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Editorial

El suprem pastor i el gran pescador
Josep M. Martí Bonet

En els dies de Pasqua visquérem i recordàrem l’aparició
de Crist Ressuscitat que tingué per escenari el llac de
Tiberíades. Els apòstols havien pescat infructuosament
durant una nit i Jesús va repetir el prodigi d’aquella pesca
miraculosa que havia obrat abans de la seva passió i mort;
però ara, en vista a una nova finalitat.
Les barques tornen plenes de la prodigiosa pesca i
Jesús menja del peix que acaben de pescar: una volta
ressuscitat, el seu cos glorificat, ja no resta subjecte
a les exigències terrenes; el que pretenia era que els
deixebles es convencessin més i més de la realitat de la
seva Resurrecció; tanmateix assolint aquesta finalitat
també donà un pas endavant: confirmà la primacia que
conferí a Pere a Cesarea abans de la passió. Sabem que
Pere havia sucumbit a la temptació, esporuguit, en plena
passió del Mestre, amb una triple negació i ara aquí, al
llac de Tiberíades, el confirmà en la categoria de suprem
Pastor del seu ramat, prèvia una triple afirmació d’amor
que esborrés la triple negació anterior .
També a nosaltres se’ns invita a repetir –si cal– per tres
vegades que estimem el “Bon Jesús” ressuscitat adherintnos al suprem Pastor actual que és el successor d’un Pere
penedit i enardit pescador d’homes. Un primat que ve
expressat en l’art d’una manera esplendorosa. Recordem,
per exemple, el retaule de Sant Pere de Terrassa de Lluís
Borrassà (1411-1413) en la taula central on apareix
l’entronització del primer papa de l’Església: Màxim
honor! Però també el definitiu servei!, ja que ell cal que
sigui el “servent dels servents”... “Qui vol ser superior que
sigui l’últim de tots en el servei de la mateixa Església”.

Lluís Borrassà, Retaule de St. Pere de Terrassa,
del Museu Diocesà de Barcelona.
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BARCELONA

La Vidriera de la Coronació Canònica
de Nostra Senyora de la Mercè
Detall dels tres personatges. Fotografia: Gil-Cañellas.
Núria Gil i Sílvia Cañellas

A

Catalunya, des de mitjans del segle xix, es va produir la
recuperació de l’art del vitrall emmarcada pel corrent
romàntic, moviment que va abraçar totes les tècniques artístiques i que va ajudar al ressorgiment de les arts decoratives.
Els primers edificis, on es va mostrar aquesta recuperació
del camp del vitrall, van ser els religiosos. Per mitjà de les
restauracions els vitrallers podien estudiar les antigues peces conservades i aplicar aquests coneixements, junt amb les
novetats tècniques del moment, en la construcció de nous
vitralls.
A la basílica de Nostra Senyora de la Mercè, es conserva un dels vitralls historicistes més rellevants de la ciutat
comtal, executat pel taller més preeminent de la Barcelona dècimnònica; tanmateix és poc conegut i gens estudiat.
S’ha d’esmentar tan sols una referència a aquest vitrall en
un article publicat a “La Hormiga de Oro”, Barcelona, el
2 d’agost de 1918 (Any XXXV, núm 31) on es reprodueix
la imatge corresponent i que mostra els pocs canvis produïts des de 1918 fins avui. La qualitat tècnica i artística
d’aquesta peça s’uneix al seu bon estat de conservació mostrant una obra excepcional realitzada pel taller de vitralls
més important del pre-modernisme de Barcelona, la casa
Amigó. L’autor del projecte, encara desconegut, degué ser
algun dels pintors de primer ordre amb els quals el taller tre-
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ballava. Entre els seus col·laboradors, realitzadors de projectes per a vitralls hi ha els pintors: Claudio Lorenzale, Agustí
Rigalt, Tomas Padró, Josep Mirabent, Enric Monserdà... Isidre Lozano, per citar-ne alguns. Van participar també en
aquesta tasca arquitectes com Josep Oriol Mestres, August
Font, Elies Rogent, Joan Martorell, Franciso de Paula Villar
i Camil Oliveras.
El taller Amigó
El projecte i el vitrall, van ser executats per la casa Amigó,
empresa líder en aquest sector durant la segona meitat del
segle xix a Barcelona i pionera en la recuperació de l’art del
vitrall a Catalunya.
L’iniciador del taller va ser Eudald Ramon Nonat Amigó i
Dou (1818-85). Procedent d’una família pagesa de Santa
Eulàlia del Papiol, el seu pare, Ramon Amigó i Puigcarbó,
era també mestre pintor de vidrieres i ferrer llanterner de
Barcelona. Però a les factures de l’empresa apareix una
referència de fundació que va molt més enllà de l’herència
paterna, ja que ell recollí, per casament, els coneixements
tradicionals de la vitralleria procedents del llinatge dels
Arrufó. En efecte, la seva muller Francesca Monturiol i Picaso, era filla del mestre Joaquim Monturiol i Campmajor,
hereu del taller que el seu avi matern, Joan Campmajor,

Detall de la cara de la Mare de Déu. Fotografia: Gil-Cañellas.

Detall de la part alta de la vidriera amb el monograma de
Maria. Fotografia: Gil-Cañellas.

havia rebut del seu sogre Miquel Arrufó i que havia estat
fundat, l’any 1701, pel pare d’aquest, Francesc Arrufó, un
mestre pintor de vidrieres de Barcelona, procedent de la
zona de Milà. Una deixa a la Junta de Museus de Barcelona realitzada pels Amigó i que es diu procedent del taller
de Josep Ravella, ens fa afirmar que els Amigó degueren
recollir també alguns dels materials del taller Ravella després del canvi de professió del darrer dels representants
d’aquest, Ramon Josep Ravella i Duran (1757-1829), qui
va renunciar als drets de mestratge (1820) en favor de
l’ofici de Majordom de propis de l’Ajuntament de Barcelona. De l’ofici familiar de vitraller van ser continuadors els
fills d’Eduald Ramón Amigó, en Josep i en Joaquim. Des de
1858, Josep Amigó i Monturiol (1841-92) havia començat
a col·laborar en el taller familiar, fet que s’incrementà amb
el pas del temps fins a ser ell qui firmava les factures.
Mentrestant, el fill menor, Joaquim Amigó i Monturiol
(1852-1925), es formava a Llotja, al costat de molts dels
qui serien els principals artistes del seu temps, i feia viatges
a l’estranger on aprenia noves tècniques i formes de fer.
L’any 1885 morí el pare i l’empresa passà a convertir-se
en “Hijos de Eudaldo Ramón Amigó”. Seguint els desitjos
expressats pel pare al seu testament, els dos fills es van integrar a l’empresa. A finals de segle, però, Joaquim hagué

de fer-se càrrec del taller ja que una malaltia deixà cec el
germà gran.
L’activitat de l’empresa va seguir amb plena força, participant en exposicions internacionals, col·laborant amb arquitectes i pintors de renom, confeccionant un munt de peces
de primera qualitat. Al capdavant de la seva direcció artística
hi va passar Enric Montserdà, que seria l’autor de molts dels
projectes del taller com ho havien estat en temps anteriors,
entre altres, Agustí Rigalt o Claudi Lorenzale.
Així, des de mitjan segle xix, els Amigó van fer moltes obres,
tant de nova fàbrica com restauracions, per a esglésies, edificis institucionals, comerços i cases particulars a Catalunya
(Barcelona, Terrassa, Igualada, Viladecavalls, Vilafranca del
Penedès, Montserrat, Manresa, Figueres, Portbou, Sabadell,
Tortosa...) i a la resta d’Espanya (Lugo, Segòvia, Madrid, Vitòria, Comillas, Terol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Ciutadella, Xàtiva...).
El projecte
Del vitrall de l’escala de l’església de la Mercè de Barcelona,
es conserva, dins de la col·lecció particular de la vitrallera Paloma Somacarrera, un dibuix de petit format, que era el projecte previ que realitzaven tots els vitrallers per a presentar al
client i obtenir la seva prèvia acceptació. Tot i que pugui no
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ser el projecte definitiu, el fet d’estar signat “AMIGÓ” ens
fa pensar que l’obra no devia diferir massa, en un origen, del
disseny que podem observar en el vitrall ja executat.
Aquest projecte ens serveix per veure les modificacions
que ha experimentat la peça. Entre elles hi ha els canvis en
l’heràldica de manera que als peus de la Verge apareixen una
creu de Sant Jordi a un costat i les quatre barres a l’altre, que
unides formarien l’escut mercedari i, a sota, enlloc d’aquest,
la inscripció central que explica la raó de l’elaboració de la
peça: “CORONACIÓN CANÓNICA DE Na sa de la MERCED.
OCTUBRE DE 1888”.
Aquesta inscripció podria correspondre a la data de fer-se o
la d’haver estat realitzada amb posterioritat, potser en l’any
1918, quan es van fer els actes de commemoració del setcents aniversari de la fundació de l’orde mercedària a Barcelona, moment en el qual molts elements de l’església van
ser restaurats.
Malgrat tot, la coincidència en el disseny general i en els
diferents detalls, en les dues versions és clara.
Així, doncs, la vidriera, a pesar dels problemes i restauracions
produïdes durant el segle xx, l’hem de considerar una vidriera
del taller Amigó de finals del segle xix o principis del xx.
El vitrall
El vitrall de la Coronació Canònica de la Verge de la Mercè
d’octubre de 1888, de la Basílica de Nostra Senyora de la
Mercè de Barcelona està fabricat amb vidres de colors emplomats i pintats amb grisalla i esmalts, aplicats amb gran
destresa.
El protagonisme de la peça correspon a la imatge de la Mare
de Déu de la Mercè que presideix tot el vitrall i, asseguda al
tro, centra la composició. La Verge es representa en Majestat
amb l’Infant Jesús a la seva falda i sosté en la seva mà dreta
el ceptre, símbol del poder diví. El nen Jesús sosté, també en
la mà dreta, l’orbe esfèric, símbol del cosmos i de la creació.
Per damunt d’ells l’Esperit Sant en forma de colom il·lumina
l’escena en la qual el bisbe Jaume Català i Albosa (18351899), mitrat i bàcul en mà, corona la Verge.
És, per tant, una representació simbòlica i històrica alhora
ja que Jaume Català i Albosa, va participar, com a bisbe de
Barcelona (1883-1889), en els actes de la Coronació de la
Verge de la Mercè de 1888.
La Verge va abillada amb unes amples vestidures que ens
il·lustren del costum de l’època de vestir les imatges sagrades. Antigament, abans de 1920, les escultures de la Mare
de Déu amb l’Infant anaven guarnides amb llargs vestits dels
quals només els hi sobresortia el rostre i les mans.
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Més amunt, sota l’arc de mig punt de la finestra, l’espai
blau té al centre un escut ovalat que sembla contenir un
monograma de Maria capçat per una corona. Al voltant hi
ha fulles de palma i els florons de l’ornamentació arquitectònica de la composició central. Aquesta decoració coincideix en el vitrall conservat i en el projecte, però difereix de
la imatge del vitrall publicada a la revista la Hormiga de Oro
del 1918, on l’oval central és ocupat per l’escut de la ciutat
de Barcelona enlloc de ser-ho per el monograma de Maria.
En algun moment es devia canviar per posteriorment tornar
a posar el vitrall original, pot ser amb motiu dels actes de
la commemoració del coronament de la Mare de Déu del
1918.
Als peus de la Verge els lliris simbolitzen la virginitat de la
Mare de Déu. Més avall, a la peanya, apareix en un costat
l’escut mercedari i en l’altre el monograma de Maria. Tot el
fons és cobert per un tapís o cortina de decoració geomètrica, de coloració molt tènue, que ens recorda solucions
donades a moltes altres peces del taller Amigó. També les
columnes laterals tenen decoració geomètrica d’inspiració
vegetal molt comuna en altres peces del taller. Més avall domina, al centre, un gran escut mercedari que sembla resultat
d’una reposició ja que no és lògica la duplicitat del tema en
tan poc espai.
Tècnicament, aquesta obra, amb un clar predomini de la
pintura sobre el vidre, segueix les tendències del seu moment, aquest gust canviarà amb l’entrada del Modernisme,
moment en el qual minvarà la pintura sobre vidre i prevaldrà
la combinació de vidres de diferents tipus i colors. Aquests
canvis es produiran sobretot en els edificis civils, ja que en els
espais religiosos tradicionalment es mantindran les solucions
pròpies de l’historicisme finisecular.
Aquest vitrall destaca també per la seva bona conservació,
sobretot si pensem amb el fet d’haver subsistit als problemes
derivats de la guerra civil i l’anticlericalisme del moment, que
va fer que l’església de la Mercè de Barcelona cremés durant
alguns dies del mes de juliol de 1936. De totes formes, el
vitrall, situat a l’escala i lluny de l’observació directa del que
buscaven la destrucció de l’espai eclesiàstic, es va mantenir
en peu i, si jutgem per allò que podem veure en la fotografia
de 1918, han estat ben pocs els canvis que ha sofert amb el
pas del temps.
Es tracta d’una obra de gran singularitat i de gran riquesa
artística, tècnica i estètica, testimoni de les grans construccions de vitralls pròpies del finals del segle xix i principis
del xx, coincidint amb l’auge d’aquesta tècnica i de les arts
decoratives.

Vidriera de la Coronació canònica de la Mare de Déu de la Mercè: 1. Projecte procedent de la Col·lecció particular de Paloma
Somacarrera. Fotografia: Gil-Cañellas; 2. Fotografia publicada a la Revista “La Hormiga de Oro” 2-VIII-1918. Fotografia: Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi; 3. Estat actual. Fotografia Gil-Cañellas.
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G I RO N A

Les Creus de Terme
del bisbat de Girona

Mapa de la situació de les Creus de Terme del Bisbat de Girona.

per Josep N. Pujol Vila

L

a tradició popular ha volgut assenyalar Jaume i com el
primer gran personatge històric interessat a marcar amb
fites les seves conquestes. És evident que aquestes fites havien d’estar coronades amb la creu, símbol primordial dels
cristians però, tanmateix, tot això que hauria d’haver passat
al voltant del segle xiii no es pot provar ni arqueològicament ni
documentalment. A més a més, la proliferació de creus a les
terres conquistades havia de respondre a una tradició o a una
manera de fer ja arrelada al territori històric que hom coneix
com a Marca Hispànica. Per tant, al bisbat gironí, la tradició
de senyalar amb fites els indrets importants ja ve de lluny; el
que més interessa és descobrir a quina data es remunta la
necessitat de cristianitzar aquestes marques.
La primera notícia històrica que es té al bisbat de Girona és
d’una creu posada com a fita als confins d’una parròquia,
datada del 1089, de la consagració de Santa Maria de Lladó.
Praefatam autem ecclesiam Sanctae Mariae et omnia quae in circuitu ejus sunt et ipsum cimiterium et
caetera quae sunt Crucibus determinata et designata,
spatia scilicet de uno colle in alterum in hujusmodi immunitatis et observantiae reverentia posuit1.
També es té notícia de la consagració del monestir de Vilabertran i de la immunitat amb què es considerava posat «spa-
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tium crucibus determinatum»2, segons consta a l’acta, datada
del 1100.
Així doncs, es disposa de dues referències clares a l’ús de la
creu com a marcadora d’espais sagrats. El mateix Viollet-le-Duc
cita un text datat al segle xiii que convida a suposar que les
ciutats tindrien ja croix à l’entrée.3 No obstant això, a Catalunya —i concretament al bisbat de Girona— no es troben
gaires més referències a creus de terme o a creus fites fins
molt més endavant. Sí que hi ha evidències artístiques de
creus datades al segle xiv —Can Teixidor de Banyoles, creu de
Can Quintana de Pineda de Mar o creu d’Espolla a Martís—,
però, de moment, no es pot anar més enrere. Es té constància
d’una possible creu de terme de Segueró (Beuda)4 que actualment es conserva a la Sala del Tinell de la catedral de Girona i
que està datada dels segles xi-xii, però falten evidències documentals que provin que fos realment una creu d’ús termenal.
El fet que les creus de terme més antigues conservades al nostre bisbat —i a Catalunya en general— siguin de manufactura
gòtica ha entrat en l’imaginari col·lectiu i això fa que els conceptes creu de terme i gòtic hagin anat estretament units. La
gran majoria de creus són posteriors al segle xv, i és per això
que, tot i haver estat elaborades en èpoques posteriors, mantenen un cert gust per les formes gòtiques.
És important tenir en compte que moltes de les creus conservades es troben lluny o bé fora dels seus emplaçaments

originals, circumstància que dificulta molt determinar quin era
el seu veritable ús. També hi ha diversos capitells que han
perdut la seva creu original i, fins i tot, capitells de creus de
terme guardats als magatzems de museus gironins dels quals
es desconeix l’origen.
També cal destacar que al segle xvi es va decidir tancar els
cementiris per donar més quietud i repòs als morts i evitar així
que els animals pasturessin per aquests indrets sagrats. És per
això que en aquelles dates hi va haver alguns moviments de
creus que van passar a adossar-se als murs nous dels cementiris o, fins i tot, n’hi ha que es van traslladar a altres indrets, ja
que el seu ús com a marques termenals va quedar totalment
substituït.
Abans d’aprofundir en l’estudi de les creus de terme, val la
pena recordar quina és la definició formal de creu de terme que fa el mateix Mn. Josep Gudiol al seu llibre Nocions
d’Arqueologia Sagrada de Catalunya, publicat el 1933:
Avui s’anomenen comunament creus de terme, aquelles que apareixen en els fossars, com en els caminals
en entrades de pobles, fetes de les més variades matèries, de ferro, pedra, alabastre i fins de basalt; constituint, les que encara ens resten, magnífiques mostres
de gran interès per a l’art. Consten d’un pedestal, de
diverses formes i més o menys senzilles, col·locat en
molts exemplars sobre un, dos, tres o quatre graons.
Al damunt del pedestal o sòcol hi ha va la canya, canó
o fust també de pedra, quadrat, circular, poligonal,
retorçat o que dóna un feix de columnes, i en molts
casos no hi manca la base i un nus al mig, que rematen en un més o menys pompós capitell amb escut,
ornamentació o figures esculpides. Al cim hi va la creu
metàl·lica o de pedra, que, si a voltes, és sense figures, sovint mostra en una cara Jesús clavat a la creu
i la Mare de Déu o un sant a l’altra; els seus braços
rematen freqüentment en quadrifolis en els quals van
esculpits els símbols dels Evangelistes o altres representacions sagrades.5
Al mateix temps, caldria remarcar la falta d’informació i
d’estudis concrets sobre les creus de terme, sigui en l’àmbit
local o en l’àmbit nacional. En tot cas, s’ha dedicat bona part
dels esforços a inventariar i classificar totes les creus trobades i, en total, s’han pogut documentar seixanta creus amb
interès històric i artístic, moltes de les quals no han estat mai
estudiades amb profunditat ni tampoc han format part de
cap catàleg. Així doncs, aquest estudi esdevé la primera apro-

ximació global a unes mostres d’art popular molt conegudes,
però poc analitzades.
Les creus han esdevingut elements artístics que sacralitzen espais profans i aquesta característica queda perfectament palesa quan, a partir del segle xiii, es té notícia dels carraria missadera —camins esglaiers—, és a dir, els camins que uneixen
les diverses poblacions comunicant-ne les esglésies. Aquestes
senderes, profanes i transitables per a tothom, connectaven
les diverses cases de Déu, de manera que s’establien diàlegs
terrestres entre aquests espais sagrats.
En un primer moment, la voluntat sacralitzadora era només
de caràcter acústic, ja que les campanes de les esglésies orientaven la gent gràcies a la seva sonoritat. Sembla, però, que no
n’hi va haver prou amb aquest so i es va decidir cristianitzar
també els camins mitjançant les fites coronades amb creus.
Inicialment, aquestes creus només marcaven els límits de les
sagreres —és a dir, els trenta passos de protecció al voltant
dels temples— i és això el que a Catalunya es coneix com a
pau i treva de Déu, documentada ja el 1079 i esmentada el
1019 a Sant Martí Sapresa.
És molt interessant el fet que els contorns de les esglésies
també siguin espais sagrats, ja que aquesta externalització
de l’interior permet que es doni peu a ampliar el concepte
d’espai protegit per Déu. La dicotomia interior-exterior, doncs,
provoca que les creus processionals surtin de dins dels temples i entrin en diàleg amb els elements naturals de l’exterior.
Per exemple, del monestir de Sant Pere de Roda n’havia sortit
una processó que anava fins al cap de Norfeu per beneir la
mar i conjurar un encantament quan els feligresos anaven a la
missa del gall. I, tal com recull Joan Amades al seu Costumari
català6, també se sap que del santuari de la Mare de Déu de
la Salut n’havia sortit una processó per anar a beneir el terme.
Aquests espais exteriors, doncs, entronquen de manera directa amb l’home primitiu, que va divinitzar la pedra en tant
que constituïa l’element de la màxima força i resistència al
qual tenia abast. També va dotar aquests espais sagrats petris de genis i d’esperits i va instituir tota una litúrgia cultual
d’aquests éssers lítics imaginaris. El cristianisme el que ha fet
ha estat continuar amb aquesta tradició ancestral de convertir
en sagrats alguns espais terrestres i de crear vincles entre allò
diví i allò humà.
Així doncs, es pot establir que les creus de terme tenen com
a paradigma estilístic les creus processionals d’orfebreria. Tot
i que falta fer un estudi en profunditat sobre els patrons i les
pautes, és força evident que les fonts fonamentals que determinaven la iconografia i les formes cal buscar-les en l’àmbit
de l’orfebreria. Això és vàlid només a partir del segle xiv, ja
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Creu de Segueró (Beuda). Tresor Catedral de Girona.

Creu de Bordils. © Ajuntament de Girona.
CDRI (Valentí Fargnoli lannetta).

que per a les creus anteriors —si se’n troba alguna— no es
disposa d’un paral·lel possible en l’orfebreria litúrgica gironina. Així doncs, es pot observar com moltes de les creus ricament ornamentades dins del bisbat de Girona —Amer,
Castelló d’Empúries, Bordils, Sant Mori, Foixà, etc.— manlleven l’estructura general i els detalls ornamentals a les creus
d’orfebreria treballades.
Cal tenir en compte que les creus d’argent més excel·lents incorporen una magolla poligonal amb petites figures exemptes
a cada cara, inserides en un espai dotat de rica ornamentació
arquitectònica. Per tant, els capitells de les creus de terme
també tenen un bon paral·lelisme amb aquestes magolles ricament decorades.
De totes maneres, el tema central del contingut iconogràfic
és la mateixa creu, que en la gran majoria de casos està ocu-

pada pel Crist crucificat i la Verge amb el Nen. Es tracta d’una
iconografia totalment manllevada de les creus gòtiques que
s’ha anat repetint sistemàticament al llarg dels segles fins a
l’actualitat. Així mateix, les creus de terme gotitzants perviuen
fins a ple segle xx, la qual cosa denota que en l’imaginari
col·lectiu les creus de terme tenen el seu sentit a partir del
segle xv, tot imitant la majoria de vegades els trets estilístics
del gòtic flamíger.
La creu s’escull per diverses raons, però sobretot per propagar
la perspectiva salvífica de Jesús. A les esglésies es recorda,
se celebra i s’actualitza la mort de Jesús en l’eucaristia; per
tant, el que les creus de terme fan simbòlicament és propagar
el missatge salvador de Jesús a través dels camins. Recorden
que la mort de Jesús no va ser ni bella ni, de bon tros, dolça,
sinó que va ser una mort terrible, ja que fou crucificat pública-
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ment, als afores de la ciutat, per a escarment de tots els seus
deixebles i seguidors.
Aquest vessant més dur de la crucifixió queda pal·liat amb la
imatge que la majoria de vegades hi ha a l’anvers de les creus
estudiades: la Verge amb el Nen. És a dir, per una banda es
mostra la representació dura de Jesús mort i crucificat i, per
l’altra, la d’un infant amb la seva mare. A tall d’opinió personal, és interessant remarcar que ambdues iconografies són
alhora complementàries: per una banda es mostra la mort i,
per l’altra, l’esperança, ja que cal tenir present que el missatge
cristià era sobretot d’esperança i de futur.
És important recordar que les creus de terme moltes vegades devien ser l’última referència visual dels viatgers, pagesos,
mercaders o pelegrins quan abandonaven un poble i, alhora, possiblement també la primera que veien abans d’entrar
a la població següent. La ubicació extramurs d’aquestes fites pretenia evocar al viatger un pensament pietós abans
d’enfrontar-se als perills d’un viatge incert, en el qual es perdia la protecció i fins i tot es podia perdre la vida. Així doncs,
cal imaginar que les creus de terme no només eren un símbol
civil per marcar els termes, sinó que alhora indicaven l’inici i la
fi de les zones protegides. Eren, en certa manera, llocs on allò
civil i allò religiós confluïa, allà on la protecció humana acabava i només quedava la protecció divina. Fins i tot es podria
equiparar amb el límit entre allò salvatge i allò domesticat.
Les creus de terme, però, no només es limiten a marcar una
fita, sinó que compten amb altres tipologies agregades a
aquesta simple funció termenal. Les creus-oratori són creus
de terme que es caracteritzen per tenir una fornícula a la columna que sustenta la creu, on hi ha una escultura per venerar. La tradició popular diu que servien per marcar els límits
de processons o celebracions diverses i que també tenien una
funció d’oratori permanent i de lloc d’ofrenes. Esdevenen un
bon exemple de cultura popular, ja que en molts casos es conserven tradicions orals que narren que els veïns hi anaven a
resar el rosari, a prendre la fresca o fins i tot a deixar-hi exvots
per demanar favors divins. Al bisbat de Girona se’n conserven
diversos exemples i un dels més bonics és la creu-oratori de
Fontcoberta, situada al Pla de l’Estany.
Es poden trobar també algunes creus commemoratives. El millor exemple conservat a la diòcesi és la que recorda que l’any
1396 el rei Joan i el Caçador va morir als boscos de Foixà.
Es tracta d’una creu que commemora un fet tràgic per a la
monarquia catalana i que exemplifica com les creus de terme
eren bones canalitzadores de la devoció popular, ja que en
aquest cas no marca cap terme ni cap indret especial. De fet,
ni tan sols es troba al lloc exacte on va morir el rei, sinó que

Creu de la Sala (Foixà).

s’aixeca al peu del castell de la Vila de Foixà, que devia veure
moltes vegades des de les seves estances com el rei sortia a
caçar.
Es conserva també una pedra termenal al Museu d’Art de Girona. No se’n coneix ni la procedència ni la funció exacta que
desenvolupava, però la seva manufactura tosca exemplifica
com n’era d’important —des de temps remots— limitar els
espais privats. No només hi havia lleis que ho regulaven, sinó
que es demanava també la protecció divina a través de les
imatges tallades en relleu.
Pel que fa a la tipologia, també és interessant destacar les
creus penjades o sustentades per mènsules, com les de Bordils, Cassà de Pelràs i Bellcaire d’Empordà. Són creus sempre
situades en façanes i molt properes a les esglésies. La seva peculiaritat és que en comptes de tenir l’estructura bàsica —tres

11

graons, columna, capitell i creu—, estan compostes per una
mènsula o una cartel·la de suport que sobresurt d’un edifici,
sobre la qual hi ha el capitell i la creu.
Per acabar, i amb la voluntat de fer un breu apunt sobre les
qualitats artístiques de les obres recopilades, val la pena destacar les creus gòtiques, ja que marquen tendència i es prenen com a paradigma, i les dues magnífiques creus de terme
modernistes elaborades per l’escultor Eusebi Arnau, sota la
direcció de Josep Puig i Cadafalch.
Quant a la iconografia de les creus, és important tenir present que el que busquen és que la fe i l’expressió artística
vagin lligades, amb moments de major o menor sintonia.
Cal procurar que les imatges responguin a la doctrina i que
sobretot siguin intel·ligibles per als fidels. Per aquest motiu
les creus tenen una iconografia tan simple —Crist crucificat
i Verge amb el Nen— que només es complica als capitells, ja
que serveixen per agrupar-hi devocions locals, benefactors o
escuts familiars.
Tanmateix, són les comunitats o col·lectivitats humanes qui
acorden unificar un sentit a través de l’art, i les creus de terme
van esdevenir elements que sacralitzaven l’espai públic. És per
això que durant la Guerra Civil aquestes mostres d’art religiós
van ser durament castigades, ja que els milicians les interpretaven com una voluntat d’intromissió en la vida pública per
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part de l’Església. Així doncs, es pot afirmar que una gran majoria d’aquestes obres arquitectòniques van ser enderrocades
i destruïdes durant els primers dies de l’aixecament militar, i
que només queden documents gràfics de moltes d’elles, siguin fotografies o dibuixos fets per excursionistes. Aquest fet
demostra que la creu no és un element decoratiu més, sinó
que esdevé única per la seva càrrega simbòlica i per això tantes foren abatudes i, alhora, tantes foren tornades a aixecar.
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L’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana
de Lleida:155 anys de cultura, art i
espiritualitat (I part)
per ANNA M. GAYA FUERTES

L

’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida és una de les
institucions més antigues de la ciutat, una entitat amb un
gran patrimoni cultural, artístic i d’espiritualitat mariana que
transcendeix la ciutat que l’ha bressolat. Fundada el 1862 amb
el propòsit d’enaltir la Mare de Déu a través de la literatura i
estendre la seva devoció, s’ha dedicat a complir aquesta funció amb afany. La seva titular, la Verge Blanca de l’Acadèmia,
és patrona de la ciutat de Lleida des de l’any 1946. Un dels
més preuats tresors de l’Acadèmia Mariana és el magnífic edifici que l’acull, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la
Generalitat l’any 2010, i el patrimoni bibliogràfic d’aquesta
institució que ha celebrat cent cinquanta-cinc anys de vida.
1. La fundació i els fundadors de la institució
mariana
A la ciutat de Lleida, on la devoció i la simbologia mariana
han estat sempre molt presents, es respirava un ambient de
gran alegria quan el papa Pius IX proclamà el dogma de la Immaculada Concepció de Maria, l’any 1854. A fi de perpetuar
la memòria de l’esdeveniment mossèn Josep Maria Escolà
(La Fatarella, Tarragona, 1820 - Lleida, 1884) es plantejà la
fundació de l’Acadèmia Mariana com a obsequi i monument

Els fundadors de la Institució Mn. Josep M. Escolà i els
prohoms Josep Mensa i Lluís Roca.

permanent a la Mare de Déu amb el propòsit d’enaltir-la mitjançant la literatura.
Aquest noble projecte quedava plenament avalat per l’àmplia
tasca pastoral de segell marià del sacerdot: el Breviarium Marianum (1858), una Summa Mariana o Bíblia de Maria; la Corona Poética a María Inmaculada, i el Calendario Mariano.
Amb aquestes iniciatives i amb ganes de fer-ne més va quallar
el projecte fundacional de l’Acadèmia Mariana.
El vessant marià de mossèn Escolà també s’evidenciava a nivell personal. Estava estretament vinculat als fundadors de
dos instituts religiosos marians: sant Antoni Maria Claret, dels
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Josep Mensa i Font (Lleida, 1822-1882) era fill d’una família
patriarcal molt cristiana. Havia estat membre d’ajuntaments
moderats i formava part de la Joventut Catòlica. Gran devot
marià, dedicà opuscles a la Mare de Déu. Un dels seus escrits
es va incloure a l` octavari en honor del Sant Drap del Nen Jesús, que es venerava a la Catedral de Lleida. A l’oratori privat
de casa seva, situada als Porxos de Dalt, es guardà la imatge
titular de l’Acadèmia Mariana fins a la construcció del Palau
de María. Al seu domicili també es feien les reunions del jurat
dels certàmens marians.
El 12 d’octubre de 1862, festa de la Mare de Déu del Pilar,
l’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana iniciava les seves activitats
i el seu reglament quedà aprovat el 8 de desembre següent,
solemnitat de la Immaculada Concepció, patrona de la institució. El seu lema “Tot per a Maria” pretenia respondre als
desafiaments dels nous temps amb un projecte d’unió i de
cultura que tingué molt bona acollida a la societat i l’Església
de la ciutat. La fundació coincidí amb la consagració de Marià
de la Concepció Puigllat com a bisbe de Lleida. L’Acadèmia
Mariana comptà amb el suport d’aquest bisbe i el de tots els
successors a la mitra de Lleida. El papa Pius IX també beneí
personalment la institució que aviat tindria abast català, espanyol, llatinoamericà i filipí.

Façana principal i secció del Santuari i Palau de Maria.
Projecte de restauració. Rehabilitació i ampliació (2002-2006)
© ji Soria Villalonga

Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, i la Venerable
Mare Esperança, de les Religioses Esclaves del Cor de Maria. Molt influït pel doctor Josep Caixal i Estradé, futur bisbe
d’Urgell, es despertà en ell la passió per difondre una renovació espiritual de signe marià.
Per a la seva fundació, comptà amb la col·laboració de dues
rellevants personalitats lleidatanes: Lluís Roca Florejachs i Josep Mensa.
Lluís Roca Florejachs (Lleida, 1830-1882) era metge per tradició familiar, poeta per afició, cristià compromès amb la cultura i incansable propagador de la devoció mariana. Estudià
medicina a Barcelona i es doctorà a Madrid. Ja establert a Lleida, mantingué el contacte amb els prohoms de la Renaixença
restauradors dels Jocs Florals de Barcelona. Fou la personalitat
més rellevant de la Renaixença lleidatana i el primer lleidatà
del segle que va fer ús literari del català.
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2. El Santuari i Palau de Maria
A més de la institució, mossèn Escolà va promoure la construcció d’un Palau per a la Mare de Déu com una consagració
de l’art a Maria. El seu projecte inicial era recuperar la Seu
Vella com a santuari marià i destinar els edificis adjacents a la
nova institució. Aviat s’adonà que no era empresa fàcil canviar el seu ús militar i el setembre de 1868 va comprar un
solar prop del portal de Sant Antoni, a la sortida cap al camí
ral de Saragossa. Allí, damunt de les restes d’un convent mercedari del segle XIII s’hi va construir un edifici de tres plantes
que acolliria el Santuari de la Mare de Déu de l’Acadèmia. En
obrir els fonaments es va trobar una talla en pedra de la Mare
de Déu i el Nen Jesús amb un ocellet, originària de l’antic
convent. Situada al jardí del nou edifici era coneguda com la
Verge del Jardí; actualment es conserva al Museu de Lleida a
l’espera d’una intervenció de conservació-restauració.
A més dels patis dedicats a jardí, el fundador va comprar el
1876 dos solars destinats a l’ampliació de l’edifici amb un
segon cos lateral. L’any 1915, mossèn Josep Antoni Brugulat,
aleshores director de l’Acadèmia Mariana, va adquirir un altre
solar on es construiria un tercer cos. Així s’anà conformant
l’esplèndid Palau de Maria, nom al·lusiu a la seva bellesa, estructura, dimensions i riquesa estilística.

Vestíbul del Santuari a la 2a planta com a Saló del Tron de la Mare
de Déu de l’Acadèmia. Pintura de Carme Benet. © foto Carlos.

Trams de l’escala noble. Baranes de forja amb motius
vegetals i florals. © foto Carlos.

Malmès durant la Guerra Civil, el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta va promoure la restauració, rehabilitació i ampliació del
Palau de Maria a partir de l’any 2002. Projectada i dirigida per
l’arquitecte Juan Ignacio Soria Villalonga, l’obra es va inaugurar el 2 d’octubre de 2006. La nova Acadèmia Mariana ha esdevingut Casa de l’Església i, com a tal, aixopluga l’Acadèmia
Bibliogràfico-Mariana i d’altres organismes diocesans. Des de
l’any 2016 també acull la Llar de Salut Mental Sant Joan de
Déu. És un dels edificis més emblemàtics de Lleida.

2.1. El cos central del Palau de Maria (1869-1871)
El projecte general el realitzà l’arquitecte de Palma de Mallorca Pedro de Alcántara Peña l’any 1869. Un cop aprovat, la
construcció es confià al mestre paleta lleidatà Ramon Serratosa. El 24 de setembre del mateix any es posà la primera pedra
i el 12 de novembre de 1871 Josep Caixal, bisbe d’Urgell,
beneí la construcció.
L’edifici s’ordenà per adreçar el visitant al Santuari, disposat
a la segona planta com a Saló del tron de la Mare de Déu de
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Pintura amb representació de la Verge Maria i un estol
d’àngels i a la part inferior, perspectiva de Lleida alliberada
del còlera.

Mur amb la porta d’accés a l’oratori. Pintura al·lusiva a la
definició dogmàtica de la Immaculada Concepció.
© foto Jordi Pou.

l’Acadèmia, patrona de la institució. La porta principal s’obria
a un espaiós vestíbul amb les pintures murals de tres santuaris marians ben significatius: el santuari de Montserrat, a
la dreta; el de Covadonga, a l’esquerra; i el Mont Pius IX dels
Alps, al fons. El 1884 s’hi col·locà l’estàtua en marbre de Lluis
Roca i Florejachs, de Josep Soler, emplaçada a la plaça Noguerola després de la Guerra Civil. Actualment el vestíbul disposa
d’un elegant paviment de marbre i la pintura de la Mare de
Déu de l’Acadèmia realitzada per Carme Benet al parament
del fons.

Un arc decorat amb emblemes marians donava pas a l’escala
noble, situada a l’ala esquerra del cos. Tenia 1,20 m.
d’amplada i un sol tram d’escales. L’any 1915 es va refer com
a escalinata imperial amb baranes de forja decorada amb motius vegetals i florals. Les columnes d’estil renaixement tenien
els capitells decorats amb caps d’àngel; duien unes cartel·les
amb les inscripcions: “Sube y calla”; “Salúdala con respeto”;
“Pide y confia”; “Es la mayor Madre”; “Volverás pronto”;
“No la olvides”. Se l’anomenava escala mística perquè anava
disposant l’ànima al recolliment i contemplació de Maria, tot
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pujant a l’Oratori, i a interioritzar la visita i no oblidar-la, a la
baixada. Ara els caps d’àngels mostren el lema “TODO PARA
MARIA”.
A la segona planta, al capdamunt del darrer tram de l’escala
noble, hi ha una naia o passadís porticat. Unes pintures
murals del 1873-1874 representaven motius al·lusius a dues
curacions miraculoses: de Maria Caubet viuda de Fuentes, i
de Josep Mensa, cofundador de l’Acadèmia. Posteriorment
es van substituir per unes pintures al tremp, atribuïdes a Miquel Murillo Domingo (Lleida, 1858-1941). Realitzades abans
del 1916, són d’interès pel seu grafisme i la intencionalitat,
per tractar-se de temes marians relacionats amb la història de
l’Acadèmia Mariana.
A la paret frontal, on hi ha la porta d’accés a l’Oratori, es
representa la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció pel sacre consistori presidit per Pius IX a la basílica de
Sant Pere del Vaticà, el 1854. A sota, un petit marc d’angles
arrodonits emmarcava un alt relleu en pedra de l’Assumpció
de Maria (1736), on des del 2006 llueix la Mare de Déu de
Montserrat en alabastre blanc, obra de Víctor Pallarés. A la
dreta, la vinguda de la Verge Maria en carn mortal a Saragossa i la seva aparició a l’apòstol sant Jaume en el seu
viatge a Hispània. A l’esquerra, Lleida alliberada del còlera
per intercessió de la Verge Maria, l’any 1865. I, al davant,
el patronat de la Immaculada Concepció a Espanya.
Els angles de la naia els decoren unes pilastres clàssiques pintades. Els capitells mostren llibres oberts, al·lusius al caràcter
bibliogràfic de l’Acadèmia Mariana. A les parets frontals, entre la pintura i la pilastra hi ha dues bandes de color rosat
i orles vegetals geometritzades, amb els llibres institucionals
més significatius: el Breviarum Marianum i la Corona poètica,
a banda i banda de la porta de l’Oratori; i els Anales i el Certamen Literario, al seu davant.
Corona cada composició pictòrica una sanefa amb llaceries
geomètriques a base d’assutzenes i lliris i un emblema: el
segell papal de Pius IX i l’escut reial d’Espanya, entre dues
finestres falses i els caps d’angelots emmarcats amb orles barroques; i els escuts de Catalunya i el de Lleida, entre dues
finestres reals, als altres dos costats.
Del sostre s’enlaira la lluerna octogonal, d’estructura de ferro
i vidre. Dos plafons inferiors duen el monograma de Jesucrist
(IHS) amb la llegenda “NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE”, i el
de la Verge Maria (MA) amb la llegenda “NOMBRE DULCÍSIMO”, al seu davant. Els altres plafons -tres a cada costat- presenten llegendes al·lusives a l’Acadèmia Mariana en filacteris
sostinguts per àngels, dos dels quals han estat modificats durant la restauració: “12 OCTUBRE 1862”; “AL COR DE MA-

Aparició de la Verge Maria a l’apòstol Sant Jaume.
© foto: Jordi Pou.

RIA” (el tema original era “TODO PARA MARIA”); “ACADEMIA”; “BIBLIOGRAFICO”; “LLEIDA” (conserva la composició
original, del que s’havia perdut la inscripció); i “MARIANA”.
La naia també conserva quatre làpides commemoratives:
la benedicció de l’Oratori (1871), a la paret lateral esquerra;
l’acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Acadèmia per la curació del bisbe Tomàs Costa i Fornaguera (1878), a la paret
lateral dreta; l’ofrena infantil en el Centenari del Dogma de
la Immaculada (1954), a la dreta de la porta de l’Oratori; i la
restauració de l’Oratori (1969), a l’esquerra.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Els retaules barrocs de l’església
parroquial de sant Bartomeu i
santa Tecla de Sitges
per Leonor Parreu i Dalmases

S

itges és un municipi de la comarca del Garraf que limita
amb els municipis de Sant Pere de Ribas, Olivella, Begues,
Gavà i Castelldefels. Les referències als primers sitgetans es
remunten al Paleolític mitjà, període del qual s’ha trobat una
mandíbula i una falange a la Cova del Gegant. Posteriorment
fou un enclavament ibèric i entre els segles ii aC i iv dC s’hi
establiren els romans.
En època més recent, segle xi, el castell medieval s’aixecava
en el puig on hi ha actualment l’Ajuntament. El primer senyor
feudal fou el comte Geribert (1041) que agafà la propietat
cedida per la Seu de Barcelona. Al segle xii estigué sota el control de la família Sitges de la qual n’adoptà el topònim. Agnès
de Sitges va vendré els seus drets senyorials a Bernat de Fonollar que en fou senyor del 1306 al 1326. Posteriorment i per
decisió successòria el castell passà a mans de la Pia Almoina la
qual en fou propietària fins al 1814.
L’església de sant Bartomeu i santa Tecla de Sitges que admirem actualment fou aixecada el 1658 i ampliada al segle xx en
el mateix lloc on anteriorment s’havia edificat una de romànica,
primer, i una de gòtica l’any 13221, impulsada per Bernat de
Fonollar2.
És un edifici de tres naus, la central més elevada, amb capelles
laterals i tribunes superiors. Té absis de planta poligonal i cor
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als peus. La coberta està sostinguda per arcs de mig punt.
L’entrada presenta una façana avançada, amb tres portes
d’accés d’arc de mig punt amb una obertura circular superior
i coronament sinuós amb cornisa i esferes. El campanar, situat
a la dreta de la façana, és de planta vuitavada i té tres cossos
superposats. Una imatge de la Puríssima ocupa el punt culminat d’aquesta construcció en la qual, a l’esquerra, s’eleva la
torre del comunidor, de planta quadrada3.
El conjunt es completa amb la capella del Santíssim, situada
a la part dreta de l’església i que conté una sèrie de capitells corintis ornamentats amb decoració floral i unes figures
d’àngels realitzades d’una manera suau. També hi ha un mural on es representa l’escena del Sant Sopar, obra de Darius
Vilàs4.
A la sagristia hi ha les talles de Sant Bartomeu i Santa Tecla,
ambdues barroques, així com diversos retaules de Joan Roig
i Gurri (xvii-xviii) situats tant a la capella principal com a les laterals. També trobem un retaule al baluard de finals del gòtic,
segle xv, de Nicolau de Credença, i un orgue del segle xvii de
Joan Roig i Gurri.
L’ossera del senyor de Fonollar, de tipologia gòtica, està situada sota el cor, al costat del retaule de les Ànimes, just a
l’entrada esquerra de l’església. Aquesta ossera, del segle xiv,
té una coberta a dos vessants. Esculpit a la cara que mira a
l’església hi ha l’escut de la persona de la qual guarda les
cendres.
Execució d’un retaule5
Tècnica de la policromia
El procés d’execució d’un retaule s’inicia amb la proposta
d’una traça i l’acord del preu entre l’artista (escultor o pintor)
i el cometent que signen el tracte davant d’un notari. El docu-
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1. Ubicació dels retaules barrocs de l’església de sant Bartomeu i santa Tecla de Sitges.
2. Retaule de la Mare de Déu del Roser, 1684.
3. Retaule de la Immaculada Concepció, 1694.

ment conté les obligacions assumides per les dues parts. Un
acord similar es du a terme entre el daurador i el comitent. El
daurador és l’encarregat de finalitzar les peces escultòriques
amb l’estofat6 i el daurat de les imatges, dels relleus i de la
resta dels retaules.
Les taules es preparen amb una impregnació de sis o set
capes d’una cola animal, més càrrega (normalment blanc
d’Espanya), que, un cop seques, s’escaten acuradament fins
a aconseguir una superfície completament llisa. Aquesta capa
serveix com a coixí, i al seu damunt es pot daurar o pintar
segons convingui.
Abans de daurar s’aplica el bol, que és una terra argilosa molt
fina amb tonalitats variades des de l’ocre clar al gris, i fins el
vermell fort.
A vegades, fonamentalment a causa d’una manca de pressupost per a la realització de la peça, en lloc d’utilitzar or fi
s’utilitza una colradura, que consisteix a fer servir plata en
lloc d’or, però donant-hi un acabat que imiti aquest material.
Un cop fets els daurats i el brunyit, es procedeix al llamat o
estofat que consisteix bàsicament en l’aplicació d’un tremp

d’ou sobre el qual, un cop sec i amb l’ajuda d’un punxó es
realitzen una sèrie de dibuixos que deixen a la vista l’or.
Les carnacions de tots els retaules estan realitzades a l’oli. Les
carnacions són les primeres coses que es comencen i les últimes que s’acaben.
Tipologia dels models ornamentals
Les directrius donades per la darrera sessió del Concili de Trento –a través del decret vint-i-cinquè- incidiren directament en
les obres i en les aplicacions artístiques de l’Església Catòlica.
Les directrius avantposaven l’obra d’art al servei de la litúrgia,
a la vegada que reclamaven un art de formes més expressives
i naturalistes. Una aspiració que afectaria en tots els àmbits
artístics i que, com és lògic, també influí en les decoracions
policromes.
A mesura que avança el segle xvii, aquesta ornamentació
–que era puntual– va ocupant tot l’espai de la superfície de
l’escultura policromada. Els motius decoratius que s’utilitzen
són els vegetals, els rams i els ocells així com els diferents motius antropomòrfics extrets del repertori manierista del segle xvi.
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Retaule de la Mare de Déu del Remei, 1695.

Retaule de sant Pere, segle XVII.

Aquests models passen de pares a fills i amb molt poques variacions com és lògic en un treball artesanal d’aquesta mena.

motius decoratius tèxtils- que arribaven a Europa procedents
d’Orient. La policromia d’alguns vestits de les escultures de
Sitges és un interessant exemple d’aquesta influència.
Traça reticular, ordenada per unes columnes salomòniques
decorades amb ocells i pàmpols, símbols de l’Eucaristia.
Aquesta configuració permet que cada seqüència quedi ben
diferenciada, facilitant així la comprensió de totes les escenes
religioses.
Prop de la mirada de l’espectador es col·loquen aquelles taules
que representen els diferents misteris del Dolor. Al bell mig de
la predel·la el relleu que representa l’Adoració dels Mags. La
inclusió d’aquest tema –que no pertany a cap misteri del Rosari– sembla buscar paral·lelisme entre el gest dels Reis d’Orient i
el d’aquella confraria, que oferia el retaule a la Verge.
Per sobre dels misteris, en el que seria el segon pis del retaule,
les imatges dels quatre pares de l’Església: sant Gregori, sant
Jeroni, sant Agustí i sant Ambrosi.

Fonts gràfiques
Els dauradors i policromadors utilitzaven gravats –majoritàriament importats d’Itàlia– en el moment de plantejar-se una
composició o de buscar una actitud per a una figura; així com
per als seus treballs decoratius. Un exemple és el model que
el daurador Francesc Cervera va fer servir per a compondre la
policromia de l’escultura de la fe, del retaule de sant Elm. La
decoració policroma de la resta dels retaules està formada per
models decoratius molt més simples. Els temes emprats són
rams i formes geomètriques d’un tipus formal l’inici del qual
es pot situar a la segona meitat del segle xvii i que continua
fins als primers anys del segle xviii. Hi trobem també moltes
versions dels models de palma, pinya i carxofa que entren a
formar part dels models ornamentals europeus -a través dels
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Al tercer pis, els misteris de la Glòria on destaca el relleu que
correspon a la Coronació de Maria, en el carrer del mig. A cadascun dels costats hi ha els bustos de dos religiosos dominics
que tant van afavorir el rés del rosari. L’autor dóna poca importància a l’espai, amb solucions molt arcaiques. Uns àngels
portant un rosari a la mà serveixen per completar la decoració
escultòrica del retaule.
La solució policroma del retaule del Roser és una de les més
utilitzades durant el segle xvii. Feta en ratllar amb un punxó
damunt la superfície policromada, prèviament daurada,
aconsegueix unes línies d’or a la manera del teixit de seda
anomenat llama. Aquest recurs força expressiu destaca en
els plecs de la roba i en els espais interiors de l’arquitectura.
Un exemple es troba en l’escena de la Coronació d’Espines i
en l’escena del misteri de Glòria de l’Assumpta. La resta del
retaule no ens ajuda a fer una variació tipològica de la seva
policromia, pel fet de ser aquesta ornamentació monòtona
que es repeteix en tots els relleus del retaule.
Es dóna més importància al cos central per sobre dels cossos
laterals. La figura de la Mare de Déu al centre del retaule no
pretén explicar una narració iconogràfica, sinó una idea molt
més abstracte promoguda pel Concili de Trento.
Aquest dogma s’explica des de la part més alta del retaule on
es troba la figura de l’Arcàngel Sant Miquel que, com la Mare
de Déu, simbolitza la victòria del bé sobre el mal.
Amb la intenció de donar a conèixer la dinastia de Crist com
a descendent de David, prossegueix amb l’estrella de David
col·locada dins d’una corona de llorer.
A la part inferior de la pilastra que emmarca la figura de la Immaculada hi ha la cara d’una dona, segurament relacionada
d’alguna manera amb el retaule.
La Dra. Isabel Coll diu en el seu estudi sobre els retaules de
Sitges que no es daurà fins a principis del segle xviii, de fet l’any
1701 encara no estava policromat. Aquest retaule segueix amb
la policromia contrareformista, amb una base de fons amb estofats a punta de pinzell de temàtica geomètrica. Aquest tipus
de policromia es troba en els relleus de la predel·la, en el mantell de sant Josep i en el vestit de la Mare de Déu en l’escena
dels Desposoris. La factura de la policromia d’aquest retaule
confirma que es pot atribuir al taller de Joan Muxí, que treballa
en la policromia de la Mare de Déu dels Dolors, a principis del
segle xviii, que al seu temps es correspon cronològicament amb
la policromia del retaule de la Immaculada.
Es considera que va ser realitzat al mateix taller que el retaule
de Sant Elm, principalment per la manera de treballar l’espai
central de la predel·la: diorama, al mig d’un blanc llençol sostinguts per àngels.

Actualment està presidit per la figura de Sant Magí, mentre
que la imatge de la Mare de Déu ha passat a la fornícula
superior. L’advocació a la verge és present en els plafons que
representen la presentació de Jesús al Temple i la fugida a
Egipte; dins el diorama, una escena al·lusiva als progenitors
de Maria, sant Joaquim i santa Anna, en l’instant en què es
retroben sota la Porta Daurada.
Han restat fins avui les figures que es troben al costat de
l’epístola, santa Elisabet, i al costat de l’Evangeli, una santa
que porta com atribut els tres claus en què Crist fou penjat
a la Creu. La segona de les advocacions a les quals estava
dedicat aquest retaule és la de Sant Magí.
Tot el pis superior està dedicat a glorificar el sant: al centre se
situà la seva imatge, amb un hàbit semblant al dels monjos,
de la manera que li és usual. A la mà porta un llarg bastó que
recorda com féu brollar aigua perquè en poguessin beure els
soldats que l’anaven a agafar. A cada un dels costats de la
imatge, dos plafons expliquen moments de la vida del sant: a
la serra de Brufaganya: rebent la comunió de les mans d’un
àngel i quan estava a punt de ser decapitat per ordre del
prefecte de Tarragona.
Es completà l’any 1708.
El benefici a Sant Pere fou fundat per Bernat de Fonollar
el 9 de juny de 1326, dia en què dictà el seu testament.
L’advocació a Sant Pere és doncs una de les més antigues
de Sitges.
La part més interessant d’aquest retaule és el bancal, on es
troben tres quadres narratius de l’època barroca. Els temes
tractats són la vida de Sant Pere: el miracle de Crist caminant
sobre les aigües (centre); Jesús trobant-se amb Sant Pere cap
al Calvari i l’àngel alliberant Sant Pere del seu captiveri, a
esquerra i dreta respectivament.
L’autor hi plasmà un profund desig de captar moviment en
els vestits, expressions i gestos. Per exemple si vol representar
la presó, no s’oblida de posar les reixes i l’argolla on estava
encadenat el sant. També quan representa el moment de la
trobada amb Jesús no s’oblida de situar com a fons les muralles de la ciutat de Jerusalem.
La policromia dels tres relleus que formen la predel·la està
realitzada amb una base de llamat amb petites formes de
ramejats estofats.
Una de les parts més interessants és la policromia de les flors,
pintades amb gran voluntat realista, del paisatge en el camí
del Calvari, en el moment de la trobada de Jesús i sant Pere.
Es busca una estructura de línies mogudes, totalment allunyades de la solució reticular. Podria ser obra de l’escultor
Jaume Tramulles7, membre de la família Tramulles, escultors
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Retaule de sant Elm, 1688-1691.

Retaule de la Verge dels Dolors, 1699-1701.

catalans que, en el seu taller, van realitzar un gran nombre de
retaules al llarg del segle xvii.
Semblances amb el retaule de Santes Creus (1647) o el retaule de la Immaculada a la catedral de Perpinyà (1703). El sant
al qual està dedicat el retaule es troba al centre de la construcció, dins d’una fornícula de grans dimensions acabada per
una mena de baldaquí. Actualment s’han perdut moltes de
les figures dels sants que formaven part del retaule: Sant Jeroni, sant Gregori, sant Agustí i sant Ambròs.
Es tracta d’un conjunt que intenta aportar moviment i dinamisme. Acumulació d’elements relacionats amb el mar: angelets sobre monstres marins, serps aquàtiques, formes vegetals tretes d’un repertori marítim. La predel·la abandona
aquest caràcter fantasiós per representar els dos temes que
més preocupen als mariners: la tempesta i el naufragi. Sant
Elm apareix com a protector miraculós dels navegants.
La qualitat escultòrica de l’autor queda palesa en dues fi-

gures a manera de cariàtides, que es troben a l’extrem del
retaule. Una té els ulls embenats i porta el calze i la custòdia
(fe). Alta qualitat de la policromia obra del daurador Francesc Cervera8 que firmà un acord amb els administradors
de la Confraria de Sant Elm per estofar i daurar el retaule
per un preu de 500 lliures. La policromia d’aquest retaule
es considera un treball d’altíssima bellesa. La delicadesa de
les seves solucions fa que aquest retaule destaqui per sobre
de la resta.
Crida l’atenció que en un retaule apareguin tres tipologies
molt diferents: l’arcaisme ornamental en la policromia del diorama de la predel·la, l’ornamentació de la capa pluvial de sant
Elm, amb amples franges estofades –el caputxó es converteix
en escut dorsal amb un cap de querubí representat amb un
cap de nen amb dues ales, a la manera del segle xvi. L’altra
figura policromada amb un ornat propi de la segona meitat
del segle xvii, és l’Esperança, on s’observen motius fitomòrfics.
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El sant Bisbe del carrer de l’Evangeli té una policromia també
postconciliar, amb fulles d’acant.
Francesc de Cervera demostra plenament la seva exquisidesa
en l’escultura de la Fe, amb un estofat a punta de pinzell.
L’ornamentació de l’escena es basa en: ramejats-ocells-nens.
La policromia del retaule dels Dolors la realitza Joan Muxí
a principis del segle xvii, però igual que en el retaule de la
Immaculada l’ornamentació és típicament contrareformista i
molt simple: fons llamat amb formes vegetals i enquadrats.
Cal només analitzar la policromia del camí del Calvari per observar una tipologia d’enquadrat sobre la túnica de Jesús amb
un llamat generalitzat, esquitxat per ratlles i formes circulars.
Aquest retaule està dedicat a tres advocacions: la Mare de
Déu dels Dolors, sant Francesc de Paula i el sant Sepulcre.
El contracte establert entre els representants de Sitges i
l’escultor Joan Roig i Gurri9 es firma davant notari el 3 de
maig de 1699, tal com ho testimonia un document de l’Arxiu
Diocesà de Barcelona.
En el contracte s’especifica que ha d’incloure una imatge del
sant Sepulcre. El cost de la feina s’estableix en 500 lliures,
amb una aportació de Joan Llopis, prevere i rector del Vendrell, que a canvi demana que el retaule estigui també dedicat
a sant Francesc de Paula. Els estofats i daurats són obra de
Joan Muxí.
El retaule, presidit per una imatge de la Mare de Déu en
l’espai central, té als seus peus la representació del sant Sepulcre, emplaçat sobre l’altar. Al costat de la Mare de Déu es
troben quatre talles en alt relleu sobre els moments més dolorosos en la vida de Maria i són de gran expressivitat: L’anunci
de Simeó, Jesús perdut i trobat entre els doctors, la fugida
d’Egipte i Jesús dirigint-se al Calvari.
Per damunt de la Mare de Déu, al centre del tercer pis, una
imatge de sant Francesc de Paula acompanyat a esquerra i
dreta per dos relleus amb episodis de la seva vida.
La Mare de Déu dels Dolors fou destruïda el 21 de juliol de
1936. La imatge es substituí l’any 1948 per l’escultura que ara
presideix el retaule, obra de Pere Jou10, artista sitgetà.
La imatge original del sant Sepulcre va ser llençada al mar durant la Guerra Civil. L’any 1946 s’encarregà un nou Sepulcre
incorporant el cap original que es va poder recuperar.
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SOLSONA

Argenteria i ornaments litúrgics i
culturals de la parròquia de Santa
Eulàlia de Berga (segle xv)
per m. Dolors Santandreu Soler

L

’arxiu de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga (en endavant APBerga) conserva un inventari de la seva sagristia datat a l’últim terç del segle xv que permet saber quins,
quants i com eren els objectes litúrgics i cultuals dels quals
disposava l’església suara esmentada. L’inventari, redactat el
7 de maig de 1472, es troba en un manual sense foliar del
notari Baltasar Salvat que es conserva fragmentàriament i va
ser manat fer per Guillem Sala, Antoni Teixidor, Joan Llobet i
Antoni Boixader, cònsols de la vila aquell any.
Pel seu estudi agrupem els objectes inventariats en cinc categories: llibres litúrgics; mobles i recipients; orfebreria; robes i
objectes devocionals, joies i altres.
Els llibres litúrgics
A l’inventari hi apareixen referenciats vuit llibres litúrgics: sis
missals i dos llibres de benediccions.
En el cas dels missals, un d’ells figura com un “missalet”; aclareix que era per celebrar la missa quotidiana i cita també el
nom del seu propietari, Mn. Perer. Creiem que hem d’entendre
que era un missal petit, molt pràctic per a ser transportat per
tal que el seu propietari celebrés missa en diferents esglésies.
Un segon missal era antic i servia com a missal diari. Podem
pensar que era un antic missal diocesà en desús i adaptat per
poder celebrar cada dia. Els altres tres missals s’identifiquen
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Església de Santa Eulàlia inaugurada l’any 1677.

per les seves cobertes, dos dels quals les tenen vermelles i un
altre negra, i, també, pel seu propietari. El missal de cobertes
negres és de Sant Pau de Casserres, antiga parròquia propera
a la vila berguedana del mateix nom i avui sufragània de la
Mare de Déu dels Àngels de Casserres. Els dos missals de cobertes vermelles pertanyen a Santa Eulàlia i al Sant Esperit. En
el primer cas, creiem que pertanyia pròpiament a la parròquia
mentre que el segon pertanyia a una de les tres confraries
medievals berguedanes: la del Sant Esperit.
Finalment, hi ha dos llibrets de benediccions. Tots dos consten amb el mateix ús, beneir béns, però només d’un sabem
la seva propietat, la mateixa parròquia de santa Eulàlia. De
l’altre no en tenim més dades.
Mobles i recipients
Incloem en aquest apartat tots aquells elements que apareixen en l’inventari com a contenidors d’algun objecte. Com a
mobles apareixen esmentats només armaris i un arquibanc.
Sabem que uns armaris estaven dins la sagristia i contenien
objectes de valor, com la Vera Creu, l’encenser d’argent i la
creu de cristall, entre altres. Un altre armari contenia majoritàriament les robes: capes, coixins, tovalloles, etc. L’arquibanc
contenia robes, fonamentalment capes i pal·lis.
Com a contenidors de petits objectes o de robes hi ha una
bona quantitat de capses i caixetes, de diferents formes i colors. En trobem de petites, de grans, de llargues, de rodones,
de blanques, una de verda, etc. És interessant destacar un co-

fret blanc ple de relíquies i una capsa de fusta blanca amb el
mateix contingut. Una vegada ja tancat l’inventari, dins d’un
armari, es va trobar un estoig de reliquiari de plata que entenem que contenia més relíquies.
De les peces berguedanes esmentades a l’inventari creiem
que la que tenia més entitat era l’estoig reliquiari de plata.
Malauradament, el document no ens dóna més detalls per saber el seu contingut. Per intentar esbrinar quelcom més hem
comparat puntualment l’inventari de 1472 amb els de 1514 i
1773, conservats al mateix arxiu. En el de 1514, molt pobre,
no es fa esment de cap reliquiari. En canvi el de 1773 és molt
més explícit: “En lo armari gran, ahont se tancant los vasos
sagrats, relíquies y la plata com se segueix: (...) relíquia de santa Eulàlia, ab sa guarnició, al davant de plata, la autentica dintre de la guarnició y està dintre son doceret. Altres tres caixetes de relíquies ab sas guarnicions que contenen las relíquies
de sant Gaudià, santa Faustina, sant Simplici, sant Víctor, sant
Urbano, sant Vicenç, Ossa Sanctorum. En la caixeta que no te
guarnició se encontra santa Crecencia”. És molt possible que
alguna d’aquestes relíquies ja estiguessin a Berga a finals del
segle xv, però no ho podem assegurar.
Orfebreria
Quant als objectes litúrgics, podem dir que a finals del segle
xv, l’església parroquial de Berga comptava amb quatre custòdies pròpies i dues més que guardava. Aquestes darreres eren
la custòdia de llautó de la Baells i la d’argent de Sant Joan de
Montdarn, ambdues parròquies del Berguedà. Les quatre custòdies de Berga eren dues d’argent, una d’elles és on “asta lo
corpus” i l’altra era la que “portan la profaso”; una de llautó,
i la major, que no se’ns diu de quin material era, però en canvi
sabem que té “un àngel a qui manca una ala la qual es en una
capsa” i, efectivament, entre les peces inventariades hi ha una
“capsa redona dins la qual ha una ala d’argent sobredaurada”, que deu ser l’abans esmentada i que ens permet dir que,
potser, la custòdia també era de plata sobredaurada.
Per Berga és interessant la qüestió de les custòdies perquè es
relaciona amb la Patum, l’antiga celebració de Corpus Christi,
reconeguda per la UNESCO des de l’any 2005 com a Obra
Mestra del Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Com acabem de veure, l’inventari ens parla de diverses custòdies però
molt especialment de dues a les quals atorga usos diferents:
una serveix com a dipòsit i l’altra és processional. La primera notícia de la celebració a Berga de la processó de Corpus
Christi data de l’any 1454, cosa que no vol pas dir que no se
celebrés abans. Per tant, creiem que de les quatre custòdies
que tenia la parròquia de Berga, una servia concretament per
ser portada en processó per Corpus. La mateixa utilitat devien
tenir els dos bordons d’argent citats a l’inventari.

La sagristia de la parroquial disposava de dinou calzes, encara
que pròpiament només sis eren seus ja que els altres tretze eren
“comenats a la sacrastia”. Entre aquests figuren “vuyt calsas
...havi dos sens petena” expressió que ens fa suposar que, si
no es diu el contrari, cada calze anava amb la seva patena. A
més d’aquests vuit, la sagristia de Berga també guardava “un
calsar d’argent ab l’astotx negra”, “un calser d’argent ab sa
petena, trancat” i “tres calses d’argent, los quals Pera Artis,
gascó, comena als consellers com ac presa la Coma de Farnes”.
Dels sis calzes que eren propietat de la parròquia de Berga,
cinc d’ells eren d’argent encara que tenien mides i funcions
diferents. Així, la documentació parla d’un “calsaret d’argent
de conbregar”, d’un “calsar d’argent ab sa petena qui serveix
a tot dia” i de “dos calses d’argent ab duas petenas”. Els dos
restants pertanyien als altars de santa Eulàlia i de sant Agustí.
El calze de santa Eulàlia estava decorat amb esmalts blaus i
del de sant Agustí, només sabem que era d’argent.
Altres objectes litúrgics eren les canadelles, els hostiers i els
encensers. La parròquia de Berga disposava de diverses canadelles, o ampolletes que contenen el vi i l’aigua per a dir
missa. En concret, l’inventari en menciona tres parells, encara que un d’ells pertany a Queralt. La parròquia disposava
d’un parell de canadelles d’estany i d’un altre parell d’argent,
aquest darrer pertanyent a l’altar de santa Eulàlia.
L’inventari només cita un hostier, un objecte per fer les hòsties. Amb l’hostier de la parròquia de Berga es podien fer cinc
hòsties.
I, també, només s’inventaria un encenser d’argent, “Ítem
l’alsenser d’argent ab sa borsa d’argent”. Entenem que la
“borsa” ha de ser la naveta, receptacle que serveix per contenir l’encens que s’utilitza per encensar. A les darreries de
l’edat mitjana va prendre la forma d’una petita nau amb coberta mig alçada, d’on li vingué el nom de naveta.
Un element important de les esglésies era la il·luminació i per
a complir aquesta funció, l’inventari esmenta diversos canelobres i una llàntia. En concret trobem citats dos parells de canelobres, un de ferro i un altre d’argent, aquest darrer parell
pertanyent a l’altar de Santa Eulàlia i guardats en una capsa.
També sabem que uns escolans o fadrins eren els encarregats
d’aguantar els canelobres en determinades cerimònies litúrgiques, segons podem deduir de: “Ítem duas dalmatigas de valut vermey qui servexan als fadrins qui portan los canelobras,
son asquinsades” i de “Ítem dos camis d’escolans per tanir
los canelobras”. Quant a la llàntia, sabem que era d’argent
i que pertanyia a Queralt, o sigui, tant podia ser del santuari
d’aquest nom situat sobre Berga com de l’altar sota aquesta
advocació que hi havia a l’església parroquial.
Completen els objectes litúrgics al servei de la parròquia una
peroleta, un bací i una campaneta. La peroleta servia per a
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1. Berga-Sta. Eulàlia. Llanterna creu processional.
2. Copó- La present custòdia d’argent ha fet fer per Mn.
Joan Anton Terradelles de sos diners propis essent Rc. de la
parroquial de Berga (1604).

guardar l’aigua beneïda; el bací, que era d’argent, era del cor
de Crist; la campaneta, que no sabem de quin material era
feta, servia per acompanyar i anunciar el viàtic, “Ítem una
esquela qui serveix com portan Nostre Senyor per vila”.
Robes
El grup més nombrós d’objectes pertanyents a la sagristia de
la parròquia de Berga inventariats el 1472 correspon a les
peces de roba. En podem distingir tres tipus: els revestiments
sacerdotals i dels oficiants, les robes de les imatges i, en tercer
lloc, les de l’altar i dels objectes litúrgics.
Referent al primer d’aquests apartats trobem l’amit, el camis,
l’estola, el maniple, la casulla, la dalmàtica i la capa pluvial.
L’amit és una tela blanca quadrada que cobreix l’esquena del
sacerdot i es posa sota els ornaments de dir missa. Només en
trobem una menció en l’inventari que estudiem i hi apareix relacionat amb el camis, la túnica blanca que cobreix el cos del
sacerdot per dir missa i que ara anomenem alba. La sagristia de
la parroquial de Berga disposava, a finals del segle xv, de diversos camis. Les descripcions d’aquesta peça són bastant simples
i poc detallades. Sobre el camis i penjada al coll, els sacerdots i
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els diaques portaven un distintiu litúrgic, l’estola. A l’inventari
en trobem diverses mencions: una en solitari i les altres juntament amb el maniple i la casulla. El maniple és l’ornament que
el celebrant, el diaca i el sostsdiaca porten al canell esquerre. És
com una estola però de dimensions més reduïdes.
La casulla és un vestiment obert per ambdós costats, caient
per davant i darrere dels muscles fins a mitja cama, el qual es
posa sobre de tot el sacerdot per celebrar la missa. El seu color
és diferent segons les festivitats i els temps litúrgics.
La sagristia de l’església parroquial de Berga disposava de diverses casulles, de diferents colors i, en general, de riques teles. En
concret, figuren a l’inventari set casulles i, excepte una que està
“asquinsada”, totes semblen en bon estat. Per altra banda, el
fet d’estar esquinçada ens fa veure que era d’una roba que no
s’esparracava, o sigui, que es desfilava com ho fa, per exemple,
la seda. Per tant, que estigui esquinçada ens indica que era
d’una roba bona i que, com a tal, no es llençava sinó que es
continuava utilitzant. Hi havia dues casulles vermelles, pròpies
de les festes dedicades a la Passió de Nostre Senyor, dels apòstols i màrtirs i de Pentecosta; una de blava, potser per a la festa
de la Santíssima Trinitat i dues de blanques per als diumenges
dels cicles de Nadal i Pasqua, festes de la Mare de Déu i les
grans festivitats anyals. Les dues casulles vermelles eren “obrades d’or”, la casulla blava era de roba de seda teixida amb
fils d’or formant dibuixos. Una de les casulles blanques era de
porpra, una roba de seda que era considerada com una de les
millors de l’època i l’altra casulla blanca tenia una creu verda.
La dalmàtica és una túnica oberta pels costats i amb mànigues amples i curtes que porten el diaca i el sostsdiaca en els
oficis divins. A l’inventari que estudiem se n’esmenten deu.
D’aquestes, vuit són aparellades, o sigui, hi ha la del diaca i la
del sostsdiaca, i les dues restants són soltes.
De les dalmàtiques aparellades sabem que unes eren de seda
vermella, unes altres verdes, unes llistades de seda i les últimes
de porpra amb ornamentació vermella i groga. De les dues dalmàtiques soltes sabem que una era de fustany blanc i l’altra
de vellut vermell, El fustany era un teixit de cotó, segurament
d’origen oriental, però que fou fabricat a diversos llocs del país.
No va ser massa utilitzat com a indumentària. En canvi, el vellut
era un teixit de seda molt emprat i molt apreciat.
Finalment trobem les capes i les capes processionals, anomenades també pluvials. La capa és una peça de roba, llarga,
folgada, oberta de davant, sense mànigues i generalment de
seda que usa el celebrant en algunes cerimònies litúrgiques.
Sabem que una d’aquestes cerimònies eren les processons ja
que l’inventari cita explícitament que algunes d’aquestes capes tenien aquesta utilitat.
La sagristia de Berga disposava de sis capes i dues capes processionals. Les sis capes eren de diferents colors. Així, n’hi

havia una de blanca amb decoracions vermelles, dues de verdes, una de vermella, una folrada de groc i una de lleonada,
o sigui, d’un ros fosc.
Una de les capes processionals era verda i l’altra blava. Les
capes i les capes processionals devien ser objectes apreciats
i cars; per preservar-les, se les guardava dintre d’unes fundes
anomenades camises.
Com a complement d’aquests revestiments, l’inventari cita
tota una sèrie de peces, com són cordons, cordes, corretges
i els trascolls.
Els tres primers objectes, o sigui, cordons, cordes i corretges
tenien la funció de subjectar algunes de les peces dels vestiments litúrgics que acabem d’estudiar, com ara el camis.
L’inventari esmenta dos cordons, dos trossos de cordons, dues
cordes i una corretja. Aquests elements de subjecció també
eren fets de materials rics (seda, or, etc.) i tenien ornamentació, com ara borles o flocs i caps.
El trascoll era una peça de roba que es posava darrera el
coll, potser per preservar aquesta part de les casulles i capes.
L’inventari que estudiem conté quatre mencions a aquesta
peça de roba que ens permeten saber que els trascolls també
eren fets de robes riques i que n’hi havia de colors diferents.
Quant als vestiments de les imatges, el document cita el mantell i el manto. En concret, hem trobat cinc referències a mantells i una a un manto. En tots els casos, les peces pertanyen a
santa Eulàlia. Així, sabem que, en fer l’inventari, la imatge de
la patrona de la vila portava a sobre tres mantells, un lleonat,
un de blau i un darrer, verd treballat amb or. A més d’aquests
tres, també hi havia “un mantell de Santa Eulalia de seda blava folrat ab tarsanel vermey un tros” i “un mantell de Santa
Eulalia ab titol de pals ab un cordo vermey ab una trena d’or
per la vora”. Del manto, només sabem que era de color verd.
Les mencions a peces de roba per al servei de les capelles,
altars i altres objectes litúrgics són molt nombroses, destacant
principalment les tovalloles, les tovalles, els vels, els coixins i
les cortines.
Les tovalloles són, amb gran diferència, les peces més abundants en l’inventari de la sagristia. En litúrgia, es dóna el nom
de tovallola a peces de tela amb usos diversos, com poden ser
el drap amb què l’oficiant s’eixuga les mans durant la missa,
la tela que es porta amb el viàtic o la que cobreix el lloc on
s’han de dipositar diferents objectes sagrats. Aquesta diversitat de funcions ens permet comprendre que eren elements
molt usats i que, per tant, n’hi havia d’haver molts. En concret, en l’inventari trobem citades vint-i-set tovalloles senceres
i un tros. Eren de seda o de lli, de colors diferents i semblen
quasi totes elles molt riques i vistoses.
Quant a les tovalles, a l’inventari hi figuren cinc referències
a peces de roba que cobreixen l’altar. Consta que quatre

d’aquestes tovalles estan “sobre l’altar” i, pel context, creiem
que hem d’identificar amb el de santa Eulàlia. D’aquestes
cinc tovalles sabem que unes eren de seda i unes altres de lli
amb brodats de seda. Els coixins són, juntament amb les tovalloles, un objecte relativament abundant en l’inventari que
estudiem. Concretament, n’hem trobat esmentats vint-i-cinc.
D’ells, no se n’especifica la utilitat que tenien però sí que en
sabem la seva descripció: n’hi havia alguns en mal estat, un
bon nombre eren de seda i alguns de colors vius.
La parròquia berguedana disposava de quatre vels, un tros de
vel i vint-i-nou peces de vels. Creiem que aquesta expressió
possiblement significa també trossos de vel. Gairebé la totalitat dels vels eren de seda i n’hi havia un de brodat amb or. De
cortines, només se n’esmenten unes, blanques i esquinçades,
que pertanyien a l’altar de santa Eulàlia.
Objectes devocionals, joies i altres
Quant als objectes de culte, el document esmenta les imatges
i les creus. Les notícies sobre les imatges que figuren al document són indirectes ja que en cap cas s’inventarien figures concretes sinó elements que hi ha a sobre o vora seu. Així sabem
que hi havia una imatge de santa Eulàlia perquè s’inventarien
diversos elements, tals com mantells o fragments d’una palma d’argent, pertanyents a dita imatge. També hi havia “una
tauleta ab la ymage de Deu lo para” i “un pali vermey amb la
ymage de Santa Eulalia i de Sant Francesch”. No sabem a qui
pertanyien els “cinc uys d’argent” i el “cor d’argent” i com
eren les “tres teuletes de rerataules” encara que creiem que
han de ser identificades com les sacres, tres quadres que contenien les oracions que havia de dir el sacerdot i que per ajut de
la memòria estaven col·locades a l’extrem de l’altar.
Les creus que consten a l’inventari són set, diferents en mides
(petites i grans) i materials (argent, llautó i cristall). El cristall
era un material considerat ric, per tant, una creu de cristall es
podia considerar un objecte de cert luxe. Dues de les creus
contenien relíquies de la Vera Creu i es guardaven amb una
cura especial. A més de la creu de l’altar de santa Eulàlia també s’inventaria “la creu major de Santa Eulalia”.
La parròquia de Berga guardava una creu que pertanyia als
franciscans i, també d’ells era una “espina” que s’inventaria
immediatament després de la creu, segurament una altra relíquia de la passió de Jesucrist.
Un dels elements també nombrosos esmentats en el document
són els pal·lis que apareixen conjuntament amb els frontals.
Malgrat que la paraula pal·li pot significar tàlem creiem que en
el nostre cas pal·li i frontal s’han de relacionar més aviat amb el
vestiment de l’altar. A més del pal·li amb les imatges de santa
Eulàlia i de sant Francesc suara esmentat, la sagristia de la parròquia de Berga comptava amb set pal·lis més, tot ells de teles
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de santa Eulàlia. Aquesta imatge segurament també portava
un collaret de perles. No sabem la utilitat dels cristalls inventariats: “una capsa petita en que ha tres trosos de crastay” i
“un crastay del grux d’una nou”. També s’inventarien paternosters, o sigui, els grans o boletes d’uns rosaris. La sagristia
disposava d’un enfilall amb quaranta quatre parells de boletes
de corall que hem d’entendre com un precedent del rosari.
Per acabar i com a curiositat, l’inventari ens permet conèixer
que la sagristia de la parròquia de Berga, l’any 1472, disposava
d’un rellotge perquè hi figura “una squeleta del alarotxa”.

Retaule major de santa Eulàlia de Berga, obra de Pere i
Antoni Costa (1757-59).

riques però sense cap representació. Així trobem, “un altre pali
blau de seda ab lo frontal vert”, “un pali vert obrat d’or ab son
frontal”, “un pali de valut negra brocat qui fou d’en Cortinas”
i “un pali folrat de groch”. En tres casos, sabem qui eren els
propietaris dels pal·lis esmentats. Són “lo pali de la confraria
del Sant Asperit”, el “pali blau qui es de Sant Cristofol ab sa
camisa” i “lo pali dells sastres, blau ab flochs vermeys”.
L’inventari també esmenta quatre frontals sols: “un frontal de
pesas de seda”, “un frontal asquinsat de li”, “un frontal blanc
obrat de seda” i “un frontal folrat de groch sotil”.
Creiem que les 47 neules de paper pintat que trobem guardades dins una capsa s’han de interpretar com uns elements decoratius de l’església parroquial en diades assenyalades, com
encara podem veure avui, per Nadal, a la basílica de santa
Maria del Pi de Barcelona.
Finalment, entre els objectes de la sagristia de la parròquia de
Berga també hi havia algunes joies. Hi havia tres diademes:
una de llautó, una de cuiro i, la darrera, de pergamí. Pel context, creiem que la primera, la de llautó, pertanyia a la imatge
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TA RR A G O N A

Gaudí a Tarragona: santuari de Ntra.
Sra. del Sagrat Cor

Vista general de la nau de l’Església.

per Antonio P. Martínez Subías
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l Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor és, sens dubte, una de les esglésies més desconegudes i peculiars de
Tarragona. Aquest lloc de culte formava part de l’extingit
Col·legi de Jesús-Maria (1862-1972), actualment col·legi Pau
Delclòs. El que té de més específic és que la solució arquitectònica interior, els dissenys d’ornamentació i el mobiliari litúrgic original conservats pertanyen a l’arquitecte Antoni Gaudí
i Cornet ((Reus o Riudoms, 1852-1926)). A més, és l’església
que va acollir el 1871, a instància del P. Victor Jouet, la primera arxiconfraria establerta a Espanya sota l’advocació de Nostra Senyora del Sagrat Cor; aquest títol va sorgir a Issoudun
(França) el 1857 pel desig fervorós de Jules Chevalier, rector
de la parròquia i fundador dels Missioners del Sagrat Cor, per
tal d’honorar d’una manera especial a la Verge Maria i demanar la seva protecció per a guarir la societat dels mals del seu
temps provocats pel laïcisme decimonònic, l’humanisme ateu,
el gal·licanisme i la Il·lustració, estesos arreu d’Europa.
Sis religioses de la nova congregació Jesús-Maria fundada
per santa Claudin Thévenet, vingueren de França a l’agost de
1857 per mediació de Ramon Vionnet i de Monfort, canonge
de la Catedral de Tarragona, i s’establiren a la Casa Baró de
Foxà, del carrer dels Cavallers; en començar l’any 1858 posaren en marxa la institució anomenada “Casa-Colegio” de

Jesús-Maria a l’esmentada mansió. Degut a l’impuls assolit,
la Comunitat decidí erigir un edifici de nova planta a l’indret
conegut com “L’Explanada” que es començà a construir el
1860 seguint la traça de l’arquitecte Ignasi Jordà Arnalich;
les obres finiren l’any 1862. i el 1866 l’ajuntament de Tarragona, per tal de significar a la ciutat l’heroisme de la marina
espanyola i del seu cap Casto Méndez Núñez (1824-1869) al
bombardeig del Callao, li donà aquest nom al carrer.
A un dels indrets de l’antic Col·legi s’habilità provisionalment
una capella que va ser reemplaçada per la definitiva que es
bastí a un espai buit paral·lelepipèdic amb dues finestres a la
façana del carrer, i sostre embigat. Aquest indret era “una de
las alas del basto edificio de este colegio en el lugar que, desde la construcción de éste, se había destinado a tal objeto” i
que Gaudí, en col·laboració amb el seu professor Joan Torras
i Guardiola (1827-1910), aprofità i habilità estructuralment
com a capella. El 1873 Torras fundà la raó social “Torras, Herrería y Construcciones”. És molt probable que aquesta entitat
intervingués en la realització de les columnes i d’altres estructures metàl·liques d’aquesta capella.
Fou projectada el 1877 –un any abans d’obtenir el títol d’arquitecte–, les obres començaren mitjan 1878 i el 8 de desembre de 1879 s’inaugurà i fou beneïda per Joan Baptista
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Vista general de la nau de l’Església des del presbiteri.

Manifestador.

Grau Vallespinós, canonge de Tarragona i Vicari General de
l’Arxidiòcesi; restà definitivament ornamentada l’any 1897.
El seu estil és neogòtic, l’art que més influí a Gaudí pel fet
d’haver experimentat a les darreries del segle xix un notable
renaixement degut a l’obra teòrica de Viollet-le-Duc.
Es tracta d’un espai paral·lelepipèdic de planta saló dividida
en dos sectors separats per una reixa i subdividida en tres
naus per dotze esveltes i innovadores columnes de ferro fos
amb base campaniforme, fust cilíndric decreixent ornamentat per quatre faixes daurades equidistants que reprodueixen
ornamentació vegetal idealitzada, i capitells fitomorfes sobredaurats que només sostenen voltes de creueria tapiades i
enguixades de planta quadrada a la nau central, i rectangular
molt allargada a les laterals; al damunt hi ha un forjat de bigues de fusta que corren de costat a costat de la capella. Les
dues columnes més properes a la porta d’accés són d’orde
jònic, sense ornamentació, i d’alçada menor pel fet de sostenir el cor i l’anomena “Sala Gaudi”, antiga infermeria con-

ventual. Davant d’aquestes columnes es disposa la reixa de
tancament de les naus. El recurs als daurats i al repertori floral, aconseguits mitjançant la tècnica de l’estergir, s’escampa
arreu vorejant la plementeria de les voltes i els muntants del
finestrals que emmarquen sis artístics vitralls emplomats on
es representen imatges devocionals; dos són simulats al mur
comú que separa el cor del col·legi mitjançant l’enganyatall.
El paviment alterna peces quadrangulars de marbre blanc de
Carrara i negre de Bèlgica disposades en escac, excepció feta
de l’espai que ocupava la tarima corresponent als setials de les
monges que és de mosaic dels mateixos colors. El cadiratge
conventual, estrictament gòtic i semblant al del col·legi de sant
Gervasi a Barcelona, era ubicat als murs laterals i es fabricà entre 1880 i 1882; fou desmuntat i cremat el 21 de juliol el 1936.
Tres graons de marbre blanc permeten accedir al presbiteri on
destaca l’altar amb la potent mensa de marbre grisós i l’ampit
d’alabastre compost per tres plafons quadrats emmarcats per
quatre columnes molt similars a les de la Font Monumental
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Frontal d’altar.

Volta de la capçalera i de les naus laterals.

de Barcelona; els basaments són de lliure interpretació gòtica
idealitzada, els capitells reprodueixen fulles trilobulades amb
flor central, i l’equí és coronat per un àbac cúbic. Els intercolumnis insereixen tres busts de serafins sobre un fons de cristall
blau intens i estels daurats; el parell d’àngels laterals mostren
les mans creuades sobre el pit mentre que el central sosté un
emblema circular amb una creu grega daurada i policromada.
Segons J.F. Ràfols, aquest moble es construí també entre 1880
i 1882, després de la inauguració de l’església.
Darrera l’altar, que disposava de predel·la i sagrari destruïts
també el 1936, hi ha dues reduïdes escalinates –abans de la
reforma de 1971 del presbiteri, emanada del Concili Vaticà II,
flanquejaven l’altar–; els graons es disposen en ventall i condueixen al replà on hi ha la columna amb pronunciada escòcia
al basament, reduït i gruixut fust, i equí aixafat pel voluminós
àbac, tal com apareix molt més tard al peculiar ordre dòric del
temple del Parc Güell. Aquest capitell, segons apuntà, Joan
Bassegoda i Nonell “anticipa en su collarino las escapadas formas de las columnas del Palacio Guell” (1886/91). Aquesta
columna sosté el formós manifestador projectat per Gaudí el
1879 i que degué enllestir-se el 1884 pel fuster Eudald Puntí;
fou destruït, com la resta del mobiliari de la capella, el juliol
de 1936. L’actual és una reconstrucció prou fidedigna duta a
terme després de 1939 pel tarragoní Ferran Castellarnau. És
de fusta sobredaurada i de notables proporcions, disposa de
dues portes en quart de cilindre cadascuna laborades amb
trama floral en ressalt; es corona amb cúpula que duu esculpit el colom d’ales desplegades simbolitzant l’Esperit Sant i,
com a colofó, un barret de base troncocònica, i perfil parabòlic amb el camp guarnit per una xarxa de perlejat formant

quadrangles. Un lluc sosté tres corones sobreposades, el cos
esfèric i la creu grega com a remat del conjunt.
Flanquejant el manifestador dos travessers, que surten de la
columna de base i dels costats del cupulí, allotgen quatre plaques quadrades que inscriuen un cercle de perlejat amb el
respectiu símbol del Tetramorf (àguila, lleó, àngel, i bou); els
travessers inferiors serveixen d’escambell a dos àngels genuflexes amb les ales desplegades i són units verticalment per un
parell de finíssimes columnes esculturades que clouen amb
les inicials J.M, símbol de la congregació de Jesús-Maria. Les
dues portes de batents goticistes de la capçalera del presbiteri
permeten el pas a les respectives escales marmòries de cargol per accedir a les tribunes i al cambril, que “se añadió al
primer plano”, on es venera la imatge de Nostra Senyora del
Sagrat Cor, talla policromada de mida natural que es feu al
taller barceloní regentat per l’escultor Claudi Rius el 1943; va
substituir, després dels estralls de 1936, a l’excel·lent imatge
vinguda de Issoudun l’any 1879. Sortosament en aquest àmbit, de planta quadrangular i cúpula gallonada, Gaudí es serví
dels característics arcs catenaris per emmarcar dos finestrals
policromats i sis pintures a l’oli realitzades el 1897 per Antoni
de Ferrater i Feliu (1868-1942).
Cal concloure que a Tarragona es conserva l’anomenada
“opera prima de Gaudi”, d’estructura totalment ornamental, d’aspecte ruskinià i romàntic que motiva el recolliment
espiritual i la pregària, endinsada dins un espai preexistent, i
servint-se per a la seva construcció d’elements neogòtics que
no acompleixen la seva funció arquitectònica de dependència
reial. Les seves línies són molt elegants i constitueixen un destacat exemple del neogòtic a Catalunya.
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T E RR A S S A

Dues experiències de col·laboració
Conjunt monumental de la Seu d’Ègara.
per J. M. Martí Bonet

L

’Arxiu Diocesà de Barcelona va presentar en les “XI Jornadas Técnicas de Archiveros de la Iglesia” celebrades a Madrid el 20 i 21 de febrer del 2018 una ponència que tenia per
títol: Dos experiències de cooperación interdisciplinar entre
Instituciones: 1. Égara, éxito de colaboración interdisciplinar i
2. Gaudí al alcance de los estudiosos.
1.Cal reconèixer que la campanya de restauració del conjunt
episcopal d’Ègara (esglésies de Sant Pere) ha suposat un molt
important èxit degut els resultats palpables avui dia pel qui
visiti aquest “conjunt monumental de la Seu d’Ègara” (Terrassa). Tot va començar amb un simpòsium internacional que
tenia el títol següent: “Projecte de desenvolupament cultural i
integració urbana del conjunt monumental de les esglésies de
Sant Pere de Terrassa”. En aquest simpòsium va quedar ben
clar que aquest recinte tenia una finalitat preeminent que era
el culte i que la mateixa església l’havia de gestionar. Tanmateix sincerament es manifestà que es volia que el monument
s’integrés a l’urbanisme fent possible que Terrassa participés
en l’oferta vers tota la societat de l’excel·lència de tant important conjunt episcopal títol de glòria de la mateixa ciutat.
Era, doncs, una oportunitat de gran col·laboració tècnica (historiadors, arqueòlegs, museòlegs, arxivers, urbanistes, arquitectes...) i a l’ensems de les institucions encapçalades per la
mateixa església: bisbats (primers de Barcelona i des del 2004
Terrassa) i parròquies de Sant Pere i també el Ministerio de
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Cultura, Generalitat, Diputació, Ajuntament de Terrassa.
Hem dit que el resultat d’aquesta iniciativa es va veure coronada per un gran èxit. Cal constatar que després de la campanya s’han aconseguit datar amb tota seguretat una gran part
del conjunt que és de l’època visigòtica i que si és cert que en
un principi es reconeixien tres edificis: Santa Maria (Catedral),
Sant Miquel i Sant Pere. En l’actualitat s’identifiquen dos
edificis més que són la domus episcopalis (palau episcopal)
i el magne baptisteri amb una piscina baptismal dintre d’uns
murs de sis metres d’altura amb unes obertures de finestres
del segle vi tot dins l’edifici que es deia rectoria i que ara hi
ha una part de rectoria i una altre part que s’ha museïtzat. O
sigui de tres edificis es passa a cinc edificis en gran part visigòtics. És curiós el detall que l’arqueologia ens ha descobert:
un lavatorium al costat de la piscina baptismal que era emprat
pels fidels assistents al baptisme que evocant l’evangeli en el
que Jesús renta els peus als apòstols ells també practiquen el
lavatori. Consistia, doncs, en un singular sacramental.
Entre les estances episcopals hom admira un perystilum o pati
obert no cobert rodejat de columnes; quan plovia hi queia
l’aigua.
Referent a l’edifici que es deia baptisteri de Sant Miquel –tot
ell del segle vi amb pintures murals també del mateix segle i
voltejat per un nàrtex – no era un baptisteri sinó un martyrium
o lloc de sepultures episcopals.

També cal dir que els espais dels tres presbiteris de les respectives esglésies contenen pintures de l’època visigòtica. Últimament cal destacar el retaule petri de l’església parroquial, o
sigui de Sant Pere, que es data de l’època carolíngia.
Ultra els testimonis de l’època visigòtica s’han trobat centenars
de tombes de l’alta edat medieval, mosaics visigòtics, pintures
també del segle vi i les famoses d’Huguet i de Borrasà (s. xv). I
el més important és que s’ha pogut concretar l’estructura de
tot el conjunt episcopal. Tots aquests exitosos resultats ho són
no sols en el camp arqueològic sinó també en l’arxivístic i per
tant també en l’històrico-eclesiàstic-litúrgic. I cal insistir que
la recerca documental ha estat molt coherent amb totes les
altres investigacions; per exemple les arqueològiques. Exposem breument que els arxivers i els arqueòlegs es trobaven en
un buit documental, ja que un bloc de 83 pergamins havien
desaparegut i no s’exposava què succeïa en els segles X-XII.
Documents importants doncs es deia com eren els edificis en
aquells segles. Hi havia la possibilitat que aquests documents
es trobessin en alguns dels arxius importants d’Europa. I així
es feu la investigació. Es va enviar, per exemple, un doctorant
(Toni Tobella i Vergés) a la British Library i efectivament trobà en el registre d’entrada els testimonis que confirmaven la
compra dels esmentats pergamins a un personatge –dubtós–
alemany. Tot seguit es van fotografiar i posteriorment es van
transcriure i publicar. Així es completà el diplomatari de Sant

Pere i Santa Maria d’Ègara i del monestir de Sant Llorenç del
Munt sobre Terrassa, publicat pels Drs. Pere Puig Ustrell i Joan
Soler Jiménez.
Els 83 pergamins (“additional Chartes nº 62.604- 62.681”
de la British Library (Terrassa, 1980)) foren publicats per. J. M.
Martí Bonet. Així com d’aquest últim autor són els tres estudis
següents sobre Ègara: 1. Barcelona i Ègara- Terrassa, 2. Història de las diòcesis de Barcelona, Égara-Terrassa y Sant Feliu
de Llobregat (ed. BAC) i 3. Breu Història del bisbat d’Ègara.
***
Breument exposem l’experiència “Gaudí, a l’abast dels estudiosos”. Milions de persones visiten la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. I també hi ha molts investigadors i científics de Gaudí i de la seva obra. A nosaltres, gestors d’aquestes
visites i de molts estudis que s’han fet, ens obliguen a intentar
reviure les mateixes sensacions i evocacions de la gran i genial
obra de Gaudí dins el mateix panorama en el que ell la va
viure, crear i experimentar. I d’una manera en concret, em
refereixo a un banc existent a la catedral en el que ell (Gaudí)
seia i durant tots els diumenges i seguia amb gran devoció la
pregària coral dels canonges de Barcelona. Des d’aquí Gaudí
observava també el panorama de l’esplendorós gòtic. Precisament en aquell banc de la catedral començà la inspiració de
l’edifici futur de la Sagrada Família. Deia –segons un alumne
seu que escriu en castellà: “El gótico es el estilo más sublime
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dentro de la historia de la arquitectura. Las líneas del gótico
son todas correctas y regladas. Quedaba embelesado ante las
claves de bóveda que recordaban aquellas palabras de Jesús
al calificarlas como piedras angulares de los edificios. Admiraba los contrafuertes, las arquivoltas, arbotantes y especialmente la luz riquísima que penetraba a través de los vitrales
gracias a la ligereza de los muros laterales del gótico”.
Malgrat tot Gaudí es preguntava perquè no fer una catedral
sense crosses “por qué no quitar, prescindiendo de ellos todos estos elementos (contrafuertes, claves de bóveda…) para
así aligerar todavía más los muros laterales y las mismas bóvedas”. “Hagamos –continua– que el templo se sostenga sencillamente des del cielo, por las columnas en árboles que se
comporten como ellos, inclinados si cabe y que sean soportes
hiperboloides, o sea transformando en movimientos sus fuerzas internas”. “Sigamos –finalitzava– la misma naturaleza por
una parte y sigamos así los tres libros que deben ser la pauta
de toda obra sólida y viva o sea el libro de la naturaleza y los
libros de la biblia y de la liturgia”.
Totes aquestes expressions dictades per Gaudí i pels seus
deixebles les hem extret d’un gran tresor documental trobat
precisament en els arxius dels seus deixebles i també en la
mateixa Colònia Güell, en la cripta on es guardaven centenars d’autògrafs seus, fotografies dels que anava custodiant;
car volia que tot –abans de passar a la Sagrada Família– fos
experimentat a una petita escala en l’església que construïa
en la colònia Güell. Gràcies a petits túnels d’acondicionament
que hi havia pel fred o calor i que foren tapiats pel mateix poble i parròquia durant la guerra del 1936 per conservar tot el
que hi havia del que podríem anomenar “laboratori-Gaudí”.
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Així es salvà un gran tresor documental que hem digitalitzat
i està al servei de molts com, per exemple, dels estudiosos
d’universitats com Moscou, Innsbruck, Colònia, Barcelona i
són presentats en el “Gaudí World Congress”. Es pot trobar
informació més ampliada en les actes d’aquest congrés mundial i en 5 obres de J. M. Martí Bonet: Gaudí l’home i la seva
obra (Barcelona, 2002), Gaudí. El Genio, el santo y nuestro
emblema (Barcelona, 2014), Qui era realment Gaudí? Gaudí
1º World Congress 2014 (Barcelona, 2015), Antoni Gaudí, la
seva vida, les seves obres i la seva mort (Barcelona, Editorial
Poliglota, 1926), Evocacions gaudinianes dels seus deixebles
i admiradors en els dies posteriors a la seva mort (Barcelona,
1914).

T OR T O S A

Els vitralls de la capçalera de la catedral
de Tortosa: obra del taller dels Amigó
per Joan-Hilari Muñoz i Sebastià

1. Introducció
La catedral de Tortosa conserva un interessant conjunt de
vint-i-nou vitralls historicistes, situats en les divuit finestres del
segon i tercer nivell de la zona de l’absis, que foren obra del
taller del famós vitraller pre-modernista Eudald Ramon Amigó. Fins aquest moment, aquesta interessant mostra d’art del
vidre no havia rebut cap mena d’atenció per part dels estudiosos i es desconeixia totalment qui els havia obrat. Sobre els
vitralls només disposàvem d’una breu notícia indirecta realitzada per l’arquitecte Joan Abril i Guanyabéns, que ens assenyalava que havien estat col·locats el darrer quart del segle
xix, mentre ell exercia d’arquitecte diocesà de Tortosa.
La troballa de diverses notícies a les actes capitulars de la
catedral de Tortosa entre els anys 1885 i 1894, ens ha permès documentar en bona mesura tot el procés temporal per
instal·lar-los a les divuit finestres de la capçalera d’aquella seu.
2. La catedral de Tortosa a la segona meitat del segle xix:
un llarg procés de renovació
Les obres de construcció de la nova catedral de Tortosa, iniciades a mitjans del segle xiv, van acabar abruptament (sense
enllestir el cos superior de la façana) a mitjans del segle xviii.
A partir d’aquell moment l’espai construït de la catedral no

Un dels finestrals dobles de la capçalera de la catedral amb
els vitralls del taller dels Amigó.
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Detall de la part superior d’un dels finestrals amb els vitralls
dels Amigó.

Emblemes marians dels vitralls (Cipressus in Monte Sion i
Cedrus Libani).

ampliarà el seu perímetre, però si que es portaran a terme
obres de reforma d’espais ja construïts prèviament i que ara
es volien renovar, començant per la sagristia, construïda durant la dècada dels setanta del segle xviii.
A finals de la dècada dels vint del segle xix, un cop passats els
estralls de la Guerra del Francès i l’epidèmia de febre groga
de 1820-21, es va enllestir el retaule de jaspi i marbres del
presbiteri de la capella de la Cinta. Poc temps després, sota el
patronatge del bisbe Víctor Damian Sáez, es va obrar la nova
capella dedicada al sant Crist, ocupant els vells espais gòtics
de la canònica medieval: la sala capitular, amb la capella de
santa Càndia i part de l’aula major i el dormitori canonical.
L’esclat de les guerres carlines van deturar durant anys aquesta
empenta de renovació constructiva, i va caldre esperar la dècada
dels setanta per tornar a reprendre les obres, ara orientades curiosament a recuperar en la mesura del possible la imatge gòtica
del temple catedralici, en contrast amb les actuacions de poques
dècades enrere en què precisament se sacrificaven elements
d’època gòtica en benefici d’estils artístics més «moderns».
Un dels primers espais intervinguts i «medievalitzats» de la
catedral fou la reixa de tancament del cor, obrada en estil
clàssic a finals del segle xvi en jaspi de Tortosa, la qual fou
substituïda a finals de la dècada dels setanta del segle xix per
una reixa de forja d’estil neogòtic.
En aquest context de revalorització de la imatge medieval de
la catedral, cal contextualitzar les gestions iniciades pel capítol
de canonges de Tortosa l’any 1882 per tal de dotar als finestrals del segon i tercer nivell de la capçalera de la seva seu (la
zona més ben il·luminada a causa de la seva orientació envers
el sol ixent) de vidrieres de colors, en substitució de les pla-

ques d’alabastre que si bé deixaven passar la llum, no creaven
els bonics efectes cromàtics dels vitralls. Segurament no es va
plantejar dotar de vidrieres el primer nivell de la capçalera, el
de les capelles, perquè en aquell moment al voltant de l’absis
de la catedral a la seva part exterior hi havia una sèrie de construccions de caire privat que amb els alabastres quedaven més
ben aïllats visualment de l’interior de la seu.
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3. El taller d’Eduald Ramon Amigó, encarregat dels nous
vitralls
A l’acta capitular del dia 3 de març de 1885, els canonges
van decidir posar en pràctica un acord previ del dia 29 de desembre de 1882 en el qual es preveia «...colocar vidrieras de
colores en los ventanales de la iglesia, conforme lo permita el
estado de los fondos....», comissionant el xantre i al canonge
doctoral, mossèn Ramon O’Callaghan, iniciar les gestions per
complir aquest acord. Tres mesos després, el dia 5 de maig,
les actes capitulars es feien ressò de que s’havia rebut una
carta «del fabricante de vidrieras de colores de Barcelona, don
Edualdo Amigó», en la qual contestava per escrit algunes de
les demandes fetes pels representants del capítol designats el
mes de març. A més del contingut de la carta, Amigó feia saber als canonges que per ensenyar-los els dissenys proposats,
estava disposat a desplaçar-se personalment a Tortosa.
Segons l’acta del dia 15 de maig, efectivament Eduald Amigó
es va traslladar a Tortosa i va ensenyar els dissenys i pressupostos possibles. Del text de l’acord es dedueix que atès el
gran nombre d’obertures de la catedral a cobrir amb vitralls
i el seu cost elevat, de moment els canonges es plantejaven
fer-ne al voltant d’una vintena i la resta s’anirien posant con-
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forme la capacitat econòmica del capítol ho permetés. Curiosament aquell mateix any el senyor Eduald Amigó moria, per
la qual cosa podem deduir amb prou fonament que les feines
de construcció i instal·lació dels vitralls anirien a càrrec del
taller portat pels seus fills i hereus Josep i Joaquim.
A partir d’aquest acord, i per no allargar excessivament el nostre discurs, hem de dir que entre el mes d’abril de 1886 i el
novembre de 1889 es posen els vidres a les divuit finestres
(onze de dobles i set de simples) que conformen el primer
pis i el superior de la capçalera de la catedral. El resultat final
de tot aquest procés el podem contemplar encara avui prou
íntegre, malgrat els estralls que va patir la catedral entre els
anys 1936-39, ja que totes les vidrieres, a pesar d’algun petit
desperfecte menor, es conserven en prou bon estat.
A nivell estilístic estem davant unes vidrieres neomedievals molt
interessants, que majoritàriament mostren un quadrifoli amb vidres de colors vermell, blau i daurat. A més d’aquest quadrifoli, a
cadascuna de les obertures al tercer requadre, comptant des de
la base, hi ha textos emblemàtics en llatí sobre la Mare de Déu,
i un dibuix dels mateixos: així per exemple, al pis superior dels
finestrals hi trobem aquests textos: STELLA MATUTINA, HORTUS

Emblemes marians dels vitralls (Mather castissima i Fons
Vitae Aeternae).

CONCLUSUS, STELLA UT SOL, PULCHRA UT LUNA, ROSA MISTICA, NAVICIUM CRISTIANORUM, TURRIS EBURNEA, FOEDERIS
ARCA, FONTIS SINGULARIS, PORTA COELI i TURRIS DAVIDICA.

Eclipsi

il·luminació eficient per a
Esglésies i Museus.
T. 647 95 37 98
www.eclipsi-net.com

E
Església de Sant Nicolau de la Riba

Espai Guinovart d’Agramunt

Església de Santa Maria de Taüll
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UR G E L L

El procés de conservació i restauració
de la façana principal i la façana nord
de l’antiga església romànica de Santa
Maria d’Almatà ubicada al Santuari
del Sant Crist de Balaguer

Imatge de l’arxiu Salvany (1918). Es pot observar com la
rosassa està tapiada i la portalada ha quedat reduïda a una
porteta que dona accés a la sagristia del darrera l’altar de
la capella fonda. També ens mostra una imatge inèdita de
la façana sud abans de ser adossada a la façana neoclàssica
projectada per l’arquitecte Bernat Pejoan i Sanmartrí.

per Ramon Solé Urgellés

E

l passat mes de novembre van finalitzar els treballs de
conservació i restauració esmentats a l’encapçalament.
Amb aquesta intervenció1 es posava punt final a un seguit
d’actuacions que tenien per objectiu recuperar, dignificar i
mostrar un àmbit arquitectònic que havia quedat engolit per
l’església del Santuari del Sant Crist de Balaguer.

L’origen de l’oblit:
No deixa de ser una paradoxa de la història que la que havia
estat la porta gran de la principal església de Balaguer2 es
convertís, en el decurs dels segles, en una porta accessòria
ubicada en un lateral menystingut. Aquesta església, dedicada a la Mare de Déu i aixecada sobre la mesquita major, era
nomenada pel nom de l’altiplà on es trobava bastida, un nom
heretat del passat islàmic, Almatà, Santa Maria d’ Almatà. La
creixent devoció a la imatge del Sant Crist va fer necessària
una ampliació de l’espai de culte, d’aquesta manera es va
aconseguir que d’una capella del braç sud, on la imatge era
venerada des de almenys el s. xv3, es passés a la construcció
d’una gran capella decorada amb elements arquitectònics
d’inspiració clàssica. Aquesta capella, anomenada “capella

38

nova”, s’acabà l’any 16204 i l’any 16265 s’hi traslladà solemnement la imatge del Sant Crist. L’ampliació de l’església es
va realitzar mitjançant la prolongació dels braços, de nord a
sud6, segurament perquè aquesta orientació no presentava
tantes limitacions d’espai com podia ser la d’oest a est que topava amb el límit del barranc que dóna al riu. No obstant per
portar a terme la nova construcció es va tenir que enderrocar
la casa vella dels Capellans7.
Aquesta va ser la gènesi del canvi d’orientació dels espais de
culte, la rotació de la planta de l’església i la readaptació de
l’antiga estructura romànica al servei del nou temple dedicat
al Sant Crist van suposar la fi de l’antiga església d’Almatà8.
La Marededéu d’Almatà va quedar relegada al culte privatiu
de les monges Clarisses.9
La nova planificació de l’església disposava al nord,
l’anomenada “capella nova” on hi havia el cambril del Sant
Crist i al seu peu l’altar major. A l’altre extrem de la nau i
orientada al sud, s’hi bastí la portalada principal, d’un marcat
gust clàssic. En l’entaulament d’aquesta s’hi van esculpir, en
relleu, els Arma Christi, signe inequívoc de la identitat de qui
és venerava en l’interior, el Sant Crist de Balaguer.

3

Fotografia: Ioan Dorel

Fotografia: Ramon Solé

3

2

1. (Alarcon & Matosas i Associats. Arquitectura i Disseny SLP). Ubicació idealitzada de la planta de l’antiga església romànica de
Santa Maria d’Almatà sobre la planta actual del Santuari del Sant Crist de Balaguer.
2. Vista de la portalada romànica abans i després del procés de conservació i restauració. Les reparacions de la portalada van ser
eliminades i es van substituir per llacunes realitzades amb morter de calç.
3. Vista de la rosassa abans d’iniciar el procés de conservació i restauració. En la imatge de la dreta, es pot observar un dels
fragments de motllura de la rosassa que es van descobrir durant l’eliminació de la capa d’arrebossat de guix del sota cornisa de
la façana.

.L’antic absis romànic, orientat a l’est, s’enderrocà i al seu lloc
s’edificà un mur on s’hi va obrir la porta col·lateral de l’església,
És la porta a la qual Diego de Monfar, s’hi refereix, en la visita
que efectua a l’església del Sant Crist de Balaguer l’any 1652,
com “la puerta que mira al rio”10. Finalment, a la banda de ponent, l’estructura arquitectònica que en restà dels peus de la nau
romànica, es va convertir en una capella a la qual s’anomenava
“la capella fonda”. En aquesta s’hi va aixecar un mur fins a
la volta que amagava per complet la contrafaçana romànica.
En aquest mur hi havia un retaule11 de fusta que, a dia d’avui,

es desconeix com era, però que podia estar relacionat amb
el drama passional de la llança que traspassà el cos de Jesús,
mort, en la creu. Se sap que aquesta capella estava dedicada a
la “Lanzada”12 i que s’hi traslladava, solemnement, la imatge del
Sant Crist quant es feien les Tretes13. A banda i banda d’aquest
retaule, s’hi van obrir dues portetes que donaven accés a un
espai, format entre el mur i la contrafaçana romànica, que probablement feia funcions de sagristia o magatzem. Aquest espai
es comunicava amb l’exterior a través d’una porteta oberta en
el tapiat que cegava l’antiga portalada romànica.
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Fotografia: Amadeu Matosas
Fotografia: Ramon Solé

2
1

Fotografia: Ramon Solé

Neteja mecànica de la decoració de la traceria de l’òcul de la
rosassa.

Aspecte de la rosassa un cop finalitzatel procés de
conservació i restauració.

No obstant la transformació definitiva de l’interior de
l’església va arribar l’any 178714 quan es van elevar les voltes de l’església, per realçar més l’espai interior, ja que fins
aquell moment havien estat a la mateixa alçada que la volta
romànica. Per dur a terme aquesta intervenció s’utilitzà pólvora per esventrar la sòlida estructura de carreus de pedra que
conformava la volta. Amb tota seguretat es pot afirmar que
aquesta seria la causa dels desperfectes que va patir la façana
romànica.

d’una argamassa formada per calç, grava i còdols. L’enderroc
de parts de la façana va posar al descobert l’argamassa del
nucli i en alguns indrets el revers del parament de carreus
de la contrafaçana. Els fragments de pedra que es van despendre posteriorment es van reaprofitar per reblir els espais
que s’havien ensorrat amb l’ajut d’un morter de guix negre.
Aquestes reparacions no anaven orientades a salvar la façana
romànica com a tal, sinó més aviat a recuperar l’estabilitat i
funcionalitat d’aquesta com a mur de tancament exterior de
l’anomenada “capella fonda”. D’aquesta manera es va tapiar
l’arc d’accés de la portalada, deixant-la reduïda a una petita
porta. També es va cegar l’òcul de la rosassa amb morter de
guix i es repicà la motllura exterior que la circumval·la amb la
finalitat de deixar la façana llisa, sense cap element prominent
que pogués entorpir l’aplicació d’un arrebossat amb morter
de guix. Aquest morter amagarà durant uns quants segles la
identitat de la façana. Cal arribar a la segona meitat del segle
xx perquè aquest morter que cobreix la rosassa sigui eliminat,
redescobrint de nou la rosassa: no obstant no serà fins a la
recent intervenció de conservació i restauració mitjançant el
qual l’òcul s’obrirà de nou per deixar passar la llum a l’interior
després de 230 anys.

Antecedents:
L’efecte de l’ona expansiva provocada per la voladura de part
de l’estructura arquitectònica romànica, ocasionà greus desperfectes a façana de Santa Maria d’Almatà. Si s’observa detingudament la façana, es veu lleugerament vinclada amb la
part còncava orientada a l’exterior. Aquest moviment estructural va provocar, segurament, la caiguda del coronament de
la façana i també va causar danys importants a la rosassa i la
portalada. Aquí cal afegir que l’estat de conservació que devia
presentar la pedra de la façana en aquell moment no devia
ser el més òptim. Aquest fet va contribuir a agreujar encara
més els desperfectes ocasionats per la batzegada de l’ona,
sobretot en aquells elements arquitectònics esculpits més delicats com serien les traceries que tanquen l’òcul de la rosassa
així com parts importants de la motllura que l’emmarca. La
façana de Santa Maria d’Almatà està formada per un mur
compost on la façana i contra façana estan construïdes per filades de carreus, ben tallats i escairats col·locats a contra junt.
Entre les dues façanes o fulles hi ha un nucli central reblert
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El rescat de la memòria, el procés de conservació i restauració de les façanes.
La present intervenció de conservació i restauració tenia per
objectiu abordar dos grans reptes; per una banda frenar el
procés d’alteració i degradació que afectava la pedra de les
façanes i per l’altra recuperar la llegibilitat de les façanes.

(fotografia Ramon Solé)

Façana romànica de Santa Maria d’Almatà abans i després del procés de conservació i restauració.

La façana principal i la façana nord, estan orientades a la
banda de ponent. Aquest fet fa que estiguin sobreexposades
als efectes de la pluja, el vent i de poques hores de sol durant
els mesos d’hivern, afavorint la permanència de les bosses
d’humitat i la formació de gel a l’hivern. Aquests factors juntament amb la naturalesa de la pedra, una sorrenca local que
actualment està en estudi, contribueixen en gran mesura a
la seva degradació. La disgregació, la formació de fissures i
les exfoliacions, són les formes d’alteració més habituals que
presenta aquest tipus de pedra. La humitat per capil·laritat
també ha contribuït en gran mesura a l’alteració i degradació de la pedra de la part baixa de la façana romànica i dels
muntants de la portalada. Aquests elements petris presenten un retrocés superficial molt acusat fet que es tradueix
en una considerable pèrdua del volum escultòric original.
Això dificulta saber si els brancals, impostes i la motllura de
l’arquivolta superior de la portalada, havien estat decorats
en origen.
La consolidació va ser una de les tasques primordials per poder
salvar i garantir la futura conservació de molts dels elements
petris de la façana. Aquesta es va fer en dues etapes, en la
primera es va aplicar un consolidant mineral, mitjançant la
injecció o la impregnació, segons els casos, en fissures i zones
disgregades. La segona fase va consistir en la consolidació estructural del suport petri mitjançant el segellat amb un morter
de calç de baixa densitat de totes les fissures, discontinuïtats i
altres lesions obertes que suposaven una entrada d’aigua dins
el suport petri. També es van recuperar els morters d’unió,
amb morter de calç. Molts dels junts de la façana estaven

oberts i els pocs junts que s’havien conservat estaven lixiviats.
L’altre objectiu era, recuperar la comprensió i llegibilitat de
les façanes a partir de l’eliminació de les reparacions modernes. Aquestes eren alienes a la fase constructiva romànica
i es va plantejar la seva substitució per llacunes realitzades
amb morter de calç. Per això totes les reparacions matusseres realitzades amb morter de guix i materials reaprofitats es
van eliminar de la façana. De fet, molts d’aquests morters
ja presentaven símptomes d’alteració i s’havien donat alguns
despreniments puntuals d’aquests materials. Per tant es va
procedir a eliminar i sanejar totes les zones reparades amb
l’objectiu de descobrir l’abast de la pèrdua i preparar-les per
rebre les diferents capes de morter de calç que configuren
la llacuna. La missió de la llacuna és, posar de manifest les
pèrdues que ha sofert l’obra de fàbrica de les façanes sense
amagar-les amb una reposició de pedra nova. Aquesta manifestació de la pèrdua, alhora, potencia el que resta d’original
de les façanes. Cal però, que la llacuna no s’imposi visualment
a la resta del conjunt. És per això que és necessari establir un
diàleg equilibrat entre les llacunes i les parts originals cosa
que s’obté amb la incidència que té la llum sobre la textura i
color aplicats al morter que conforma les llacunes. En el cas
que ens ocupa es van fer diverses proves amb morters de calç
natural de diferent granulometria d’àrid i color. D’aquestes
proves en va sorgir la tonalitat i textura més adequada per a
pastar el morter de calç que s’havia de reintegrar a les llacunes de les dues façanes. Aquest morter també es va utilitzar
en la reconstrucció volumètrica de la traceria de l’òcul de la
rosassa, intervenció necessària per poder tancar l’òcul amb
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un vitrall i en l’arrebossat de la part superior de la portalada
que es correspon a una reconstrucció del segle xviii. La utilització de les llacunes en aquestes dues façanes permet llegir
i entendre l’estructura de l’obra romànica sense esborrar les
vicissituds històriques que han viscut, vicissituds que sempre
deixen el seu testimoni en forma de ferida o pèrdua.
D’altra banda els morters de les grans llacunes, alguns cops
amaguen una important tasca de consolidació interna estructural. Em refereixo a les dues llacunes que flanquegen
la portalada i que estan realitzades sobre un encofrat realitzat amb formigó ciclopi. Aquests encofrats es van haver
de realitzar perquè un cop s’havien eliminat els materials de
reparació d’època moderna, es va fer evident que el reblert
d’argamassa del nucli del mur també s’havia perdut i deixava
al descobert els carreus de pedra de la contrafaçana.
En el transcurs d’aquesta intervenció, algun dels elements petris que s’havien desprès de la façana per l’ona expansiva de
1787 i que posteriorment es van reaprofitar en les reparacions
d’aquests danys, es van poder reintegrar al seu lloc d’origen
mercès a la seva identificació. Aquest és el cas d’algun fragment de la imposta de la banda esquerra de la portalada i
d’alguns dels fragments de la motllura exterior de la rosassa.
Així doncs aquestes reintegracions, encara que minses, van
permetre implementar les parts romàniques originals.
Finalment destacar que en alguns casos molt concrets va ser
necessari recórrer a la reposició d’elements arquitectònics seriats realitzats amb pedra. Aquest va ser el cas de la reposició
de sis dovelles de les arquivoltes de la portalada, una reposició estructuralment necessària per garantir la transmissió de
la càrrega cap als brancals. També es van reincorporar tres
peces de pedra en la motllura exterior de la rosassa. Aquestes es van tallar copiant la secció de les peces originals però
sense reproduir les decoracions vegetals i puntes de diamant.
La incorporació d’aquests elements nous juntament amb els
fragments originals van permetre recuperar part de la motllura externa de la rosassa i també la seva funcionalitat, de
privar l’escolament de l’aigua de la pluja cap a l’interior de
la rosassa.

1. Aquestes actuacions estan contemplades en el: “Projecte bàsic.
Restauració de la façana romànica al Santuari del Sant Crist de
Balaguer i obres auxiliars”. Redactat pels arquitectes Pere M. Alarcón
Puche, Amadeu Matosas Paris i la col·laboració d’Irene Antonijoan
Tresens. Barcelona 2009
Façanes de Santa Maria d’Almatà, proposta de conservació i
restauració. Ramon Solé Urgellés, 2015.
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L’obra de conservació i restauració de la façana principal i façana
nord de l’església romànica d’Almatà va ser dirigida per Amadeu
Matosas Paris i Ramon Solé Urgellés. La supervisió tècnica per
Pere Rovira, Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
L’execució de l’obra va ser realitzada per l’empresa COECO.
2. Va ser parròquia de Balaguer fins a l’any 1351.
3. Carme ALÒS TREPAT, ”Nou segles de Cristianisme”, Fragments
del Cel. Art Cristià al Museu de la Noguera, Balaguer 2011, p. 12-13.
4. Rdo. Francisco ROCA, “Historia del convento de Santa Clara.
De nuestra señora de Almatà de la presente ciudad de Balaguer”
Ampliació de 1893. Manuscrit inèdit. Arxiu del Santuari del Sant
Crist de Balaguer,p. 155.
5. Rdo. Francisco ROCA, “Esglesia del Sant Crist de Balaguer”,
Album històrich, pintoresc y monumental de Lleyda y sa provincia,
Tomo I, Lleida 1880, p.23, nota 3 a peu de pàgina.
6. Francesc FITÉ I LLEVOT, “El Santuari de Santa Maria del Merli, de
la vila d’Alguaire:Anàlisi artístic del temple del segle xiii.” Urtx, Núm.
25, Tàrrega 2011, nota 16 a peu de página.
7. “…; ha de saberse que la casa vella estaba sita en el presbiterio del
altar mayor del Sto. Cristo, debajo de cuyo Camarín tenía la bodega,
que es hoy la del Convento;…”. Rdo. Francisco ROCA, “ Historia del
convento de Santa Clara...” (Op.Cit), p.168.
8. “…Mas Tarde fue sustituido este nombre por el del Santo Cristo
de Balaguer, cuya sustitución es muy moderna pues en todos los
documentos pontificios de principios del siglo que acaba de finir
siempre se habla de la iglesia de Almatá.”. Rdo. Francisco ROCA,
“Historia del convento de Santa Clara...” (Op.Cit), p.160.
9. La gran devoció al Sant Crist va propiciar que la festa major de
Balaguer se celebrés el dia 9 novembre mentre que antigament la
festa major es celebrava, en honor de la Marededéu d’Almatà, el dia
25 de març, dia de l’Anunciació de Maria.
10. Diego de MONFAR I SORS,” Historia de los condes de Urgel ”,
Colección de documentos inéditos del archivo general de la corona
de Aragón, Barcelona 1853, tomo II, p.278.
11. Una prospecció recent realitzada en aquest mur ha posat de
manifest l’existència d’un suport de fusta que podia haver pertanyut
a un retaule.
12. Rdo. Francisco ROCA, “ Historia del convento de Santa Clara...”
(Op.Cit), p.157.
13. “Con el nombre de Tretes se llama el acto solemne de sacar el
Santo Cristo de su Camarín. Son estas muy raras y por calamidades
muy extraordinarias de sequía ó peste. No se saca nunca de la iglesia.
Únicamente se traslada de su Camarín á la Capilla Fonda…”. Rdo.
Francisco ROCA, “ Historia del Santo Cristo de Balaguer”. Impremta
Mariana, Lleida 1911,p.97.
14. Rdo. Francisco ROCA, “ Historia del convento de Santa Clara...”
(Op.Cit), p.155. En aquesta, l’autor cita el manuscrit sobre la Història
de Balaguer del Dr. Borràs: “...arquitectura mal aseada y rústica,
però tant consistente y fuerte, que intentando derribarla el año 1787
para engrandecer la Iglesia y reedificarla de nuevo, no cediendo a
los instrumentos de hierro tuvo que hecharse mano de la pólvora.”
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La redescoberta de l’antiga Canonja
romànica de la catedral de Vic
Per Josep M. Vila i Carabasa

A

la tardor del 2017 es va desenvolupar una intervenció
arqueològica als edificis situats a la banda de llevant del
claustre inferior de la catedral de Vic. Es tractava d’uns treballs
de recerca previs a la redacció d’un projecte de restauració
d’aquell sector del recinte catedralici vigatà, emmarcat en el
projecte Episcopus. Els treballs han consistit en l’excavació extensiva de l’interior dels edificis fins arribar als nivells de circulació d’època romànica i en l’obertura d’alguns sondeigs en
diferents punts de l’entorn per avaluar les seves potencialitats
arqueològiques.
Aquesta zona, que fins ara no havia estat mai objecte de treballs
de rehabilitació, correspon al que queda de l’antiga Canonja
romànica de la catedral de Vic i al carreró que hi comunicava.
Es tracta d’un dels pocs edificis, juntament amb el campanar
i la cripta, que s’han conservat de la catedral medieval de Vic.
Els canonges catedralicis configuren una comunitat de preveres que es regeix per una regla específica. Els seus membres,
tot i que habitualment viuen separadament en cases particulars situades a l’entorn de la catedral, estan obligats a dur
a terme alguns actes de vida comunitària que requereixen
d’espais específics en els edificis que composen el conjunt
catedralici. És en aquest context i funcionalitat que cal situar
l’erecció de la canonja de Vic.

Obertura que comunicava amb un carrer exterior.
Foto: Josep M. Vila.

La construcció d’aquest edifici s’ha d’emmarcar en les importants reformes del conjunt catedralici que va endegar el bisbe
Oliba a partir del seu nomenament com a bisbe de Vic el 1018
i que culminen, però no acaben, amb la consagració de la
catedral de Sant Pere vint anys més tard. El Pla d’Oliba també
comportava la construcció de l’església de Santa Maria la Rodona als peus de la Seu, un nou palau episcopal, l’edifici de
l’Albergueria per a acolliment dels peregrins i malalts i també
d’una nova Canonja. Sabem per la documentació escrita que
s’estava treballant en aquest darrer edifici cap a mitjan segle
xi. Per tant la seva construcció s’ha d’emmarcar en els treballs
que es van executar ja desprès de la mort del bisbe Oliba.
Els precedents d’època romana
Les excavacions arqueològiques han tret a la llum algunes estructures d’època romana situades a nivell del fonament de la
Canonja. La més destacable és un mur de grans dimensions,
segurament cap als 2,5 m d’amplada, paral·lel a la paret de
tancament nord de l’edifici de la Canonja. Es tracta d’un
mur amb la cara exterior feta amb filades de grans carreus
quadrats de pedra amb els que estan associades ceràmiques
d’època romana, especialment dels segles ii-iii dC. A banda
d’aquesta estructura, també s’han trobat restes d’un dipòsit
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Exterior de la porta de sortida a un pati. Fotos: J.M. Vila.

Foto a nivell del subsòl.

fet amb opus signinum i altres restes, totes d’època romana.
Arqueològicament s’ha pogut comprovar que aquest mur
antic molt probablement va servir de fonament per a la construcció del transsepte de la catedral del bisbe Oliba. Perpendicular a aquesta paret es va aixecar l’edifici de la Canonja, que
conformava el límit oriental del pati definit per la Catedral al
nord, el Palau Episcopal a ponent i la Canonja a llevant en el
qual es formalitzarà poc després el primer claustre de la Seu
vigatana.

sència d’aquests elements decoratius denota que es tractava
d’un espai amb una certa rellevància per a la comunitat de
canonges. Els paviments conservats d’aquesta sala són tots de
morter de calç, com acostumava a passar habitualment en els
edificis d’aquesta època.

La Canonja
A partir de la intervenció arqueològica hem pogut delimitar
d’una manera força precisa les dimensions i característiques
d’aquesta primera edificació. Es tractava d’una gran nau rectangular que interiorment feia uns 29,3 m de llargada i una
amplada de 6,83 m, amb parets de més de 1 m de gruix fetes
amb alineacions de carreuons de pedra molt ben treballats,
característics d’aquest període del romànic. La nau estava
coberta amb una volta de pedra de perfil rebaixat i feta amb
encofrat de taulons que tenia una alçada mitjana de 3,3 m.
Es tracta d’una alçada relativament petita si la comparem amb
altres edificis semblants com el de la catedral de Girona que
feia 6 m. En alguns punts de la volta es conservaven, fins
fa uns anys, restes de pintura mural que van ser arrencades
i que avui en dia es custodien a la pròpia catedral. La pre-

44

Al centre de la nau s’obrien les dues portes originals d’entrada a l’edifici, una que donava accés cap a l’interior del pati i
que pràcticament no s’ha conservat a causa de les alteracions
posteriors. Davant d’aquesta hi havia una segona obertura
que comunicava amb el carrer i que ha arribat a nosaltres
força ben conservada. Es tracta d’una porta coberta amb llinda d’arc de mig punt adovellat feta amb una doble rosca de
carreuons de pedra, molt característica d’aquest moment del
romànic. A més de les portes sabem que per la banda exterior
l’edifici disposava de sis finestres de doble esqueixada i d’importants dimensions sobretot per la banda exterior. Un nombre similar de finestres es devia obrir cap al pati interior. En
el moment actual encara queda el dubte de si l’edifici només
disposava de la planta baixa que coneixem o bé, com passa a
Girona, tenia un pis superior.
Els usos de l’espai
Els edificis destinats a acollir els espai de la vida comunitària
dels canonges són per definició estructures polivalents i amb
funcionalitats molt utilitàries que habitualment canvien al

Vista interior de la nau. Fotos: J.M. Vila.

Interior del conjunt de la nau.

llarg del temps en funció de les necessitats de cada moment.
Aquesta característica es documenta clarament en el cas de
la Canonja de Vic. Per a identificar els diferents usos que han
tingut els espais en aquest edifici hem utilitzat no solament les
informacions que ens ha proporcionat l’excavació arqueològica (sobretot murs de compartimentació, paviments, etc) sinó
sobretot les notícies que hem pogut recollir en el riquíssim
fons documental de l’Arxiu Capitular de la catedral de Vic.
Així, sabem a través de la documentació escrita que l’espai de
planta baixa de la Canonja es va utilitzar, almenys fins al segle
xiv com a Sala Capitular (la meitat nord), mentre que la resta
conformava el refetor dels canonges. En aquest sentit arqueològicament s’ha localitzat un mur de compartimentació que
separaria els dos espais i fins i tot restes del que podria haver
estar la bancada de la Sala Capitular en la que s’asseien els
canonges durant les sessions.
A partir del segle xiv es produirà una primera transformació
dels usos d’algunes parts de l’edifici. El 1318 el capítol de la
catedral acorda endegar la construcció d’un nou claustre ja
que es considera que l’antic no reunia les condicions necessàries. Aquesta estructura no es va aixecar en substitució de
l’anterior sinó que es va construir per sobre d’aquell, reproduint per tant la mateixa planta que l’inferior. Aquesta obra,
que es va perllongar gairebé fins a finals del segle xiv, va comportar també la construcció de nous edificis sobre la Canonja
que tenien la seva entrada des de la galeria de llevant del

nou claustre. El més important va ser l’anomenada capella
del Sant Esperit, consagrada el 1360 i que a partir d’aquell
moment va començar a fer funcions de sala capitular. Després
d’aquest espai, que ocupava la zona més propera a la catedral, i seguint la galeria del nou claustre, sabem que hi havia
la casa del monjo menor, algunes capelles com la de la Mare
de Déu de la Concepció i, des de començament del segle xv,
la primera llibreria de la catedral de Vic, precedent de l’actual
Biblioteca Episcopal. Per reforçar el nou claustre es van construir uns contraforts que, travessant la volta de la Canonja,
arribaven fins al terra.
Les transformacions d’època moderna
Entre els segles xv i xviii els espais de la Canonja van anar
modificant progressivament el seu ús a mesura que les necessitats canviaven o es traslladaven a altres emplaçaments
els usos que fins al moment s’hi havien situat. Aquest procés
comença ja al segle xiv quan la sala capitular es trasllada a la
capella del Sant Esperit i té continuïtat a començament del
segle xvii quan es construeix una casa per al monjo menor a
la zona del portal de Sant Joan, a tocar del campanar. L’espai
de l’antiga sala capitular va passar a convertir-se, a finals del
segle xvii en la cripta on s’enterraven els canonges de la catedral, mentre que la casa del monjo menor va ser transformada
en celler on es guardava el vi per la missa de la catedral. També tenim referències a què s’hi podien situar l’escola de cant i
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Canonja Romànica de la Catedral de Sant Pere de Vic. Rafael
Vila Rodríguez, Dr. Arquitecte.

una carbonera. Tots aquests canvis d’ús van comportar també
modificacions en les compartimentacions dels espais, obertura de noves portes i finestres, canvis en els paviments, etc,
molts dels quals s’han pogut documentar arqueològicament.
De tota manera, la transformació més important que va patir
l’espai es va produir a començament del segle xix un cop completada la nova Seu de Vic. En aquell moment es va decidir
reconstruir el claustre gòtic ja que la seva galeria nord quedava desplaçada per l’ampliació de la catedral. Aquesta operació va comportar no solament l’alineació del claustre amb
la nova façana de la catedral sinó que també es va aprofitar
per abaixar el nivell de pavimentació del claustre per deixar-lo
a peu pla de la nova església. Això va originar l’enderroc de
bona part de les construccions que fins al moment hi havia a
l’ala de llevant del claustre gòtic, sobre l’edifici de la Canonja,
amb excepció de la Sala Capitular que es va mantenir, tot i
rebaixant un metre i mig el seu paviment. Els espais sobre la
Canonja van ser ocupats per una nova sala capitular, l’arxiu i,
sobretot, per la construcció de la nova capella de Santa Maria
la Rodona.
L’antiga capella romànica de Santa Maria la Rodona fundada
pel bisbe Oliba i reconstruïda íntegrament al segle xii, havia
sobreviscut davant la façana de ponent de la catedral fins
que va ser enderrocada a finals del segle xviii, en mig d’una
important polèmica, per poder aixecar el podi davanter del
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nou edifici i formalitzar l’actual plaça. Com a conseqüència
de l’enrenou es va arribar al compromís d’aixecar una capella
amb la mateixa advocació en el nou complex catedralici que
naixia de l’ampliació neoclàssica. Després d’alguns dubtes es
va decidir construir-la en el tram final de la nova ala oriental
del claustre, sobre la Canonja.
L’erecció de la nova capella, amb la seva sagristia, la cripta
inferior i l’escalinata que permetia accedir-hi des del carrer, va
comportar l’enderroc pràcticament complert del tram final de
l’edifici de la Canonja, que fins al moment havia sobreviscut
pràcticament sencer. En aquest moment també es va traslladar el lloc d’enterrament dels canonges a la cripta d’aquesta
capella ja que l’espai utilitzat fins llavors havia quedat inutilitzat per les obres de remodelació del claustre. Finalment, i
també a causa de les obres, es clausura de manera definitiva
l’antiga porta romànica que comunicava la Canonja amb l’exterior.
Els darrers temps
A partir d’aquest moment el que quedava de l’antiga Canonja
romànica va perdre tota funció específica i els seus espais es
van convertir en magatzems per a usos diversos. En els darrers
anys, i fins al moment d’iniciar-se la intervenció arqueològica,
una part de la sala s’utilitzava com a magatzem del fons lapidari del Museu Episcopal de Vic.
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Exposició “Mons Dei” a Aguilar de Campoo
Un any més la Fundació “Las Edades del Hombre” ha organitzat
una nova exposició -la XXIII edició, d’obres d’art religiós- sota el
títol de “Mons Dei” (la Muntanya de Déu), que tindrà lloc a la
ciutat palentina d’Aguilar de Campoo, des del mes de maig i fins
el proper novembre. Durant aquests set mesos es podran veure
exposades un total de 124 obres d’autors tant importants com:
Gregorio Fernández, El Greco, Alonso Cano, Goya, Pedro i Alonso
Berruguete, Gil de Siloé, Venanciano Blanco i altres. Els espais
expositius són l’església romànica de Santa Cecília i la Col·legiata
de Sant Miquel.
L’exposició, tot responent al seu títol, vol profunditzar amb el ric
significat de la muntanya en la temàtica religiosa cristiana i també
la seva presència en la història de les religions com a lloc sagrat.
Aquesta vegada també sumant a la fe i l’art, la natura, en plena
relació amb l’encíclica “Laudato si” i el seu missatge de cura de
la casa comuna. Una exposició articulada en set capítols temàtics
i expositius, que fan referència a diferents passatges bíblics on
la muntanya i el seu significat simbòlic són ben presents, un significat que també ens refereix a Jesucrist com a la muntanya de
la Salvació i una Església que ha de pujar al cim amb tot el que
suposa d’esforç i a la vegada de goig de trobar al Ressuscitat.
Més informació a http://monsdei.lasedades.es/

Exposició “Murillo en la Catedral. La mirada de la santidad”
La catedral de Sevilla acull una exposició de l’obra del pintor sevillà
Bartolomé Esteban Murillo, del 8 de
desembre de 2017 fins al 8 de desembre de 2018. El motiu és la celebració dels 400 anys del naixement
d’aquest gran pintor que va néixer
a Sevilla a finals de l’any 1617 i que
tota la seva etapa pictòrica la va desenvolupar en aquesta important ciutat espanyola en el segle XVII. Una
producció artística que és molt nombrosa i que té un gran percentatge
d’obres de temàtica religiosa que
estava present a espais religiosos (catedral, esglésies, convents,...).
El cabildo sevillà ha volgut contribuir en aquest Any de Murillo
amb una exposició de 18 pintures de Murillo, la majoria són de la
pròpia catedral hispalense, a més s’acompanyen amb altres obres
i documents de l’època de la vida del pintor. Des de la catedral
s’ha volgut fer una exposició que no fos només un seguit d’obres
de Murillo exposades, d’aquí el subtítol de la mateixa “La mirada
de la santidad”, i en el marc de culte d’un temple aquest aspecte
es pot treballar, i així ho han fet, els visitants i els fidels en el recorregut de l’exposició poden seguir una catequesi que permet una
proposta evangelitzadora, sense deixar de ser obres d’art sacre
al servei del culte, com són els quadres dels sants i la Immaculada que el pintor va fer per encàrrec del cabildo catedralici. Es
vol crear un triangle entre pintor, les pintures i els espectadors
(creients i no creients) que profunditzi en els aspectes espirituals,
com s’arriba a la santedat, i també la difusió dels dogmes de la
comunió dels sants i la concepció immaculada de la Verge Maria.
Un recorregut per la catedral de Santa Maria de la Seu de Sevilla,
que és la catedral gòtica més gran del món i Patrimoni de la Humanitat, permet admirar l’obra de Murillo sense deixar de costat
la funció evangelitzador que té.
Al llarg del 2018 hi haurà un seguit d’exposicions i activitats
amb Bartolomé Esteban Murillo com a protagonista, us deixem
aquests enllaços per més informació:
http://www.murillocatedraldesevilla.org/
http://www.murilloysevilla.org/. https://vimeo.com/244062810
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