, un conjunt que ha sofert grans danys i grans alteracions
al llarg de la seva història, afectant greument la lectura de les
escenes del que hauria estat una obra completa dedicada a la
Verge Maria de gran valor artístic, i ara històric.
La informació conservada a la taula, que podria ser més valuosa per a la reconstrucció de part del disseny original del
conjunt del presbiteri, és la relativa a l’ordre i a la posició
dels seus plafons. Si ens fixem en el dibuix geomètric conservat a les taules i les col·loquem de manera que les línies
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Detall de l’Anunciació. Vitrall H-I

s’enllacin o connectin correctament d’una taula a l’altra, ens
adonarem que tenim representats no un sol plafó, sinó dos,
amb dibuixos geomètrics no idèntics, sinó consecutius. Una
parella de plafons pensats per anar situats un al damunt de
l’altre, fent córrer les línies pel damunt de la ferramenta que
els havia de separar.
Si transportem aquesta informació als vitralls situats a banda
i banda del vitrall Est (N-II i S-II), que conserven aquest mateix disseny al cap de les llancetes, veurem que d’aquestes
parelles només n’han sobreviscut els plafons superiors, i que
aquests han estat desplaçats a la part més baixa de cada llanceta. Per altre banda, tant el vitrall N-IV com el vitrall S-IV
(amb caps de llancetes aliens) conserven plafons, o parts de
plafons, amb el mateix disseny a la part més baixa, el patró
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dels quals correspon al nivell inferior dels plafons desaparellats dels vitralls N-II i S-II.
Una possible explicació d’aquesta nova disposició podria ser
el mal estat dels plafons inferiors de la majoria dels vitralls,
fet que hauria portat a la creació de sis mitges figures amb
halos, que haurien passat a ocupar el segon nivell dels vitralls
N-IV, N-II, S-II i que imitarien el model creat pel vitrall S-IV,
el qual amb la pèrdua del seu nivell inferior i l’aprofitament
del disseny geomètric, també mostraria des d’aquell moment
dues mitges figures sobre dos plafons quadriculats.
Aquesta interessant evidència pot portar a reconsiderar la
implicació dels conservadors i historiadors a l’hora de proposar un acostament al disseny del mestre del presbiteri, ja
que les evidències sobre la taula apunten a un conjunt que
considerava la simetria i les escenes tancades més que no pas
l’aparició de mitges figures i dissenys sense patró. Si donem
el valor que mereixen les evidències conservades a la taula,
podrem arribar al camí correcte en el nostre retorn al disseny
original.
Voldria centrar-me en l’observació dels dissenys que trobem
als gablets i als caps de les llancetes per a fer una proposta,
potser agosarada, però extreta de la examinació i l’estudi del
seu patró original, la taula de vitraller, i reservo la descripció
de la iconografia dels vitralls i les teories sobre les escenes
perdudes als historiadors de l’art.
Els vitralls del cantó nord de l’absis han estat els més maltractats i d’alguns ben poca cosa n’ha sobreviscut. No obstant
això, mentre que el vitrall de tres llancetes N-VI es va perdre
completament i el vitrall N-V conserva una iconografia desfigurada i complexa, els vitralls N-IV i N-III, tot i haver perdut
les seves escenes, han conservat elements, que si considerem
l’evidència de la taula i afegim el patró observable als caps de
les llancetes i a les fulles dels gablets, potser podríem arribar
a desxifrar part del seu aspecte original.
La finestra est, l’Anunciació a la Verge, està situada al centre
del conjunt i els seus gablets estan decorats amb el model de
fulla que hi ha a la taula. Sota l’escena principal, trobem dues
figures completes més, també dempeus, i també dins del seu
marc arquitectònic: els evangelistes Sant Lluc i Sant Marc. La
localització del vitrall i el disseny únic del seu gablet apunta el
fet que aquest disseny no anava aparellat amb cap altre, sinó
que buscava ser l’escena central del conjunt marià.
A ambdós costats d’aquest vitrall (N-II i S-II) hi trobem dues
escenes simples: al cantó nord Josep i Maria, i al cantó sud,
Maria i Elisabet (La Visitació). Segons la taula, aquestes quatre figures haurien anat situades sobre els dos plafons amb
dissenys geomètrics que ara es troben fora de lloc. Aquesta

simetria compositiva també es fa palesa en les fulles dels seus
gablets i en la composició del marc arquitectònic de les escenes superiors, fet que crea una perfecte simetria al voltant
del vitrall central.
En els vitralls S-III i S-IV, la simetria varia lleugerament i passa de situar una parella de caps i gablets a banda i banda
del vitrall est a situar-ne dos de consecutius a la seva banda
esquerre. El bon estat de conservació d’aquests dos vitralls
demostra que haurien estat formats per dues escenes dobles:
La Nativitat i L’Anunciació als pastors (S-III) i la Verge i el Nen
i L’Adoració dels Reis (S-IV).
Si confiem en la simetria del conjunt, podem proposar que
el material perdut als vitralls N-III i N-IV 27 hauria estat una
parella de vitralls amb gablets idèntics i que representarien
dues escenes completes (com a l’altra banda de l’absis). La
reconstrucció de la part superior d’aquestes quatre llancetes
és també complexa, però l’observació dels fragments supervivents a ambdós vitralls podria donar lloc a la creació d’una
proposta que recuperés la simetria del conjunt i alhora el sentit a la part superior d’aquests vitralls tan maltractats.
L’estudi de la taula, a més d’ajudar-nos a entendre el funcio-

nament dels tallers de vitrall medievals, ens ha mostrat com
es traduïa la idea artística per tal d’adaptar-la a la tècnica del
vitrall, una tècnica que, a part de requerir unes habilitats molt
específiques, demanava una gran organització i un equip
molt preparat, ja que hem de tenir en compte que mentre
les taules de fusta es van utilitzar, els dissenys s’eliminaven
un cop finalitzats els plafons i, per tant ,no deixaven marge
a l’equivocació.
Poder contrastar la taula amb els vitralls que s’hi van crear al
damunt és un privilegi únic i no hem de treure importància
a la informació que aquest artefacte pugui encara donar-nos
dels vitralls del presbiteri i del seu disseny original. El seu estudi s’ha de convertir en un punt de partida a l’hora de enfocar la propera intervenció sobre els vitralls més antics de la
ciutat, ja que no només és una evidència del disseny original
de dos dels vitralls, sinó que ens demostra que els plafons
del presbiteri de la Catedral han estat desplaçats no només
dins d’un mateix vitrall, sinó indiscriminadament al llarg del
conjunt. A més, el fet de poder basar una intervenció en uns
vitralls del segle XIV en el seu patró original té una importància cabdal per a la història del vitrall així com per a la història
de la ciutat.
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L L E I D A

Els vitralls de J.M.Bonet i el projectista
R afael Caseres al Bisbat de L leida
per jordi bonet

Projecte i vitrall de Santa Maria de les Avellanes

R

aprengué l’ofici al taller del vitraller Oriach, on ja treballava
el seu germà.
S’establiren al nº 6 del carrer Astúries del barri de Gràcia,
on hi resten encara. Els seus primers treballs foren de la mà
de l’artista Daríus Vilàs i de l’arquitecte Josep Maria Pericas,
els vitralls de la parròquia del Carme de Barcelona, i de la
parròquia de Sant Joan de Reus, i els vitralls de la cripta
de la Sagrada Família de Barcelona. El taller treballava en
la realització de vitralls emplomats, en la seva restauració
i en els vidres gravats. Fou col·lectivitzat durant la guerra
civil i tant J.M.Bonet com Xavier Bonet es dedicaren a altres
activitats professionals. En concloure la guerra l’empresa
es concentrà en la reconstrucció de moltes obres i temples
destruïts durant la guerra. J.M.Bonet treballà en els vitralls
de la sala capitular del monestir de Poblet, en els vitralls dels
monestirs de Vallbona de les Monges i de Santes Creus, en
els vitralls de Santa Maria de les Avellanes, en la parròquia
de Sant Joan de Lleida, en els de la Catedral de Sant Feliu
de Llobregat, segons dibuixos de Francesc Labarta i en les
parròquies de Jesús i de Sant Joan de Gràcia. Treballà també
amb l’arquitecte Josep Maria Jujol en les parròquies de
Santa Maria de Vilanova i la Geltrú i en les de Sant Joan
Despí. Xavier Bonet començà noves aventures empresarials

ecentment hem visitar la ciutat de Lleida amb motiu de la
recerca de dos vitralls realitzats els anys 50 al nostre taller.
Tot i que l’empresa taller J.M.Bonet te els orígens a la província
de Lleida no és com a bisbat on hi hagi hagut els projectes
més grans de l’empresa. La troballa de documentació al
nostre arxiu va posar al descobert dos treballs dels que no
teníem noticia, la rosassa de la parròquia de la Mare de Deu
del Carme i, segons la documentació, un tríptic amb àngels
a la capella del col·legi del Sagrat Cor. Dins de la feina com
a vitrallers, dediquem part del nostre temps a la recerca dels
vitralls que hem anat fent i molt sovint trobem sorpreses
que no constaven a l’arxiu, d’altres que hi eren però que
són anteriors a l’activitat del taller i que per tant no poden
atribuir-se’ns.
El fundador del taller Bonet fou Josep Maria Bonet (La Seu
d’Urgell, 1903 - Barcelona, 1988), mestre vitraller de la
primera meitat del segle XX. Fundia el taller, encara avui en
plena activitat conjuntament amb el seu germà Xavier Bonet
(1897-1985). La família té antigues arrels al poble d’Arsèguel,
a l’Alt Urgell. De molt jove, Bonet estudià a Barcelona a
l’escola Llotja, on travà amistat amb artistes amb els quals
més endavant fructificarien col·laboracions en el camp del
vitrall (com ara Montsardà, Labarta i Comaleran) i més tard
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Vista del taller J.M.Bonet. Part del taller dels dibuixants el 1965

i finalment deixà els seus càrrecs a l’empresa de vitralls que
quedà a mans de Josep Maria Bonet.
Cap als anys 60, començà una nova època en què el vitrall fou
de nou un camp artístic amb un discurs propi i treballà amb
els artistes Will Faber en els vitralls del creuer de l’església
de les Llars Mundet, amb Ramon Rogent en els vitralls de
la capella de l’Hospital de Granollers, la parròquia de Rubí,
en els vitralls de Domènech Fita per a la Catedral de Girona
i amb Carles Madiroles a les Carmelites de Vic. Josep Maria
Bonet rebé la carta de mestre artesà vitraller el 1986. Morí a
Barcelona el 1988.
Els vitralls als que fem referència tenen en comú haver estat
projectats per l’artista Rafael Caseres. Al taller Bonet es
treballava a la meitat del s. XX mantenint una escrupolosa
divisió de les tasques que realitzava cada artesà en el procés
constructiu. Hi havia el projectista que feia dibuixos inicials
seguint les indicacions del client, el pintor de vitralls que era
el responsable d’adaptar el dibuix a la mida natural i decidir
per on es tallaria cadascuna de les peces, el tècnic que feia les
plantilles de cada peça de vidre, el que les tallava per a que les
pintes i cogués el pintor de vitralls, el vitraller que emplomava,
encaixant els vidres en les tires de plom i encara dos vitrallers
més especialitzats en dues etapes finals d’acabat. Durant

molts anys un dels projectistes va ser aquest artista de qui
a més de la seva extensíssima obra en vitrall se’n conserven
notícies de la seva activitat com a escenògraf i figurinista al
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Aquí
es poden trobar elaborats projectes escenogràfics, dissenys de
figurins i fins hi tot cartells. Alguna breu referència més de la
seva carrera dins del circuit artístic apareix a la revista Arts i
Bells Oficis on arrel d’una exposició col·lectiva a les galeries
Laietanes diuen d’ell “Rafael Caseres se’ns presenta ací com
un il·lustrador tan ric de fantasia com de detall. La coloració
dels seus dibuixos moderníssims i la puresa de les línies
netes,deriven de la il·lustració anglesa proppassada”.
Encara trobem una crítica de M. Rodriguez Codolà de 1931
que cita l’autor com il·lustrador destacat de l’agrupació
artística “Uns Quants” on pertanyia també el pintor Gimeno.
L’artista morí l’estiu de 1989 a l’edat de 85 anys segons
la necrològica de la Vanguardia. Al taller s’hi conserven
moltíssims projectes, com el de Sant Joan de Reus, els de
Santa Maria de les Avellanes, els de la Parròquia dels Àngels
a Barcelona. També és recordat com un professional laboriós i
dedicat amb cos i ànima a les seves arts.
Dels vitralls fets per J.M.Bonet a Lleida trobem una referència
del 1955 que indica la realització d’un tríptic amb àngels pel
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A dalt, projecte de Rafael Caseres
A la dreta, part central del projecte dels vitralls de la
Parròquia dels Àngels de Barcelona

“Sagrat Cor”, projectat per Caseres i pintat per el pintor
de vitralls Gavaldà. Aquest artesà fou un pintor de vitralls
autònom que treballava en diversos tallers. És reconegut
com un pintor molt tècnic i polit tot i que malauradament no
hi ha gaires documents que en donin fe. Al taller es conserva
una reproducció d’un gravat de Durero pintada i firmada
per ell.
Malauradament en la nostra visita a la ciutat de Lleida no
vam poder trobar aquestes peces. En la seva cerca vam
visitar l’església de la Residència Femenina Cor de Maria,
l’antic Monestir de Sant Anastasi, i l’antic Convent de Santa
Clara, però en cap d’aquests monuments vam poder trobar
els vitralls. A l’arxiu hi ha diversos projectes de Caseres amb
àngels que podrien ser similars al vitrall perdut, tot i que
potser no sabrem mai com l’hagués pintat el vitraller Gavaldà.
El segon edifici que visitarem fou la Parròquia del Carme a la
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Rambla de Ferran. L’actual edifici va ser construït desprès de
la guerra civil per l’arquitecte Gabino Lagarriga el 1959. En la
commemoració dels cinquanta anys de l’església es publicà
un llibre sobre la història del temple i ens contactaren en
busca de més documents sobre el vitrall que és signat a la
part inferior dreta. A la documentació del taller consta que el
vitrall fou realitzat el 1961.
Té un diàmetre de gairebé 4 metres, és muntat en un marc de
ferro del qual es divideix la superfície en 12 plafons. El vitrall
és pintat profusament i totes les peces sense excepció han
estat treballades amb grisalla, tècnica comunament aplicada
als vitralls figuratius projectats durant aquells anys. És
característic de Rafael Caseres el perfilat perimetral de gairebé
totes les peces. Això dóna un aire de modernitat al vitrall i
l’allunya de representacions realistes aproximant-lo més al
món de la il·lustració. L’escena representada és l’aparició de

A dalt, miracle de San Humbert. Vitrall pintat
per Gavaldà
A l’esquerra, vitrall de la parròquia del Carme.
© Fotografia de la mateixa parròquia

la Verge del Carme a Simo Stock, per part d’aquest monjo i la
recepció per part d’aquest monjo dels escapularis de l’orde.
El vitrall es troba en molt bon estat de conservació amb
algunes petites alteracions molt pròpies dels vitralls d’aquesta
època: petites fractures accidentals en les peces de vidre i el
craquelat d’algunes grisalles. No s’ha conservat el projecte
original.
Els vitralls són a vegades una part del patrimoni una mica
oblidat i maltractat, tant pels encarregats de la gestió de
patrimoni com per els historiadors. Són però plens de detalls
únics que els fan molt especials i que esperem poder donar a
conèixer de mica en mica, explicant més coses de com es feien
i es fan, de qui i com els fa per a ajudar a una major valoració i
estima d’aquestes obres. Els vitralls dels bisbats catalans tenen
una història mil·lenària de la que els vitralls que s’han fet en el
passat recent o dels que fem avui en dia en són hereus.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Església romànica de Sant Ponç
de Corbera
per Leonor Parreu i Dalmases

Sant Ponç de Corbera es troba a la riba dreta del riu Llobregat
i sobre la riera de Rafamans, dita de la Palma, la qual desemboca a la de Cervelló i, alhora, assenyala els límits entre els
municipis de Corbera (N) i el de Cervelló (E), al qual pertany,
encara que eclesiàsticament depèn de la parròquia de Santa
Maria de Corbera.
D escripció arquitectònica1
De l’església romànica, datada al segle XI en tenim les primeres notícies l’any 1068, moment en què el monestir ja
tenia alguns dominis alodials2. L’església, única resta del
monestir, és un edifici d’una nau i creuer, capçat per tres
absis semicirculars. Sobre el creuer s’aixeca un cimbori de
planta quadrada que fa de base al campanar de torre, de
dos pisos, amb finestres geminades al pis superior. La nau
es cobreix amb volta de canó, sobre tres arcs torals. Els braços del transsepte són coberts també amb voltes de canó,
disposades paral·lelament a la de la nau (com si fos una església de tres naus) i comunica amb aquesta a través d’un
gran arc sostingut per pilars de secció semicircular. La cúpula
oberta al creuer reposa sobre dos arcs paral·lels, més elevats.
En els murs de descàrrega d’aquests dos arcs neixen trompes
còniques que donen una base. Tot l’exterior de l’edifici és
ornamentat amb decoració de tipus llombard, característica
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del primer romànic, en sèries de dos arquets entre lesenes i
en els absis.
A l’interior de l’absis central trobem tres nínxols oberts al
gruix del mur i, al capdamunt, tres finestres de doble esqueixada; les absidioles en tenen una de central. L’absis principal
i l’absidiola dreta conserven fragments de pintures murals romàniques, amb motius vegetals i geomètrics, que semblen
correspondre a finals del segle XII o principis del XIII.
L’accés actual és a ponent per una senzilla porta de mig punt
adovellada amb les pedres vermelloses. Per sobre seu trobem
dues finestres de mig punt. Corona la façana un finestral ge-

minat amb el capitell esculpit3. L’edifici també constava de
tres portes: una que donava a l’espai del cementiri, la porta
per als monjos i la porta als peus per els fidels. A l’extrem
occidental del mur es conserven unes sitges distribuïdes per
tota la nau i les restes del forn que s’utilitzà com a fosa per
a la realització de les campanes. La façana dels peus s’obra
amb una porta de mig punt amb unes dovelles molt ben
escairades. Les lesenes articulen la decoració del mur, que a
la part superior té dos registres de finestres de mig punt. Per
sobre d’elles, un gran finestral geminat amb una columna
al mainell4.

Història
El terme de Corbària, apareix al Cartulari de Sant Cugat
l’any 992 però no aporta més dades de la vida interna del
lloc. Només es desprèn que fou un priorat de l’orde de Sant
Benet com molts altres que, des de finals dels segle X, foren
establerts per afavorir la repoblació de territoris amb vista a
llur consolidació. Entre el 1031 i el 1244 ocorregueren els
fets més transcendentals per a la història del monestir, com
són la seva fundació, la seva unió al gran moviment cluniacenc i, sobretot, l’erecció del temple en el segle XI. Cal
suposar que una cosa anava lligada a l’altra, és a dir, que el
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temple es va erigir per ésser destinat a monestir, o bé que
els primers monjos o comunitaris el varen erigir per tenir un
aixopluc religiós digne. El fet de no aparèixer el monestir
de Sant Ponç en testaments comtals, com el de la comtessa
Ermessenda del 1057, on hi ha quasi un inventari dels monestirs del país, entre ells Sant Miquel del Fai i Sant Sebastià dels Gorgs, de categoria semblant a la que tindrà Sant
Ponç5, fa arribar als estudiosos a la conclusió que l’any 1057
el monestir encara no estava edificat. Les primeres notícies,
doncs, del monestir daten del 1068, en què ja posseïa alguns dominis alodials.
Tanmateix, hom creu que l’església devia ser erigida pel levita
Guillem de Mediona o pels seus successors, senyors de Corbera, entre els anys 1025 i 1050. El 1096 ja és documentada
la comunitat benedictina, subjecta a Cluny com a priorat,
que abans del 1104 passà a dependre de Sant Pere de Casserres, filial i centre de les possessions de Cluny a Catalunya.
Des del segle XIV no tingué pràcticament comunitat: només
el prior, que era monjo de Casserres, i alguns preveres beneficiats. Al segle XV fou regit per priors comanditaris, i el 1590
les seves rendes s’uniren al Col·legi de la Congregació Claustral Tarraconense, radicat primer a Lleida i després a Sant Pau
del Camp (Barcelona), d’on es considerà filial fins a l’exclaustració del 1835. L’església ha estat objecte de diverses consolidacions i restauracions els anys 1933 i 1942-43, i de manera
àmplia entre 1955-58, a càrrec del Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona.6
La darrera restauració fou la més costosa, realitzada entre
1989 i 1992. Es va canviar el terra, deixant a la vista tot un
seguit de sitges i, el que semblava una tomba. També es va
reforçar tota l’estructura, doncs sembla ser que es trobava
en força mal estat i amenaçant enrunar-se. En definitiva es
va invertir molt de temps i diners, i es va poder dur a terme
gràcies a les aportacions i col·laboracions desinteressades de
molts veïns i empreses de Corbera, i també per l’obstinació i
força de voluntat de l’impulsor de la proposta de restauració,
mossèn Jordi Fort.
D ades d’interès
En el Conveni de col·laboració establert en data 8 de gener
de 2009 entre la Generalitat de Catalunya i la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona “La Caixa”, per al desenvolupament
del “Programa Romànic Obert” i el conveni específic de data
30 d’octubre de 2009, establert entre aquests dos organismes
i la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, li va ser concedida una
subvenció per import de Dos-cents mil euros (200000 €) per
al conjunt de reparacions següents:
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Cosit de l’esquerda en ambdues cares del parament de la façana de la nau esquerra del transsepte, reparació de l’esquerda amb continuïtat de tornada i altres esquerdes i fissures de
l’immoble.
Garantir l’estanquitat de les cobertes.
Anul·lar la presència d’humitat en els diferents paraments, i
concretament a la nau dreta del transsepte.
Neteja de la coberta vegetal existent a les façanes i cobertes.
Drenatge de l’entorn de l’església.
Eliminació de les barreres arquitectòniques.
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SOLSONA

L es llibertats d’orgue de la Catedral de
Solsona
per Albert Fontelles i Ramonet

E

ls “quaderns d’orgue” o “llibres d’orgue” són llibrets manuscrits que contenen repertori musical d’àmbit popular.
L’organista usava aquests llibrets per improvisar lliurament durant el Cicle de Nadal, des de la Missa del Gall fins el dia de Reis.
Les músiques –totalment impròpies per a l’èsglesia- s’utilitzaven
per atraure al poble a les funcions litúrgiques nadalenques. La
improvisació de l’organista esdevenia un dels moments més
esperats de la funció per a tots els assistents –bons coneixedors de les melodies que l’organista improvisava-.
El repertori podia estar format per cançons tradicionals del cicle nadalenc; cançons tradicionals catalanes; himnes i marxes
d’origen militar; fragments d’òperes (bàsicament de Verdi, o
el Faust de Gounoud) o melodies autòctones de cada població. Així doncs, el repertori improvisat traspassava totalment
la frontera del seu àmbit habitual. Lluny quedaven les composicions del mestre de capella de la pròpia seu o bé el repertori
estàndard que circulava en aquells temps1.
Diversos autors descriuen l’ambient que es creava dins les
esglésies la nit de Nadal amb les imitacions de venedors i baladrers famosos, com per exemple la corneta del Sereno; els
instrumentistes que acompanyaven l’orgue amb instruments;
els moviments de la carassa que penjava sota l’orgue de les
esglésies importants de Barcelona; la imitació del cant del
Rossinyol; entre molts altres.

Portada d’un dels quaderns conservats a l’Arxiu Diocesà de
Solsona

Un testimoni excepcional és sens dubte Rafael Amat i de Cortada (1746-1819), baró de Maldà. En el seu dietari anomenat
Calaix de sastre2, escrit entre el 1769 i el 1816, trobem diverses referències a les intervencions de l’orgue en aquestes
diades:
“Dia 26 de setembre de 1791: (....) En la iglésia catedral, i
antes de l’ofici, s’ha feta a tres quarts de deu, fins a un quart
d’onze, l’acostumada professó de Sant Esteve, per dins i fora
de la Seu (...). Lo cert és que dita professó porta a molta gent
a la catedral per vèure-la, i tanta confusió passa a tabola; i
no menos molta per oir l’habilitat de l’organista en tocar a
l’orgue moltes pastorel·les, contradanses i altres joguines en
los intermedis del cant pla de l’ofici de Sant Esteve...3
“Dia 28 de desembre de 1798: (...) En estos temps de festes
de Nadal, que els organistes d’iglésies –i més los jovenets clergues i coristes de convents- s’esplaien en tocar pastorel·les
pròpies d’est temps, tan alegre, que solemnitza Nostra Santa
Mare Iglèsia (...), com d’estos n’hi ha prou de plagues to -
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Interior d’un quadern conservat a l’Arxiu Diocesà de Solsona.
Observem les melodies númerades, sense cap títol aparent
i amb algunes indicacions dels registres de l’orgue. A mode
d’anècdota, la melodia número 3 és el Ballet de Solsona

cant fandangos, boleros, minuet afandangado i altres balls
profans en los sagrats temples, principalment en est dia, que
apar un carnaval tal música d’orgues...4
Un altre autor interessant és Aureli Capmany (1868-1954)
que en un dels seus llibres, recorda la seva infantesa durant
les festes de Nadal: “en aquelles festes en què l’Església ce lebra la Nativitat de Déu (...) la llar festosa plena d’alegria
i delectança dels fidels cristians, on tota mena de música i
cantúria hi és permesa....”5
I també Joan Amades (1890-1959): “Aquesta nit començaven
les llibertats d’orgue, per efecte de les quals els organistes po
dien tocar allò que volien, per antilitúrgic que fos. Durant tot
l’advent, els orgues tocaven per raó de les privacions i austeri
tat pròpies d’aquest temps. (...) Entre verset i verset dels salms,
feien llargues tocades, generalment de tonades conegudes i
populars, cançons de Nadal i de tota altra mena, molt especialment danses, les quals el poble corajava i taral·lejava” 6.
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L es llibertats de la Catedral de Solsona
A Solsona es conserven dos quaderns d’orgue a l’Arxiu Diocesà de Solsona7. Ambdós quaderns porten el mateix títol:
Versos Pastoriles para Maitines i foren escrits cap a finals del
segle XIX i inicis del XX (i fins i tot podrien ser posteriors).
De fet, s’atribueixen a l’organista que ocupava el càrrec a la
Catedral de Solsona en aquell temps, Francesc Bartrina i Serra
(1871-1931)8. En aquests quaderns hi trobem melodies populars catalanes com La Filadora, L’Hostal de la Peira, El Pardal,
La Pastoreta, El Testament d’Amèlia, El cant dels Ocells; i també algunes melodies autòctones com el Ballet de Solsona9.
Les melodies apareixen ordenades numèricament sense cap tipus de criteri aparent. A més a més, no duen cap títol i en algunes hi figura alguna notació referent al registre de l’orgue. Per
tant, només es poden reconèixer a través de la notació musical.
A mode d’anècdota, el segon quadern inclou una segona part
de melodies copiades per Mn. Ramon Pujol i Llanas10 (18821950), deixeble de Francesc Bartrina. En aquesta ampliació hi
trobem 10 melodies amb els seus corresponents títols: Maria
bessava i vestia, La gata i el belitre, Joguina, Cargol treu banya, Els gegants de Solsona, La pastoreta, Mi niño hermoso!,
Déu vos guard Josep, El gegant del pi i El Rabadà. L’annex de
Mn. Ramon Pujol és la que ens fa pensar que els quaderns foren utilitzats fins ben entrant al segle XX11, car Mn. Pujol fou
organista de la Catedral de Solsona del 1922 fins l’any 1947.
A més a més dels quaderns conservats a l’Arxiu Diocesà,
es conserven unes còpies de 1929 realitzades per Francesc
Pujol12 a l’Arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, conservat a l’Abadia de Montserrat. El dia 10 d’agost de
1929, Joan Tomàs i Joan Amades visitaren Solsona13. En la
memòria de la missió de l’agost de 1929 hi trobem:
“Amb una singular gentilesa, que molt cordialment li agraïm,
ens va deixar els quaderns d’orgue que ser vien per tocar les
completes de la Nit de Nadal i durant el temps que duren les
llibertats d’orgue, temps en què els organistes tenien facultat
per tocar tota mena de tonada que els fos plaent, per profana
que fos, i tocaven un llarg repertori de tonades populars de
cançons i danses que el poble escoltava amb singular fruïció,
puix que eren els aires que ell mateix cantava i ballava a la
plaça, i la tocada de l’enfilall de les tocades rústiques del poble
produïa sempre un gran entusiasme. Aquestes tonades, que
eren anomenades pastorils, solien ésser recollides en quaderns
que servien a l’organista com un element recordatiu, quaderns
que ens va deixar Mn. Pujol i dels quals en vàrem poder treure
unes quantes dotzenes d’interessants tonades.”
Els quaderns originals, prestats l’any 1929, resten desapareguts en l’actualitat. Per tant, ens basem amb les dues còpies

conservades a l’OCPC14. Les còpies contenen dos quaderns.
El primer quadern du el títol “Versos Pastoriles para Maitines”
i conté 72 melodies. El segon quadern porta el títol: “Versos para maitines y Laudes de Navidad. Solsona, Noviembre
1872” i conté 150 melodies. En quant al repertori, hi trobem
les melodies populars que l’organista d’aquella època va considerar que formaven part del panorama de cançons i danses
conegudes pels solsonins com El Gegant del Pi, Tres pometes
té el pomer, Virolet Sant Pere, Ball de Sant Ferriol, El senyor
Ramon o El noi de la mare.
Al llarg dels dos quaderns hi trobem melodies que ens recorden als actuals balls del folklore solsoní: El Ball de Gegants de
Solsona i alguns Balls de Bastons: Rigodons, Catitomba i Jugarem a córrer. Així doncs, aquestes melodies esdevenen les fons
musicals més antigues relacionades amb els gegants i demés
improperis que participen en les diades del Corpus i en les festes en honor a la Mare de Déu del Claustre de Solsona.
També hi trobem algunes danses autòctones com la Bolangera de Solsona o el Ballet de Solsona. De fet, la melodia número
61 del segon quadern esdevé el Ballet de Solsona. En aquesta
melodia hi trobem una indicació de tempo Allegretto, i el nom
d’un instrument a sota Fluviol. Podia ser que aquest aquesta
melodia fos interpretada amb el registre flaviol de l’orgue,
registre que simula el so del flabiol –que probablement fos
l’instrument que interpretava la dansa solsonina al carrer-.
No obstant això, no podem descartar que davant d’una nit de
llibertats musicals, algun flabiolaire l’acompanyés en determinats moments.
Aquest fet ens verifica que els organistes aprofitaven les múltiples possibilitats de l’orgue per simular el que volien. De fet,
en un manuscrit de l’Arxiu de Montserrat procedent de Barcelona, hi trobem diverses explicacions per tal d’imitar, amb la
registració de l’orgue i amb d’altres recursos possibles, sons i
efectes epecials15:
“El gallo será bueno que se haga con flautas diferents para
que parezca son varios gallos que se contestan. Un solo de
carasa, y enseguida se imita el gallo, con una flauta de voz
humana o bien con una trompeta de féria.” (Pàg. 2)
“Abriendo y cerrando con rapidez los aucellets se imita un gorrion, teniendo cuidado empero de tenerlos un poco abiertos
en ciertas ocasiones para imitar el gorgeo. Esto ha de figurar
la salida del sol. Immediatamente tocar otra vez todas las imitaciones dichas.” (Pàg. 6 i 7)
El declivi de les L libertats
Davant d’una decadència considerable de les celebracions, i
a una considerable font d’abusos, la tradició de les llibertats

d’orgue disminuí considerablement a partir de l’any 1903,
quan el Papa Pius X efectuà un Moto Propio. Aquest document fou íntegrament dedicat a la música, i significà la fi
d’una època i l’inici d’una altra. El seu principal objectiu fou
tallar l‘abús en tot referent al cant i a la música sagrada durant les celebracions, tot restablint el cant gregorià i la polifonia clàssica16.
No obstant això, segons alguns historiadors els quaderns
de llibertat d’orgue no foren mal vistos pels bisbes catalans
més allunyats de les grans ciutats i podrien haver continuat
emprant-se fins poc abans de la guerra civil espanyola, com
és el cas de la ciutat de Solsona. Si observem la premsa de
l’època trobem diferents cròniques que ens verifiquen aquest
fet:
“En Solsona se han celebrado las fiestas de Navidad con toda
brillantez. (...) Merece especial mención el organista de la catedral, reverendo don Ramón Pujol Llanas, quien nos hizo gozar de unas bellas melodías, propias de Nochebuena, ejecutadas con admirable gusto y maestría.”17 (Solsona, 1931)
De fet, l’il·lustre historiador solsoní Antoni Llorens18 (19041988) ens relata el record de joventut de les improvisacions
de l’organista Ramon Pujol i Francesc Bartrina durant els Maitines de la nit de Nadal:
“Recordem encara, aquelles Maitines de la nit de Nadal, a les
que hi assistia el poble, captivat per les cançons populars que
tan bellament sabien glossar els dos organistes predits en els
seus versets. I no eren poques les persones que a les vigílies
de les festes anyals acudien a la catedral per sentir el cant
de les vespres i enfer vorir-se amb aquells veritables concerts
de l’orgue. Avui tot allò ha passat de moda. Fins i tot, per a
alguns, es fa incomprensible. 19”
L a recuperació del patrimoni musical
Durant l’estiu del 2013 l’Acadèmia Internacional de Música
de Solsona (AIMS)20 va promoure la recuperació dels quaderns
de llibertat d’orgue de la Catedral de Solsona i foren interpretats de nou pel reputat organista i professor de l’acadèmia
Johannes Geffert21 en un concert extraordinari a la Catedral
de Solsona. A més a més, Geffert també va interpretar obres
d’antics organistes de Solsona en un concert celebrat l’any
2014, interpretant obres de Mn. Ramon Pujol i Mn. Antoni
Muntada.
A mode de conclusió
Des d’antuvi, la improvisació musical ha estat important en
la història de la música europea. De fet, a l’Edat Mitjana ja
aparegué una tècnica polifònica anomenada organum com a
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Orgue de la Catedral va ser fabricat el 1853 amb
elements barrocs aprofitats d’orgues anteriors, construït per
la família Bordons, famosos orgueners de Solsona

Orgue de la Capella de la Mare de Déu del Claustre,
restaurat l’any 1881

improvisació d’una segona veu a una melodia preexistent. A
l’època del Barroc els intèrprets d’instruments de tecla improvisaven la part de la mà dreta a partir d’un baix i un xifrat anomenat baix continuo i al Romanticisme –en ple segle XIX- la
improvisació augmentà la seva popularitat fins a uns extrems
mai vistos, essent Franz Liszt un dels principals representants.
La figura dels organistes també formen part de la història
de la improvisació musical europea. Aquests intèrprets despuntaren com a brillants i destacats improvisadors durant la
litúrgia.
La pèrdua de la improvisació en el món de la liturgia i en el
món de la música clàssica en general als inicis del segle XX va
ocasionar que la improvisació desaparegués dels programes
d’estudi del conservatoris. Actualment és habitual trobar as-

signatures d’improvisació en els centres superiors de música
de l’estat.
Les melodies conservades als quaderns de la Catedral de Solsona són una aproximació a la música que s’interpretava al
segle XIX i fins ben entrant al segle XX a Solsona i a la vegada
esdevenen el reflex de la societat solsonina de l’època.
Els quaderns amplien el patrimoni musical de Solsona i de la
comarca.
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1. Les llibertats d’orgue del cicle de Nadal [CD]. Barcelona: Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament
de Cultura, 1994, (sèrie 4, volum 1)
2. En aquest dietari, el baró de Maldà anotava els esdeveniments sociopolítics, ciutadans i familiars més rellevants des d’un punt de vista

molt subjectiu. Es considera un dels textos més importants de la
narrativa catalana entre els segles XV i XIX, a més d’un precedent
del costumisme i del periodisme local. Suposa també un document
històric important per la seva descripció detallada de fets, esdeveniments i comportaments socials a la Catalunya de la seva època.
Tot i així, mai no ha estat publicat sencer sinó únicament algunes
recopilacions de fragments. Se’n conserva una còpia a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
3. AMAT I CORTADA, Rafael, Baró de Maldà. Calaix de sastre (vol.
1). Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1987-1994. (Pàgina 156)
4. AMAT I CORTADA, Rafael, Baró de Maldà. Calaix de sastre (vol.
4). Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1987-1994. (Pàgina 141)
5. CAPMANY, Aureli. Les carasses als orgues d’església. Curiositats
de Catalunya, any I, núm 7. Barcelona: Dalmau i Jover SA, 1951.
(Pàgina 27).
6. AMADES, Joan, Costumari Català, el Curs de l’any , vol. 1. “L ’HIVERN”, pàg 123.
7. Agraeixo a l’amic i excel·lent arxiver, Mn. Enric Bartrina per haver
facilitat l’accés a l’arxiu, i per totes les dades que ha aportat per a
la realització d’aquest article.
8. Francesc Bartrina i Serra (1871-1931) fou organista de la Catedral
de Solsona a finals del segle XIX i inicis del XX. Sembla a ser que
l’any 1904 guanyà unes dures oposicions d’organista a la Basílica
de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, càrrec que rebutjà
per motius desconeguts. L’any 1921 fou nombrat canonge. Fou
un gran improvisador de melodies. En una crònica de La Vanguardia amb data de 27 de febrer de 1931 (pàgina 34) ens descriu:
“por su carácter sencillo, franco y bondadoso contaba el finado
con muchísimas simpatías en el obispado de Solsona. En cuanto
a su profesión de músico, podemos afirmar que era un acabado
artista, y que por su incomparable modestia no daba a conocer sus
habilidades musicales más que a los amigos que le visitaban y se
lo rogaban”.
9. A l’arxiu de l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore de
Catalunya hi ha un extens treball del folklorista Joan Rigall, amb
data de l’any 1924, on transcriu la melodia del Ballet de Solsona i
els passos que desenvolupava la dansa. Segons el folklorista, el ballet és una dansa d’origen senyorial, probablement de moda en els
segles XVII i XVIII en els salons de les classes altes, que esdevingué
dansa de plaça en apropiar-se’n el poble. A més a més, aquesta
melodia fou utilitzada al Ball de l’Àliga de Solsona de l’any 1956,
amb música d’Antoni Muntada i posteriorment a l’actual Ball de
l’Àliga compost pel mestre Joan Roure. Actualment no s’interpreta
ni es balla la dansa a Solsona.
10. Ramon Pujol i Llanas (1882-1949) va nèixer a Solsona, a Cal Folia (plaça de Sant Joan amb carrer de la Regata). Va ser ordenat
sacerdot l’any 1907. Fou deixeble de Francesc Bartrina. Va ser
director de l’Escolania del Claustre entre el 1910 i el 1922. L’any
1922 guanyà les oposicions d’organista a la Catedral de Solsona,
càrrec que ocupà fins el 1947, any en què es jubilà degut al seu
delicat estat de salut. Mossèn Folia, tal com era conegut a la ciutat, compongué diverses obres d’àmbit religiós. També compongué diverses obres per a la ciutat: caramelles, cançons, sardanes,
entre d’altres. Cal destacar la seva tasca etnològica i folklorista a
l’entorn de les festes en honor a la Mare de Déu del Claustre, car

fou el primer músic que recollí i inventarià les melodies populars
de la Festa Major i les harmonitzà per a petita banda.
11. Sembla a ser que els quaderns de llibertat d’orgues no foren mal
vistos pels bisbes catalans més allunyats de les grans ciutats i podrien haver continuat emprant-se fins fa poc abans de la guerra
civil espanyola.
12. Francesc Pujol i Pons (1878-1945) fou compositor i musicòleg.
Va ser cantaire de l’Orfeó Català i dedicà la major part de la seva
vida a aquesta institució. Fou col·laborador de la Revista Musical
Catalana i de La Veu de Catalunya. A la vegada, va ser director
de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), una entitat
que des de la seva creació l’any 1921, va promoure la recol·lecta
del folklore musical català.
13. Memòria de la missió de recerca de cançons i músiques populars
realitzada per Joan Tomàs i Joan Amades a la Ribera del Segre,
La Segarra, La Ribera del Sió i la Noguera del 17 de juliol al 30
d’agost del 1929 per comanda de l’obra del Cançoner Popular de
Catalunya. Extreta del llibre: Massot i Muntaner, Josep (dir.). Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials.
Memòries de missions de recerca. Volum XIII. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.
14. L’historiador i amic Daniel Vilarrubies va publicar un excel·lent
article a la revista berguedana L’Erol: “Dues versions dels gegants
i nans a la Solsona de 1872“ (L’Erol núm. 103, 2010) . L’autor
realitza un estudi brillant sobre algunes melodies dels quaderns
de llibertat d’orgue conservats a l’OCPC referents a la Patum de
Berga.
15. Manuscrit 2432 conservat a l’Arxiu de Montserrat.
16. Les llibertats d’orgue del cicle de Nadal [CD]. Barcelona: Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura, 1994, (sèrie 4, volum 1).
17. Información regional. La Vanguardia 31/12/1930: 29.
18. Antoni Llorens i Solé (1904-1988) Canonge de Solsona, historiador i conservador del Museu Diocesà. Identificà l’origen solsoní
de Francesc Ribalta (1951) i és autor de l’obra La Mare de Déu
del Claustre de Solsona (1966), Solsona i el Solsonès en la his tòria de Catalunya (1983), Solsona en les guerres del segle XIX
a Catalunya (1981), entre d’altres articles i treballs. La seva brillant trajectòria professional fou mereixedora de diferents premis
i guardons: fou nomenat membre de la Reial Acadèmia d’Història
(1951) i la Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi
(1984), entre d’altres.
19. LLORENS i SOLÉ, Antoni. Solsona i el Solsonès en la història de
Catalunya (vol. II). Lleida: Virgili & Pagès, S.A. 1987. (Pàgina 77
20. AIMS és una Acadèmia Internacional de Música d’alt nivell i el
principal Festival Pedagògic de Catalunya que es duu a tèrme al
Solsonès durant el mes d’agost.
21. Johannes Geffert (1951) és catedràtic d’orgue i improvisació al
Conservatori Superior de Música de Colònia (Alemanya), d’on és
també cap de departament de música sacra protestant. És considerat un dels actuals grans mestres de l’art de la improvisació.
Ha participat en molts festivals internacionals d’orgue d’Europa,
Japó, Amèrica del Sud, Índies Occidentals i dels Estats Units. Les
seves retransmissions i CDs han rebut les millors aclamacions.
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R estaurat el bust reliquiari
de Sant Pere de la prioral de R eus
Antonio P. Martínez Subías

U

na de les manufactures més excel·lents d’argenteria que
resten a l’arxidiòcesi de Tarragona és el bust reliquiari que
es conserva a la parròquia prioral de sant Pere Apòstol de
Reus (Baix Camp). El pas del temps i l’ús devocional havien
deixat les seves petjades en aquesta manufactura que, malgrat el seu estat de conservació prou satisfactori, demanava
una acurada i professional intervenció. La restauració la va dur
a terme la orfebre Montserrat Cañís i Arís sota la coordinació
de Maria Àngels Jorba i Valls, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Atès el seu valor artístic
i la qualitat tècnica amb que fou laborat, calia que la policromia de les carnacions, que afectava al rostre i les mans de l’escultura, i tota la magnífica labor d’argenteria, recuperessin la
seva primigènia esplendor. Aquesta tasca començà a mitjans
de 2013 i el reliquiari, una vegada restaurat, va retornar a la
Prioral de Reus el maig de 2014.
No ens consta documentalment que la peça hagués estat
abans restaurada. Tanmateix, la peanya presentava claus de
ferro rovellats que malmetien la plata; a més, l’ànima de fusta
de la base, amb una notable concavitat al mig, dificultava
l’adequada sustentació del bust i el feia fimbradís quan sortia
en processó. També hi mancaven a l’esmentat suport els claus
originals d’argent, una de les fulles dels escaires i recuperar
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Bust reliquiari restaurat

la que estava malmesa; ambdues no eren, sembla ser, les
originals i s’hi afegiren en una possible intervenció posterior.
La part més deteriorada del bust era la bocamànega, malmesa
per diversos llocs, i la corresponent mà esquerra (644 grams)
que sosté les emblemàtiques claus (397 grams) subjectada
només per una peça molt deteriorada; era un sobrepès de
1041 grams que l’estructura de la mànega no podia resistir i
que, per aquesta causa, també el teixit presentava diferents
esquerdes.
La intervenció consistí en desmuntar el bust, elaborar vinti-dos claus de plata per substituir als de ferro, més d’altres
que hi mancaven, omplir el buit central de la peanya amb una
peça de fusta nova per tal de garantir l’adequada sustentació, i
reproduir dues fulles cisellades de la peanya. Al llarg del procés

Procés de restauració al CRBMC

de restauració calgué fer les peces necessàries per tal de
consolidar la bocamànega, posar-li màstic per tal de reforçar-la,
soldar les parts malmeses de la mànega, consolidar i sustentar
la mà esquerra fent una peça amb rosca seguint la mateixa
tècnica de construcció feta per l’artífex de l’obra al segle XVII.
La tasca de restauració es completà netejant les encarnacions
del rostre i les mans per recuperar les policromies originals,
arranjar totes les zones d’argent, polir el bust i aconseguir la
necessària refulgència natural del metall.
Sens dubte la orfebre Montserrat Cañís i Arís ha acreditat
el seu mestratge professional en aplicar el mètode correcte
d’intervenció utilitzant els materials adequats i fent ús, amb
cura, de la seva experiència com a restauradora. La seva praxis
ha fet possible recuperar, com calia, una excel·lent obra mestra

de l’argenteria barroca catalana atorgant-li l’esplendidesa que
el bust reliquiari havia perdut des que el seu autor, Francesc
Via el Jove, passat mestre el 17 de juliol del 1679, el va fer
a mans del Prior Francesc Borràs Elies (1679-1707). Va ser
l’any 1695 quan el Consell de la Vila li encomanà aquesta
escultura que havia de realitzar a partir d’una altra de traça
barroca, tallada en fusta policromada i sobreplatejada, feta
el 1626 per encàrrec del prior Josep Batista Miret (16181633), i que sortia en processó cada 29 de juny fins el 1696,
any en que l’argenter Via va cloure l’actual. L’artífex seguí
fidelment el tipus i ornamentació de la indumentària que
presenta el model de fusta del que es va treure el reliquiari
d’argent sobredaurat, encastat al bell mig del pit, per tal de
ser incorporat al nou reliquiari.
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Procés de restauració

Es tracta d’un bust reliquiari d’argent laborat en el seu
color, repussat, cisellat, amb elements de fosa i reserves de
policromia. De mida gairebé natural (63 x 48,5 x 36,5) és,
sens dubte, manufactura barcelonina com així ho acrediten
les dues marques de localitat que mostra: +BA, estampada
dues vegades al sòcol de la peanya i una a l’anvers del nimbe,
i +BA/RCH que apareix a la part davantera de la vora de la
túnica que duu el sant. Hi manquen les preceptives marques
de l’autor i del contrast marcador per tal d’acreditar l’autoria
i garantir la llei de 925 mil·lèsimes de la plata utilitzada. La
imatge representa a Simó, fill de Joan, natural de Betsaida,
resident a Cafarnaüm i pescador al Llac de Tiberíades; formà
part del grup dels apòstols escollits per Jesús, a l’igual que el
seu germà Andreu. El mateix Crist l’imposà el nom de Pere, i
l’atorgà una primacia respecte als altres. S’abilla amb túnica,
estola i nimbe, presenta el cap lleugerament alçat, i els trets
facials responen a un codi fisiognòmic d’un ancià robust i
venerable, amb el front desembarassat i solcades arrugues
damunt els prominents ciliars; els seus ulls són oberts
i extasiats, el seu nas és aguilenc i de fines aletes; mostra
pòmuls marcats i boca petita de llavis carnosos entreoberts
adornats amb bigoti de llargues guies en punta cap enfora; la
barba és curta, arrissada i s’uneix per damunt les arrodonides
orelles amb els flocs dels cabells que arriben fins el clatell i
deixen veure un coll reduït i ample.
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La túnica que el cobreix és folgada i cenyida a la cintura,
resolta mitjançant plecs molt marcats on es reprodueix un
teixit de brocat adornat amb flors diferents, poncelles i flors
naturalistes; les bocamànegues, el coll obert en punta i el
folre de l’estola mostren granulació mat. Al pit porta penjat
el reliquiari oval de motllures sobredaurades circuïdes per
fistonet de filigrana; s’exorna amb dinou encasts de vidre
vermell que simulen roses en al·lusió a l’emblemàtica rosa
heràldica de l’escut de la ciutat de Reus. Aquest reliquiari
serva un fragment del crani de sant Pere conservat a la Prioral
des del 1628. Amb la mà esquerra agafa les simbòliques
claus (Mt 16,19) fetes de fosa i proveïdes de cabota de
tradició manierista; la mà dreta subjecta el llibre recolzantlo contra el maluc i exornat en les pastes amb la mateixa
trama floral que es veu a la túnica. Són els símbols del seu
govern i magisteri com a intèrpret de la doctrina evangèlica.
El repussat del nimbe reprodueix tulipes, clavells i altres flors.
El bust reposa damunt una peanya de planta octogonal
ornamentada mitjançant carena d’ovals, ampla gola i tor
cobert de foliàcies; als escaires hi ha fulles de fosa, retallades
i enfrontades.
Tipològicament, la imatge se’ns presenta exempta i mostra
una factura contundent, de gran estabilitat i harmonia, on es
manifesta una quasi simetria axial només alterada pels atributs
que duu a les mans i la posició lleugerament decantada del
rostre cap el seu costat esquerre amb una expressió absorta,
serena i expectant, dirigint el seu esguard vers l’infinit.
Estil·lísticament és obra barroca de gran bellesa plàstica
reflectida en el modelat escultòric i en la resolució tècnica.
L’artífex fa gala d’una pulcra minuciositat afinant amb gosadia
els suaus contrastos dels ressalt de cadascun dels recursos
ornamentals propis del repertori floral del Barroc. Dins d’una
subtil estètica, molt característica de l’època, Francesc Via
ha sabut trobar un equilibrat contrast entre la impecable i
fina factura dels trets anatòmics i l’ animació de la flora que
ornamenta la indumentària. La figura, en tot el seu conjunt,
palesa les peculiars característiques de l’autor i del taller dels
Via, pare i fill, que també es troben en obres com l’urna del
monument per a la seu de Tortosa (1688), el reliquiari de sant
Tomàs de Vilanova per a la catedral de València (1703), la
imatge de la Mare de Déu de la Cinta per a la seu tortosina
(1705-1706), les magnífiques masses de l’Ajuntament de
Reus (1712), o l’urna per a la reserva de la catedral de Vic
(1721), entre d’altres. A totes elles hom pot apreciar i valorar
els trets comuns de les seves produccions: acurat disseny,
correcta anatomia, elegància gestual, equilibrada expressivitat
i exuberància ornamental.
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T reballs de desmuntatge, conservació
curativa, estudi científic i tècnic i
muntatge del retaule dels sants A bdó i
Senén, de Jaume Huguet, de l’Església
de Santa Maria de T errassa
per josep paret pey

F itxa tècnica de l’obra: Núm. Registre CRBMC: 2942
Classificació genèrica: Pintura sobre fusta. Retaule
Títol / descripció: Retaule dels sants Abdó i Senén
Autor: Jaume Huguet
Època: Segle XV. 1460.
Mides: 338 x 264 x 17 cm
Procedència: Església Santa Maria de la Seu d’Ègara
Localització: Església de Sant Pere d’Ègara, Terrassa
Població: Terrassa
Comarca: Vallès Occidental
Breu informació historicoartística: El retaule dels sants Abdó i
Senén és una obra de Jaume Huguet, un dels grans mestres
del gòtic català, i va ser realitzat al voltants de l’any 1460.
El retaule dels sants Abdó i Senén, és una de les millors
imatges del període de plenitud de l’obra de Jaume Huguet,
d’una serena i expressiva naturalitat propis dels coneixements
innovadors de l’època amb la presència d’un cert naturalisme
en les seves composicions i d’altres coneixements provinents
de les noves tendències de la pintura flamenca, com els
paisatges de fons, creadors d’àmplies perspectives, adaptats,
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Fotografia general abans del desmuntatge

però, a les millors tradicions del país, com es demostra amb
la presència de grans superfícies cobertes amb làmines d’or.
El retaule és dedicat, en el cos principal, als sants i prínceps
de Pèrsia, Abdó i Senén, patrons dels pagesos, que van patir
martiri a Roma. A la taula central hi ha, com de costum, els
sants titulars,. A dalt, el Calvari; i als costats escenes de la
vida i martiri dels sants. A la predel·la, hi trobem tres escenes
dedicades a la vida dels sants metges màrtirs Cosme i Damià:
en el Centre hi ha els sants, vestits de doctors, a una banda,
l’escena de la seva degollació, i a la dreta el miracle de l’empelt
d’una cama a un servidor de l’església.
D ades de la intervenció:
COORDINACIÓ: Josep Paret
Coordinador de l’especialitat de pintura i escultura sobre

Detall predel·la abans del desmuntatge

Detall escena de la predel·la amb aixecaments de capa
pictòrica abans del desmuntatge

Procés d’intervenció: desmuntatge taula central

fusta del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
–CRBMC-.
RESTAURACIÓ:
Policromia: Victòria Homedes i Gloria Flinch
Desmuntatge: Josep Paret, Oriol Mora i Pau Claramonte
Alumnes en pràctiques: Júlia Castan i Neus Torreblanca
Serveis tècnics del Museu de Terrassa.
Muntatge: Josep Paret, Carmelo Ortega, Carol Folch i Marta
Estadella
Serveis tècnics del Museu de Terrassa.
SERVEIS TECNICOCIENTÍFICS:
Fotografies: Carles Aymerich i Ramon Maroto (CRBMC)
Tècniques d’anàlisis: Ricardo Suárez, Victòria Beltran del
CRBMC i Salvador Butí i Nati Salvador de la UPC.
Anòxia: Josep Paret

ANY/ANYS DE LA RESTAURACIÓ:
Inici: 2014
Final: 2014
LLOC: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC) i In situ
OBSERVACIONS: Retaule exposat en una vitrina de fusta
i vidre en un lateral de l’església de Sant Pere de Terrassa.
A l’inici del Pla Director per al desenvolupament del conjunt
monumental de la Seu d’Ègara (2000-2009), el retaule es
trobava en el creuer nord de l’església de Santa Maria. Amb
les excavacions arqueològiques i la rehabilitació de l’església
fou traslladat a l’església de Sant Pere, dins del mateix conjunt
d’esglésies romàniques de Terrassa. Ara, s’han aprofitat els
treballs de rehabilitació arquitectònica d’aquesta última per
retornar-lo, novament, al creuer de Santa Maria.
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1

Estudi cientificotècnic:
1. Taula central llum difusa
2. Taula central llum ultraviolada
3. Taula central llum infraroja
4. Detall taula central llum rasant

Exàmen organolèptic:
La principal problemàtica de l’estat de conservació del
retaule es trobava en els aixecaments puntuals de la capa
de preparació i pictòrica –tremp d’ou i dauradura-, deguts
a moviments propis del suport de fusta –alba i pi-, i que
comprometia greument l’estabilitat pictòrica del conjunt.
Aquests aixecaments i pèrdues de capa de preparació i
pictòrica es trobaven distribuïts d’una manera puntual,
però generalitzada, en totes les taules del retaule, però es
manifestaven, d’una manera molt clara, en la predel·la.
També hi havia forats de corc i esquerdes d’unió de post i una
gruixuda capa de pols i brutícia superficial a sobre de la capa
de vernís final.
Procés d’intervenció:
Desmuntatge: El retaule es trobava en el lateral dret de
l’església de Sant Pere, encaixat en una vitrina de fusta, la qual
el mantenia resguardat. Juntament amb aquesta, anava un
vidre, en la part frontal. La caixa tenia dues obertures, en la part
superior dels laterals, per evitar el tancament total de la peça.
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4

El desmuntatge del retaule es justifica per poder dur a terme
una conservació curativa, principalment per a la fixació dels
aixecaments que mostra la peça, i un estudi cientificotècnic del
mateix, en el CRBMC, però també per les obres estructurals
que s’havien de fer a l’església de Sant Pere, on es troba
actualment exposat.
Abans de començar el desmuntatge es va analitzar la
superfície de la peça per tal d’observar possibles zones
fràgils que es poguessin desprendre durant la manipulació
i transport. En la part inferior de les escenes del Calvari
i de la predel·la i en el centre de la taula central, es van

3

5

visualitzar uns aixecaments, per evitar possibles pèrdues, es
van protegir.
El desmuntatge es va dur a terme primerament des del davant,
però, degut a que algunes peces estaven subjectades a través
de la fusta de la caixa amb visos, es va haver d’enretirar tot el
conjunt de la caixa 60 cm endavant del mur i es va acabar de
desmuntar tot el retaule des del darrere.
Durant el desmuntatge es van enumerar les peces, que
anaven sortint, en un croquis i també es va anotar el sistema
d’ancoratge amb què estaven collades o fixades, entre elles.
Després s’embalaven i es protegien per al transport al CRBMC.
Conservació Curativa: Prèviament al tractament de fixació de
les capes de preparació i pictòrica, s’ha fet una desinsectació
curativa exhaustiva del retaule. La desinsectació curativa
ha consistit en ingressar les peces del retaule a la cambra
d’anòxia del CRBMC durant quatre setmanes, per tal d’inhibir
totalment el desenvolupament dels insectes xilòfags existents.
Un cop recuperada l’estabilitat de les capes policromes de les
peces, s’han dut a terme la resta de processos de conservació:
neteja superficial del suport dels reversos i de la policromia i
reintegració cromàtica de la capa pictòrica i de la dauradura
que deixaven veure el blanc de la capa de preparació.
Estudi científic i tècnic de l’obra. Aquest ha consistit en examinar les parts que componen el retaule amb les diferents
tècniques d’examen de què disposa el CRBMC, com ara la
fotografia científica – fotografia amb llum difusa, fotografia
amb llum rasant, fotomicrografia, fotografia amb llum ultraviolada, fotografia amb pel·lícula infraroja i reflectografia
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Muntatge retaule:
5. Col·locació nova estructura d’alumini anoditzat
6. Vista taula central en nova estructura
7. Presentació cos central retaule en la nova estructura

d’infraroig- i raigs X -el Centre disposa d’una instal·lació radioactiva de segona categoria, per fer l’examen i l’estudi dels
béns culturals amb RX, que es completa amb un laboratori de
revelatge amb processadora automàtica i un gran negatoscopi mural per a una visió més completa de les radiografies-.
Aquestes tècniques d’examen s’han complementat amb la
presa de mostres de pigments i de fustes del suport, que han
estat analitzades en el laboratori fisicoquímic del CRBMC i en
el Laboratori d’Anàlisi de materials de patrimoni cultural, del
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’estudi encara està obert, i encara queden coses per analitzar, sobretot en relació a alteracions i envelliment de materials, però una primera relació de resultats obtinguts ha estat:
1.- Pigments:
blanc: PbCO3/2PbCO3Pb(OH)2 (blanc de plom)
blau: 2CuCO3•Cu(OH)2 (atzurita)
vermell: HgS (cinabri), mini Pb3O4, pigment laca vermella
(laca carmí precipitada amb alum)
groc: Pb2SnO4 (pigment groc de plom i estany (tipus I)
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Vista general del retaule després de la intervenció

verd: es tracta de verds de coure, és una mescla de compostos que corresponen principalment acetats i clorurs de coure:
[Cu(CH3COO)2]x[Cu(OH)2]y•nH2O,[CuCl2]x[Cu(OH)2]y•nH2O
pigments terra (òxids de ferro)
negre: carbó amorf (negres de carbó d’origen vegetal)
fulles de metall d’or i de plata.
2.- Tècnica:
Es tracta d’un tremp d’ou. No obstant, per les capes blaves
d’atzurita, el medi aglutinant correspon a una substància proteica, que es relaciona a cola animal. Per les capes de color
verd, el medi aglutinant és l’oli. Per variar els tons dels verds,
hi trobem mescles de pigments verd, groc i/o blanc. Pels tons
liles/porpra la mescla és blanc de plom, blau atzurita i pigment
laca vermella. Les fulles metàl·liques estan aplicades sobre bol
vermell (argiles amb òxids de ferro aglutinat amb cola animal).
Les capes pictòriques estan aplicades sobre una capa de preparació, en la que el component principal és el blanc de plom.
Sovint aquesta capa també conté algun altre pigment donant
una determinada tonalitat.
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Muntatge: El sistema de muntatge utilitzat és el de graella
amb perfils i accessoris de muntatge d’alumini anoditzat i
acer inoxidable. L’ estructura metàl·lica està formada per dos
cossos: l’estructura per a subjectar la predel·la i l’estructura
per a exposar la resta de peces del retaule.
Per a la predel·la s’utilitza un marc rectangular amb dos travessers al mig, centrats. Per a l’estructura del retaule s’utilitzen
quatre perfils en vertical, als quals, s’afegeixen, en horitzontal, els travessers necessaris per a la subjecció de les taules a
l’estructura metàl·lica (mínim dos per taula).
Aquests travessers d’alumini es subjecten als travessers originals de fusta i mai directament a les posts per tal de no
travar-les i de permetre els moviments intrínsecs de dilatació
i contracció de les posts degudes als canvis climàtics i a les
oscil·lacions de la humitat i la temperatura.
També s’incorpora a l’estructura un passamà d’alumini, en angle de 90º, per a cadascun dels dos cossos del retaule (predel·la
i resta del retaule). Aquests angles d’alumini serveixen per a recolzar les peces i evitar que unes cavalquin sobre les altres. Normalment, la distància entre angle i fusta inferior és de 3 mm,
suficient per evitar el pes, per facilitar manipulacions posteriors
i perquè visualment no deixi veure possibles forats que dificultin la lectura del retaule. Aquests angles, abans de recolzar les
peces, són protegits amb una espuma reticulada (espuma de
polietilè, de color negre, de 5 mm de gruix).
Els perfils dels dos cossos del retaule es subjecten al mur en
varis punts per assegurar la seva estabilitat.
Aquesta nova estructura situa el retaule enlairat del terra i separat del mur. Això permet un fàcil accés al darrera per fer les
tasques de conservació necessàries (bàsicament el control de
xilòfags...), evita problemes ocasionats per filtracions d’humitat
de capil·laritat provinents del mur o del subsòl, i, a més, crea
una circulació d’aire que millora la conservació del retaule.
Per collar les peces novament a l’estructura d’alumini, es van
substituir els antics claus de ferro, visos plans i puntes per plaquetes d’acer inoxidable de tres mil·límetres de gruix. Aquestes es collen als travessers de fusta originals amb petits visos
d’acer galvanitzat (3 mm de gruix per 25 mm de llargada)
i a l’estructura de perfils d’alumini amb cargols (mètric 8).
D’aquesta manera es facilita qualsevol treball de manipulació posterior de les taules, ja que es poden descargolar de
l’estructura; la nova plaqueta acompanya a la taula, i s’evita
visar de nou els travessers originals de fusta.
Cal remarcar que, amb el muntatge al creuer nord de l’església
de Santa Maria, el retaule queda perfectament integrat a les
visites del conjunt monumental de la Seu d’Ègara gestionades
des del Museu de Terrassa.
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L a Nova creu coberta de Gandesa
per Joan-Hilari Muñoz i Sebastià

E

l dia 6 de juliol de l’any passat s’inaugurava oficialment la
nova creu coberta de Gandesa, ubicada en una rotonda a
la sortida d’aquesta població en la carretera que porta a Vilalba dels Arcs. D’aquesta manera es recuperava una interessant
mostra d’art popular, desapareguda arran d’una decisió del
govern municipal de Gandesa feta la primavera de l’any 1933.
La creu original (foto 1) segurament es va erigir a mitjans
del segle XV a uns pocs centenars de metres del murs de la
vila medieval de Gandesa, a sobre d’un petit turonet rocós
a la vora del camí que portava a Corbera. La creu descansava directament a sobre del fust, sense capitell. A l’anvers
presentava la crucifixió, mentre que al revers hi havia una representació de la Mare de Déu. Entre els braços de la creu hi
havia unes garlandes calades, una de les quals, a través d’una
fotografia de l’any 1913, sabem que presentava desperfectes,
possiblement causats pels trets de l’artilleria emprada durant
els setges patits per Gandesa durant la primera guerra carlina.
A sobre d’aquesta creu i amb l’objectiu de protegir-la dels
agents atmosfèrics, s’hi va obrar probablement al segle XVI
un senzill templet format per quatre pilastres de base quadrada amb les arestes axamfranades que sostenien quatre arcs
ogivals coronats per una coberta piramidal recoberta de ceràmica esmaltada.

Fotografia de principi del segle XX del Fons Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya, on podem observar la
creu en la seva ubicació original

Durant la II República, les tensions polítiques creixents entre
els partidaris i els detractors de la presència d’elements religiosos en espais públics, van causar que a Gandesa hi hagués
una aferrissada lluita per intentar fer desaparèixer aquesta
creu, menystenint en tot moment la seva vàlua artística.
Així, el dia 20 d’abril de 1933 hi ha haver un primer intent,
fracassat, de voladura amb dinamita que es va completar a
finals del mes de maig d’aquell mateix any amb la retirada
(i destrucció) de la creu ordenada per membres del govern
municipal de Gandesa.
Un cop acabada la guerra civil de 1936-39 com que el templet no havia patit gaires desperfectes, es va reposar una creu
de fusta en el lloc de l’original destruïda. L’any 1990, arran
d’una reforma del traçat de la carretera a Corbera, es va traslladar el templet a una nova rotonda viària i es va substituir
la creu de fusta, reposada a principis dels anys quaranta per
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una de ferro, la qual fou robada fa uns cinc anys. Davant
d’aquesta situació, el govern municipal de Gandesa va decidir recuperar la imatge original del templet amb una creu de
pedra d’estil gòtic en el seu interior.
La nova creu sorgí de les mans de l’artesà pedrapiquer de
Vilalba, Francesc-Xavier Solé i Borràs, ben avesat a realitzar
aquesta mena d’encàrrecs, perquè a la mateixa comarca de la
Terra Alta l’any 2006 va fer la nova creu de la Vall, situada al
terme de Batea, a la vora de la carretera que porta a Nonasp.
I també hi ha creus seves a Corbera d’Ebre, la Fatarella, Nonasp, Bot o Falset, entre d’altres poblacions.
La manca de documentació gràfica detallada de la peça desapareguda, va obligar a l’artista a cercar models de creu d’època tardogòtica, de la mateixa època que la peça gandesana
desapareguda. La principal font d’inspiració fou la creu de la
població de Miravete de la Sierra, a Terol.
La renovada creu consta d’un capitell o llanterna octogonal
on hi ha les imatges dels copatrons de la ciutat: sant Gregori
bisbe, sant Fabià i sant Sebastià, i els sants amb major devoció
a Gandesa: santa Anna, sant Roc, sant Antoni abat, sant Marc
i la beata Magdalena Deona. A l’anvers de la creu (mirant cap
a Vilalba dels Arcs) hi ha esculpida la imatge de la Mare de Déu
de la Fontcalda, patrona de la ciutat. Als peus de la patrona,
l’àngel de Gandesa subjectant l’escut de la ciutat. A l’esquerra,
l’àngel del vi, i a la dreta, l’àngel de l’aigua de la Fontcalda. Al
revers de la creu (mirant cap a Gandesa) hi ha el Calvari, amb
imatges del Sant Crist, la Mare de Déu i Sant Joan. A l’esquerra, un àngel sosté una rama d’olivera i a la dreta un altre una
aixada, símbols del treball agrari. A sobre de la creu hi ha un
tercer àngel amb una corona d’espines.
Bibliografia:
Alanyà, J. “La creu de la Vall. Batea (Terra Alta). Del martiri
a la reconstrucció (1932-2006)”, Taüll,20 (abril 2007), 23-27.
Monner, A. Història de Gandesa. Cruïlla de camins. Gandesa, 2013.
Monner, A. “La creu coberta de Gandesa”. [http://www.catalunyareligio.cat/articles/59471]

1.Detall de la creu amb la representació de la Mare de Déu
de la Fontcalda, patrona del municipi de Gandesa
2. Detall de la creu amb el Calvari
3. Detalls del capitell de la creu amb les representacions de
sant Anna i sant Sebastià
4. Detalls del capitell de la creu amb la representació de
diversos sants, entre els quals hi destaca sant Antoni Abat
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Els documents més rellevants
de l’A rxiu Capitular d’U rgell
per Benigne Marquès

C

om s’informava en el darrer número de la revista Taüll,
el passat mes d’octubre es va inaugurar oficialment la
nova seu dels arxius del bisbat d’Urgell, a l’antiga capella
barroca dels Dolors de la Seu d’Urgell. Bastir aquesta nova
instal·lació ha permès rehabilitar l’edifici en desús, i condicionar-lo com a equipament arxivístic. Des del punt de vista
dels fons documentals, ha resultat esdevenir un veritable
arxiu de concentració dels arxius diocesà, capitular i parroquials de la Diòcesi.
A continuació es transcriu l’article que Mn. Benigne Marquès
presentà durant l’acte d’inauguració.
Estrenem unes instal·lacions noves per a una documentació
molt antiga i valuosa. El bisbat té uns orígens molt llunyans,
ja que està en plena vigència al primer quart del segle VIè.
Naturalment d’aquest temps tan remot no s’ha conservat cap
original, però sí que la primera documentació original que
tenim comença als inicis del segle IXè.
És un arxiu que al llarg dels temps ha estat visitat i estudiat
per eminents historiadors i investigadors. Voldria presentarvos aquí el tresor de tota una sèrie de documents molt valuosos que l’Arxiu conserva i alhora l’estudi que els historiadors
n’han fet fins ara.
A mitjans del segle XVII, Guillem Costa, monjo de Cuixà, estudià i transcrigué alguns documents del nostre Arxiu, per

Vista general del nou arxiu

encàrrec de Pere de Marca i de Baluze. Els seus estudis i transcripcions es conserven a la Biblioteca Nacional de París. Al
segle XIX, segona meitat, és cèlebre la investigació dels nostres Arxius, portada a terme per Jaime Villanueva, el qual li
dedicà quatre volums de la seva col·lecció. També a finals del
segle XIX, el prevere Joaquim Areny de Plandolit ens llegà un
nombre molt elevat de transcripcions dels nostres pergamins,
fons que conservem en el nostre Arxiu i que posteriorment ha
estat consultat per altres investigadors. I és del mateix temps
que el prestigiós investigador alemany, Rudolf Beer publicà
un primer inventari dels nostres còdexs, valent-se del catàleg
que anteriorment havia redactat, el monjo de Cuixà, Guillem
Costa, abans esmentat.
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Beatus de Liébana de la Seu d’Urgell. Pàgina miniada
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En entrar al segle XX, tenim l’eminent alemany, Paul Kehr,
que estudià i edità les Butlles Papals de Catalunya, durant
els segles IX-XII; del mateix temps fou també el nostre gran
historiador, Pere Pujol i Tubau,i també l’Higini Anglès, Gerard
Fransen, Antonio García i finalment el que podríem anomenar com el més gran fins ara, historiador del bisbat d’Urgell,
el benedictí Cebrià Baraut i Obiols. Tots ells han contribuït a la
descoberta dels nostres valuosos documents, els han estudiat
i els han donat a conèixer als altres historiadors actuals. Farem
una breu glossa només d’algunes i més significatives aportacions científiques seves.
Mn. Pere Pujol i Tubau fou el primer, el pioner, el qui va estudiar els nostres documents i còdexs i ens va fer conèixer els
grans tesors que tenim, tant en pergamins com en manuscrits.
Així publicà l’acta de consagració de la catedral, el regests dels
cartorals, va descriure el nostre Beat de Lièbana, ens presentà el manuscrit de la Vulgata d’Urgell, ens parlà del mèrit i
antiguitat de la Miscel·lània Patrística, va transcriure un bon

nombre de contractes amb els artistes autors de pintures i retaules de l’Alt Urgell, va escriure bons articles de la historia
del nostre bisbat, i entre molts altres estudis cal remarcar la
publicació dels nostres documents en català dels segles XI-XIII.
Aquest darrer treball esmentat fou la base per altres estudis
posteriors que feren els més prestigiosos filòlegs catalans, com
Paul Russell-Gebbett i actualment Philip Rasico.
Mn. Pere Pujol, bon coneixedor de l’Arxiu Capitular i dels seus
manuscrits, en una conferencia pronunciada a la Sala d’actes
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’any 1947, en motiu
de la reunió del Patronat de l’Instituto de Estudios Pirenaicos
dissertà sobre ‹‹La cultura Pirinenca en l’Alta Edat Mitjana››. I,
com a colofó del seu discurs, ens presentà els cinc manuscrits
més antics i valuosos de la nostra Biblioteca Capitular.
Així ens assenyalà:
1. La Col·lecció canònica Dionisio-Adriana, un còdex probablement procedent de França que conté concilis i decretals
pontificis. És de finals del segle IX.
2. Miscel·lània Patrística que conté els Diàlegs de Sant Gregori
Magne i altres textos dels Sants Pares, per això l’anomenem
‹‹Miscel·lani Patrístic››. És un manuscrit datat de l’any 938,
visigòtic, provinent de l’Al-Andalus.
3. La Bíblia en dos volums i lletra carolíngia. Conté el text de la
Vulgata llatina. És del segle X, segona meitat. És un manuscrit sense il·lustracions, però probablement és la Bíblia més
antiga, o sinó de les més antigues conservades a Catalunya.
4. El Beat de Lièbana, còdex magníficament il·luminat, lletra
visigòtica, de finals del segle X. Còdex ben conegut, i el
millor que tenim en miniatures.
5. Col·lecció canònica Hispana, que conté una col·lecció de
concilis Hispans, de lletra carolíngia, un manuscrit dels segles XI-XII. En aquest volum hi ha constància que el nostre
bisbe Sant Just signà les actes del concili segon de Toledo
de l’any 531.1
Aquests són els cinc còdexs citats per Mn. Pere Pujol. La Biblioteca Capitular es composa d’uns 150 volums, que en la
seva majoria són còdexs jurídics. El Pare Antonio García té el
mèrit d’haver dirigit el catàleg dels nostres manuscrits, publicat fa pocs anys. Aquesta nostra biblioteca es completa també amb altres 128 incunables, dels quals publicà un catàleg
Francisco G. Craviotto.
Encara en el camp dels manuscrits, però en el tema musical,
hem de recordar la feliç troballa que va fer Mn. Higini Anglès,
cap als anys 20 del segle XX, quan descubrí en el nostre Arxiu
una còpia de la Missa de Difunts del nostre mestre de Capella, Joan Brudieu. I pel que fa als Mestres de Capella de la

Document més antic en català (1120/1130)

catedral, actualment s’ordena i estudia el fons musical de la
catedral, als segles XVIII-XIX.
Presentada fins aquí la nostra Biblioteca Capitular, ara ens
centrarem en els documents, i més concretament en els pergamins. Correspon a l’eminent historiador, l’esmentat Cebrià
Baraut la gran labor, per ell portada a terme, de catalogar i
editar els nostres pergamins. En efecte, ell va ordenar i publicar tots els nostres pergamins, des del més antic del 815 fins a
l’any 1200. Es tracta de la seva transcripció sencera i publicació posterior a l’anuari URGELLIA. Són gairebé 2.500 pergamins transcrits i publicats. Ell, a més, publicà també nombrosos
articles i estudis sobre la història del nostre Bisbat.
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La Bíblia del segle X

Per tant, ell va ser qui féu una edició del pergamí més antic,
de l’any 815, que pertany a l’antic monestir de Codinet, el
qual existí al terme de la Ribera d’Urgellet entre els segles IXXI. Aquest document conté la compra d’un terreny, on immediatament bastiren el monestir. El pergamí fou considerat pel
prestigiós paleògraf, Ascari M. Mundó, com el pergamí datat,
originari del nostre país, el més antic dels que es conserven a
Catalunya.
Encara a les acaballes de la seva vida el Pare Cebrià Baraut va
fer un descoberta sensacional entre els documents del nostre
Arxiu Capitular. Va trobar, estudiar i editar un full en pergamí,
provinent de Conques, que resultà ser la traducció catalana
del Liber Iudicum, el còdex visigòtic de lleis vigents a Catalunya. En la seva edició hi col·laborà també el filòleg Josep
Morán, que adjuntà el corresponent estudi. En el moment
de datar-lo, Baraut el situà vers l’any 1150. Posteriorment,
l’estudià i valorà també el mencionat paleògraf, Ascari M.
Mundó, i ell juntament amb Jesús Alturo encara el van considerar un pergamí més antic, situant-lo vint o trenta anys
abans de la data donada per Baraut. En efecte, en un article
el mateix Mundó parla explícitament sobre aquest fragment
i el considera com un pergamí ‹‹d’entre el segon i el tercer

decenni del segle xii››.2 Així, doncs, aquest fragment que custodia el nostre Arxiu, resulta ser el primer document literari
en català, conegut fins ara. Posem l’afegitó de ‹‹literari›› a
aquesta nostra asserció, perquè en volem excloure altres classes de documents, com poden ser un jurament, un testament
o algun altre pergamí que alterna el llatí amb la llengua catalana. El nostre fragment en català, en efecte, formava part
d’una obra, el Liber Iudicum, per bé que en el nostre cas es
tracti d’una obra jurídica.
Estem joiosos i celebrem que aquests documents tan valuosos
i variats en temes molt diversos, que han merescut estudis tan
notables, puguin avui ser custodiats i oferts a la posteritat, en
aquesta nova seu, ben arranjada.
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1. ACU, Ms. 2005, f. 100va.
2. Joan Bellés i Sallent, a cura de, Llibre dels judicis. T raducció
catalana moderna del ‹‹Liber Iudiciorum›› , Textos Jurídics Catalans, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2008. Vegeu l’article
que hi publica Anscari M. Mundó, ‹‹Fragments del Llibre Jutge en
dues versions catalanes medievals››, pp. 355-364, especialment,
p. 358.
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Sepulcre barroc (1728) de Sant Bernat Calbó

L es sepultures dels bisbes de V ic
DELEGACIÓ EPISCOPAL DEL PC DEL BISBAT DE VIC

L

’historiador Ramon Ordeig i Mata acaba de publicar un
magnífic article a la XXII Miscel·lània Litúrgica Catalana, on
fa un estudi exhaustiu del destí de les restes mortals de tots
els bisbes de V ic coneguts, des del primer bisbe documentat
l’any 516, Cinidi, fins al Dr. Josep Maria Guix, mort el 2004. En
l’estudi, Ordeig repassa detalladament les circumstàncies, els
llocs i els monuments resultants dels enterraments dels prelats,
i exposa les fonts documentals que li han permès de conèixer
aquestes dades. El present article és un breu resum de l’estudi
d’Ordeig, centrat en aquells casos en que el bisbe fou enterrat
en la catedral de Sant Pere. Agraïm a l’autor l’amabilitat de
permetre’ns fer-ne el resum i publicar-lo.
Malauradament, no sabem res del sepulcres dels bisbes que
regiren l’antiga seu d’Ausona en època visigòtica. Coneixem
els noms de sis bisbes d’aquella primitiva seu episcopal,
documentats entre els anys 516 i 693: Cinidi, Aquilí, Esteve,
Domní, Gueric i Guisfred. Sembla molt probable que llur catedral
fos l’església de Santa Eulàlia i Santa Leocàdia, situada a uns
centenars de metres de la catedral actual, i esmentada encara
amb aquesta doble advocació l’any 899. La legislació canònica
d’època visigòtica, almenys des de l’any 561, prohibia que
s’enterrés cap difunt a l’interior de les esglésies, sense permetre
cap excepció, i manava que les sepultures es disposessin a
l’entorn dels seus murs. Així doncs, aquells primers bisbes de Vic
devien rebre sepultura al voltant dels murs de l’església de Santa

Eulàlia i Santa Leocàdia, probablement en el seu atri o galilea.
Era en aquest indret de les basíliques on acostumaven de ser
enterrats els bisbes o, en el cas de la basílica vaticana, els papes.
D’ençà de la restauració del bisbat de Vic l’any 886, només la
meitat aproximadament dels seus bisbes han estat enterrats a la
catedral vigatana o, per dir-ho amb més precisió, en les successives
esglésies que hi ha hagut a la seu episcopal. L’altra meitat
dels prelats reberen sepultura en diversos monestirs i esglésies
del bisbat o en catedrals i convents d’altres bisbats catalans,
aragonesos o valencians. Aquest últim fou el cas especialment,
però no pas exclusivament, dels nombrosos bisbes de Vic que
foren promoguts a altres seus episcopals o arxiepiscopals. Hi
hagué alguns bisbes que moriren i foren enterrats fora dels antics
estats que conformaren la Corona d’Aragó. Avui, a la catedral de
Sant Pere trobem les tombes de 13 prelats vigatans.
L’estudi de les sepultures episcopals efectuades a la seu de
Vic permeten observar una evolució durant els onze segles
examinats, una evolució que ha anat paral-lela a les mentalitats
que s’han succeït, als costums funeraris que s’han adoptat i als
canvis que s’han produït en la legislació i en la litúrgia.
L’enderroc de la catedral romànica a finals del segle XVIII
comportà la desaparició dels sepulcres medievals i moderns
que hi havia al seu interior, amb l’excepció de l’urna de sant
Bernat Calbó i dels tres sepulcres episcopals existents dins la
seva capella. Gràcies, però, als necrologis i als obituaris, ens
ha arribat informació no sols sobre els sepulcres de la catedral
destruïts sinó també sobre les sepultures dels bisbes de Vic
enterrats fora de la catedral. Una informació que no es limita
sols a les dates i als llocs de la mort dels bisbes i a la ubicació
de Ilurs sepulcres, sinó que aporta altres dades d’interès, fins
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i tot de tipus litúrgic o paralitúrgic, que ens donen a conèixer
els costums funeraris i les diverses mentalitats que s’han
succeït durant els onze segles de la història del bisbat, d’ençà
de la seva restauració l’any 886.
Una vegada la seu vigatana fou restaurada, després del
període d’invasions saraïnes, s’erigí en el grup episcopal de
Vic l’església de Sant Miquel, la qual es dotà de caràcter
funerari, i completava el conjunt format per les esglésies de
Sant Pere i de Santa Maria. Segons l’hagiografia medieval,
l’arcàngel sant Miquel era el protector dels difunts, encarregat
de dur les seves ànimes a la presència de Déu i de pesar-les
en les balances -l’anomenada psicòstasi- davant el tribunal
diví. L’església fou aixecada i dedicada pel bisbe Guadamir
(957) i, per tant, cal suposar que hi foren enterrats ell i els
seus successors immediats, és a dir, l’arquebisbe Ató (971) i
els bisbes Frujà (991), Arnulf (1010) i Borrell (1018). D’aquest
darrer ho sabem amb seguretat perquè el lloc de la seva
sepultura es féu constar en el necrologi. El seu successor,
Oliba de Cerdanya, decidí una renovació total de les esglésies
de la seu episcopal: l’església preromànica de Sant Miquel
desaparegué, i passà a ser un altar dins la nova església de
Sant Pere, consagrada l’any 1038. Poc abans o poc després
fou consagrada també la nova església de Santa Maria, de
planta circular. Els sepulcres dels bisbes que s’havien succeït
des de la restauració de la seu episcopal vigatana l’any 886,
la majoria d’ells enterrats dins la cripta de Sant Miquel,
hagueren d’ésser remoguts de llurs emplaçaments originaris.
S’entrà així en la llarga època de la catedral romànica. El bisbe
que la construí i que la consagrà el 1038, Oliba de Cerdanya, abat
de Cuixà i de Ripoll, morí el 30 d’octubre de 1046 al monestir
de Cuixà i rebé sepultura allà mateix. Actualment, però, en el
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monestir de Cuixà no hi ha cap vestigi del seu sepulcre. El primer
bisbe que –segurament- fou enterrat a la catedral romànica fou
Berenguer Sunifred de Lluçà, bisbe de Vic i alhora arquebisbe de
Tarragona, per bé que no pogué residir mai en aquesta última
ciutat. Morí el dia 11 de gener de l’any 1100. Darrera seu, una
vintena de bisbes foren enterrats en diferents llocs de la catedral
romànica. Entre ells, cal remarcar el bisbe Bernat Calbó, mort el
1243, beatificat el 1260 i canonitzat el 1710.
Un dels llocs escollits per enterrar els bisbes fou, en un inici,
prop de les fonts baptismals; el simbolisme resulta evident,
atès que les fonts baptismals representen la vida nova dels
batejats, els quals pel baptisme són associats a la mort i a la
resurrecció de Crist, segons la doctrina paulina (Rm 6, 3-10;
Col 2, 12) expressada litúrgicament la vetlla de Pasqua, en
què era prescrit que «episcopus descendat ad fontes» per a
la benedicció de les aigües i la celebració del ritu baptismal.
També s’escolliren altres indrets, com ara dins o davant
algunes capelles, o prop del cor, per exemple.
El darrer bisbe enterrat a la catedral romànica fou Antoni
Pasqual, mort el 1704. Els seus successors foren enterrats a
la nova capella de Sant Bernat Calbó, oberta en un lateral de
la catedral, capella que se salvà de l’enderroc del gran edifici
romànic, executat en el darer quart del segle XVIII, i amb ella
se salvaren les sepultures episcopals.
La capella de Sant Bernat Calbó, projectada al costat del cloquer
romànic, fou inaugurada el 21 de novembre de 1694, dia en
què s’hi traslladaren les despulles del sant bisbe. Per bé que
en un inici es dipositaren dins el mateix sarcòfag d’alabastre
del 1382, aviat el capítol resolgué construir una urna de plata
i la contractà amb l’orfebre de Barcelona Joan Matons, el qual
no l’acabà fins al 1728, en què s’hi transferí el cos del sant
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en presència del bisbe Ramon de Marimon. Aquesta urna,
una autèntica obra mestra de l’orfebreria barroca catalana, la
podem contemplar encara avui en aquesta mateixa capella.
El bisbe Marimon, barceloní, morí amb fama de santedat
el 16 de gener de 1744; el seu cadàver rebé sepultura en el
paviment del presbiteri de la capella de Sant Bernat Calbó, en
un sepulcre obert al costat de l’epístola. Avui encara podem
llegir-ne el seu epitafi, gravat en làpida de marbre.
També s’enterraren en la capella de Sant Bernat els bisbes
Manuel Muñoz i Bartolomé Sarmentero. El seu successor,
Antonio Manuel de Artalejo, ja morí durant el període
de demolició de la catedral romànica. Amb l’enderroc
desaparegueren els sepulcres de la catedral romànica, així
com els de l’església de la Rodona, que estava situada davant
la catedral i que també fou enderrocada. Les restes mortals
del bisbe Artalejo no foren situades dins la Catedral fins que
l’any 1803 es consagrà el nou temple neoclàssic, moment en
que foren situades en una senzilla urna adossada a la paret.
S’iniciava així la col.locació de tombes episcopals en les capelles
de la nova catedral, costum que ha arribat fins als nostres dies.
Havia presidit la consagració de la nova catedral i el trasllat
de les despulles del bisbe Artalejo el seu successor, Francesc
de Veyan i Mola, un eclesiàstic il.lustrat natural de Tamarit
de Llitera, que entrà a la ciutat el 1784. Després d’un gran
pontificat, Veyan morí el 30 de desembre de 1815, als
vuitanta-dos anys d’edat, i rebé sepultura en el paviment del
presbiteri de la capella del Pilar, construïda al seu gust.
Els successors de Veyan anaren essent enterrats dins la catedral
de Vic, tot i que en alguns casos, per arribar a l’emplaçament i
forma definitiva hagueren de passar força anys. En són exemples
el sepulcre del bisbe Ramon Strauch, o el del seu sucessor, Pablo

1. Sepulcre del bisbe Francesc de Veyan
2. Sepulcre del bisbe Josep Torras i Bages
3. Sepulcre del bisbe Pablo de Jesús Corcuera
4. Sepulcre del bisbe Ramon de Marimon

de Jesús Corcuera. El bisbe Josep Morgades i Gili, mort el 1899,
fou enterrat al monestir de Ripoll, per motiu del seu paper
fonamental en la reconstrucció del monestir. El seu successor,
Josep Torras i Bages, morí a Vic el 1916 i fou enterrat a la capella
de la Mare de Déu de Montserrat, en un lluït sepulcre projectat
per l’arquitecte Josep M. Pericas: dins un arcosoli, amb el mosaic
regalat pel papa Benet XV a la part superior i el sarcòfag de
bronze a la inferior, cobert per una estàtua jacent obrada per
l’escultor Borrell Nicolau, on es representa el prelat amb hàbits
pontificals portant a la mà la reproducció del bàcul que li havien
regalat els socis del Cercle Artístic de Sant Lluc. Per bé que les
restes mortals del bisbe foren profanades l’any 1936, el seu
sepulcre se salvà i les escasses restes del bisbe que es pogueren
recollir hi foren retornades l’any 1955.
Els seus successors foren enterrats fora la Catedral -a l’església
del nou Seminari Major, en el cas del bisbe Joan Perelló-,
fins que l’any 2004, quaranta-nou anys després del seu
nomenament com a bisbe de Vic, el bisbe Ramon Masnou
i Boixeda fou enterrat en un sepulcre obert en el paviment
de la nau esquerra, davant la capella de la Mare de Déu de
Montserrat, cobert amb una senzilla làpida. Fou molt semblant
el cas del darrer bisbe de Vic que ha mort, el Dr. Josep Maria
Guix i Farreres, que volgué esser enterrat en el subsòl de la
capella de Sant Josep, molt a prop del bisbe Masnou.
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Noticiari
BAR CELO NA
r ela ció d el sicpa s a mb la fu nda ció mara gall
A la proppassada reunió del SICPAS (14-1-2015) l’arquitecte
Sr. Ricardo Gómez Val va informar de les activitats que porta
a cap la Fundació Maragall de Barcelona i dels Seminaris
sobre Patrimoni sacre a desenvolupar els dies 9 de febrer, 16
d’abril i 17 de setembre d’enguany. Les sessions consisteixen bàsicament en l’exposició d’un tema general teòric i la
presentació i comentaris d’alguna realització d’arquitectura
sacra moderna. En la celebrada el dia 9 de febrer, el sr. Bisbe de Girona Francesc Pardo i Artigas va presidir l’acte i va
pronunciar la conferència inaugural sobre vida cristiana i
arquitectura especialment pel que fa als elements i espais
celebratius des de les pautes: culte o cultura; la Paraula feta
carn en l’evangeli de Sant Joan; Dimensió evangelitzadora i
catequètica; Dimensió litúrgica, Coneixement i contemplació dels béns invisibles i Cal educar per a contemplar. Parlà
finalment sobre l’acció pastoral de la música, de la importància de la llum en les esglésies i també del color com a
determinant d’un espai.
Els arquitectes Jordi Coll i Joan Giribert presentaren el
projecte guanyador del concurs per a la realització de
l’església de Sant Antoni Maria Claret a Sant Boi de Llobregat. L’obra, ja acabada en la seva major part, s’exposà amb
plànols,fotografies i amb les degudes explicacions d’ambdós
arquitectes. Les dues edificacions principals del projecte (la
nau, que formalment respon al gest de les mans en actitud
de pregària, resolt amb dos murs importants de superfícies
reglades que en la seva part superior resten lleugerament
obertes per donar pas a una llum que discorre longitudinalment al llarg de l’església, i totes les dependències pròpies d’un conjunt parroquial) queden separades conservant,
però, una connexió en la zona pròxima a l’accés de la nau.

de gran qualitat i valor artístic, i que van des del segle X fins
al segle XX, amb obres de: Rubens, Murillo, Goya, Valdés
Leal, Cranach,...
L’exposició permet al visitant veure i seguir un recorregut pels
moments fonamentals del relat bíblic, tant de l’Antic com del
Nou Testament i la història de l’Església. Les diferents peces
exposades reflecteixen la riquesa dels estils artístics i la capacitat de transmetre que tenen les obres d’art, al llarg dels
segles, en aquest cas des de l’àmbit de la fe. L’exposició i les
cent obres que la formen estan repartides en sis grans blocs
temàtics: Antic Testament, El Jesús dels Evangelis, L’Església
de Pere i Pau, Els pares i doctors de l’Església, Pols ets i en pols
et convertiràs i “Dies irae”.
Més informació a la web de l’exposició: www.asuimagen.es
Mn. Jaume Mayoral

2

1

3

UR GELL
Ex po sició “a Su i ma gen. A r t e, cul tura y r eli gió n”
La Fundació Madrid Vivo, la Conferència Episcopal Espanyola
i l’Arquebisbat de Madrid han organitzat una exposició d’
art religiós al Centre Cultural de la Villa “Fernán Gómez”
de Madrid, i que te lloc del 18 de novembre del 2014 al 12
d’abril d’enguany. Ha estat comissariada per Isidro G. Bango
i un grup d’experts; hi han reunit unes 100 peces, totes elles
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4
1. Velázquez de Orihuela.
2. Rubens.
3. Tintoretto, Prado.
4. Goya, Valladolid.
5. Van Dyck del BBVA.

5

U rgell

LES NOSTRES CATEDRALS

TORTOSA
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V isita a la Catedral de Santa Maria de T ortosa

Façana principal de la catedral
de Santa Maria de Tortosa

Exterior de l’absis de la catedral
de Santa Maria de Tortosa
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L a Catedral de Santa Maria de Tortosa és la seu d’un bisbat estès damunt l’antiga
Ilercavònia ibèrica i romana, que inclou terres de Catalunya i València i té per capital Hibera
Ilercavonia Dertosa. La primera notícia documentada és del segle VI. El solar urbà on es troba
la catedral i els edificis annexos de la Canònica medieval ocupen una part important del
recinte de la Dertosa tardoromana situada al SO del turó de l’acròpolis, on hi ha el castell de
la Suda. La tradició historiogràfica ha situat sota el recinte catedralici l’antic Fòrum i el Temple,
aixecats vora la cruïlla dels eixos viaris de la ciutat romana, el Cardo Maximus i el Decumanus,
avui carrer Cruera. Aquí hi hagué la Catedral visigòtica, de la qual poden provenir les dues
columnes de fust de pòrfid i capitell d’inspiració coríntia d’una petita finestra existent al
claustre, i la Catedral romànica, iniciada el 1158 i acabada vint anys més tard, de la qual s’ha
conservat la inscripció fundacional en pedra.
La Catedral té, per privilegi apostòlic (Breu “Illustriores inter Sacras aedes” de Benet XV, 25
juliol 1919), el títol de Basílica Major. N’és titular Santa Maria de les Estrelles i la festa de
la consagració es celebra el 8 de juny, data de la dedicació pel bisbe Gaspar Punter l’any
1597. És un edifici d’estil gòtic de planta basilical de tres naus (central: 23,93 m alt; laterals:
15,70 m), amb girola o deambulatori (3.500 m2), que s’aixeca a la riba esquerra de l’Ebre,
molt pròxim al riu. La traça del primer model de la seu va fer-la Bernat d’Alguaire (1340),
si bé fou corregida entre 1375 i 1382 pel mestre Antoni Guarc, a qui devem la solució
de les capelles radials intercomunicades, una de les originalitats de l’edifici. La Catedral,
adjacent al claustre del segle XIII, va construir-se en cinc fases, que van del segle XIV al
XIX. La primera pedra va posar-se el 1347 i la darrera obra constructiva –la Capella del
Santíssim- va acabar-se l’any 1844. Els estils, per tant, són diversos: gòtic, renaixentista,
barroc i neoclàssic. Cal destacar per la seva riquesa en marbres, escultura i pintura, la
Capella de la Santa Cinta (s. XVII-XIX), i per la seva potència i perfecció escultòrica la façana
barroca inacabada (s. XVII-XVIII).
A l’exterior, vista des del castell, la Catedral mostra, com una gran nau que domina l’Ebre,
les grans cobertes que es despleguen a nivells: la superior, corresponent a la nau central; la
intermèdia corresponent a la girola i naus laterals; i la tercera, corresponent a les capelles
laterals i absidals. Les torretes dels contraforts, els arcs boterells de l’absis i els contraforts
massissos dels murs laterals confereixen al conjunt una gran esveltesa. La immediatesa del
castell, amb la necessitat de no tapar les trajectòries de foc de l’artilleria, va condicionar les
obres de fàbrica i va impedir l’acabament dels pinacles i de la façana principal.
L ’interior de la Catedral , especialment a hores del matí, quan el sol filtra pels finestrals
d’orient i ve a il·luminar la zona de la girola creant un joc de llum i ombres en murs, pilastres
i voltes, esdevé un espai de silenci, serenor i gaudi espiritual i estètic. Al presbiteri, sota
arcuacions de calats gòtics i la bella clau major que mostra policromada la Coronació de Maria,
presideix el políptic de la Verge de les Estrelles, retaule gòtic d’autor desconegut (mitjan
s. XIV), obra de fusta daurada i policromada d’influència italiana procedent de la Catedral
romànica. Els seus carrers, a ambdós costats de la talla de la Verge Maria amb el Nen al braç,
mostren, en grups escultòrics esquemàtics, les principals escenes de la vida de Jesucrist i de la
Verge i al revers dels dos cossos batents, en dues taules pintades, es representen escenes de
la Passió de Crist. Davant el retaule major hi ha l’altar, consagrat el 1441, una gran llosa de

pedra que reposa damunt cinc columnes, la central custodiant les relíquies dels sants. Entre
l’altar i el retaule hi ha la càtedra episcopal, una obra modesta de ferro forjat i fusta que
forma conjunt amb els bancs del cor del Capítol de canonges. La càtedra, que dóna nom
a l’edifici, és la seu des d’on el bisbe, en les funcions litúrgiques, exerceix la funció apostòlica
de regir, ensenyar i santificar el poble de Déu. El cor del Capítol és el lloc propi per fer-hi els
canonges la pregària litúrgica de l’Església.
Al Baptisteri, una de les capelles laterals immediates a la façana, se situa la pica baptismal,
una peça escultòrica important en el conjunt catedralici, en l’aigua de la qual i amb la força
de l’Esperit Sant reneixen a la vida divina els batejats. S’anomena Pica del Papa Luna perquè
mostra les armes pontifícies de Benet XIII i va ser donada per ell a la Catedral. És una pica
octogonal amb les cares esculpides mostrant escenes mitològiques i l’escut papal, que
procedeix del castell de Peníscola, on feia la funció de font monumental.
A la girola, a les capelles del Sant Àngel i de les santes Càndida i Còrdula, s’hi poden veure les
arquetes funeràries dels bisbes de Tortosa dels segles XII-XIII i del XIV respectivament. Des
de la girola, també des del claustre, hi ha accés a la capella del Sant Crist de la Catedral ,
seu de la parròquia homònima, on hi ha reservat el Santíssim Sagrament. La capella, que

Claustre de la catedral de Santa
Maria de Tortosa i a la dreta
detall d’un capitell del claustre
de la catedral de Santa Maria
de Tortosa
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Capella de la Cinta
Nau central de la catedral de
Santa Maria de Tortosa
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ocupa en planta l’espai de la Sala Capitular medieval i en alçada dos terços del Dormitori
canonical, és d’estil neoclàssic i fou bastida a despeses del bisbe Víctor Damián Sáez entre
els anys 1829 i 1844. La presideix una bella imatge del Crist Crucificat de Damià Campeny.
La Capella de la Santa Cinta (s. XVII-XIX), començada el 1672 i acabada el 1825, és un dels
conjunts barrocs més importants de Catalunya. En ella, el mestre valencià Diego Martínez i
el pintor Dionís Vidal van ser capaços d’integrar els nous corrents artístics al conjunt gòtic.
És un edifici de planta rectangular amb nau, dividida en dos trams, transsepte de braços
curts i absis. L’alçat, sense finestres, és articulat per pilastres de jaspi sobre basament estriat i
capitell compost de bronze daurat. Un ample i dinàmic entaulament, també de jaspi, marca
el pas a les voltes de mig punt a la nau i al presbiteri, mentre que el creuer és cobert amb una
cúpula monumental sobre petxines. Els arcs i el paviment dibuixen formes geomètriques en
taracea de jaspi i marbres. El nínxol central de l’absis guarda el reliquiari de la Santa Cinta,
deixada per la Mare de Déu damunt l’altar de la Catedral segons tradició antiga (1179). La

Altar Major amb el retaule de
la Mare de Déu de l’Estrella

capella s’adorna amb escultures de sant Pere i sant Pau i el descens de la Verge portant la
Cinta entre àngels i núvols. Un conjunt de grans pintures murals a les voltes i cúpula (Dionís
Vidal i Pasqual Neltespera) i de llenços a l’oli als laterals de la nau (Anunciació i Adoració dels
pastors, de Vicente López; Presentació de Jesús al temple i Adoració dels mags, de Josep
Dolz) desenvolupa el cicle iconogràfic de la Verge de la Cinta. Es representen, a les voltes, la
Glorificació de la Verge al cel i la Verge desfent-se de la Santa Cinta; a la cúpula, les Heroïnes
bíbliques; a les petxines, Moisès i els profetes Isaïes, Jeremies i Ezequiel.
La Canònica de Santa Maria és el conjunt d’edificis medievals que habitaven els canonges
regulars de Sant Agustí, els quals, vivint en comunitat, servien al culte litúrgic de la Catedral,
atenien a l’educació i ensenyament dels joves dins l’Escola Catedralícia, a les necessitats
dels pobres i pelegrins des de la Pia A lmoina i als malalts a l’Hospital de Santa Maria .
De l’antiga Canònica resten avui algunes dependències i espais: Palau del Bisbe , Palau
del Prior Major, Forn de la Canonja , Pia A lmoina, R efectori, D ormitori, Soterranis i
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Clau de volta del presbiteri de
la catedral de Santa Maria de
Tortosa

Claustre. El Claustre feia de distribuïdor, lloc de recés i esbarjo i comunicava la Canònica
amb la Catedral. A l’espai claustral, com a les naus catedralícies, hi havia altars i enterraments
ad sanctos patents en les laudes funeràries posades als murs que es corresponien amb les
inhumacions del terra i de les galeries subterrànies, les quals durant la guerra civil de 193639 van servir de refugi antiaeri. Les dependències de la Canònica, recentment restaurades i
recuperades, són la seu de l’Exposició Permanent del tresor de la Catedral.
El Tresor de la Catedral , fins fa poc guardat en un armari de la sagristia major, es mostra
en l’Exposició Permanent instal·lada a les dependències de la Canònica. Són un conjunt
d’objectes diversos que han servit per al culte i la devoció, per a la instrucció humana i per a
l’ornament dels espais catedralicis i canonicals. Són dignes de destacar-se les peces següents:
Elements d’Epigrafia romana, cristiana i àrab: làpides romanes (s. I-II dC); làpida trilingüe
amb Crismó (s. VI-VII dC); làpida fundacional de les drassanes àrabs de Tortosa (944-945 dC);
làpida commemorativa de la construcció i inauguració de la catedral romànica (1178). Tapís
de la Santa Cena, d’origen o influència flamenca (s. XV).
A rqueta andalusina, antic reliquiari, de fusta, vori daurat i bronze (s. XII). A ixovars
episcopals de Jofre d’Avinyó i Arnau de Jardí (s. XII-XIII). A ntipendi del Sant Enterrament
per a l’altar major de la Catedral (s. XIV). R etaule de la Transfiguració, atribuït a Jaume
Huguet (s. XV). Còdexs i Pergamins: D e A rte poetica, d’Horaci (s. XI); Missal de Sant
R uf, en pergamí, amb cobertes de coure daurat i esmalts de champlevé (s. XII); Breviari (s.
XV); Bíblia (s. XV); Pontifical R omà (s. XIV); D otació de l’Església de Tortosa per R amon
Berenguer IV (s.XII); D eterminació dels límits del bisbat de Tortosa per Jaume I (1255).
Escultura: R elleu dels Cavallers, alabastre (s. XII); Crist del Palau (s. XV); Cadirat del Cor,
de Cristóbal de Salamanca, de roure de Navarra (1587-1593). O rfebreria: Custòdia del
Corpus (Eloi Camanyes i Agustí Roda, 16261638); Bust reliquiari de santa Còrdula (s. XIV); Àngel Custodi (s. XV); Creu de cristall de
roca i argent (s. XV i XVII); Verge de la Cinta (Francesc Via, 1705-1706).
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b. claustre
e. sagristia
d. canònica
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PLA NTA D E L ES CA PELL ES D E LA CAT EDRAL
1. Altar Major, i retaule de la Verge l’Estrella.
2. Capella de Sant Pere.
3. Capella de La Pietat i del Sant Sepulcre.
4. Capella Santa Càndida i Santa Còrdula.
5. Capella de Santa Llúcia.
6. Capella i retaule de la Transfiguració.
7. Capella dels Sants Cosme i Damià.

8. Capella de Sant Àngel.
9. Sagristia.
10. Capella del Santíssim.
11. Capella de la Verge del Roser.
12. Capella de Sant Ruf.
13. Capella del Nom de Jesús.
14. Reial Capella de la Santa Cinta.

15. Capella del Baptisteri.
16. Capella de Sant Gil de Federic.
17. Capella de Sant Josep.
18. Capella del Carme o de les Ànimes.
19. Capella del Sagrat Cor o de Sant Agustí.
20. Capella de Sant Maure o Santa Anna.
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