
V'ITRALLS LITURGICS CATALANS DEL SEGLE XI

per Awscnizi M. Mihno

I.cslor4 dut a bon tcrmc pcr Joan Ainaud de Lasartc en un camp tan
proper a la liturgic com es cl do la dccoracio dels cspais de 1111111 Cie ICS
grans csglrsies mcdie^als suscita admiracici alhora quc mcreix el nostre
rcconeixemcnt prrofund. Ell va scr 1'idcador, I'impulsor i en bona part cl
rcalitzador Cie Ia scric catalana del C'onpns 1'7irearam M dii 4et•i (CVMA),
1'obra cientifica scva mcs reconc<iuda i perdurable.

Pot scr titil per al lector resumir aqui Ies rclacions de Joan Ainaud
amb cls orieens de I'cmpresa. La idea del Corpus [ill-en-tun Mcdii .1e"i
sor^ci arras cic] Congres Internacional d'Histbria do I'At-t celebrat a
Amsterdam ci 1952. El projecte fou acceptat per la Union Acadcmigtte
Internationale el 1954. LInstitut d'Estudis Catalans -ent at a la UAI des
del 1922 de scOuida s'tinf al projcctc i acccptLi cic fer-lo concixcr a
Catalunva i a Espanva.

Joan Ainaud, quc ja el 19,52 havia pub]icat Lill primer inventari sobre
cls yitralls catalans, estimula la lornrtciti a Madrid (Fun comitc quc s'ha-
via d'octipar d'estudiar i de publicar cis de Castella, Lleci i Andalusia. Pei
quc fa a Catalunva, plash ica cl trcball a realitzar per a la pubhcacito dels
yitralls de Ics nostres grans esulesies. El senvor Ramon Aranion i Serra
pi-()posit cl 1957 a l'IEC quc es vinculcs aI projcctc amb Ia formaci< dun
comitc barceloni. L:adhesi(,) fou l eta realitat en presentar a I'assemblea
de la UAI dcl 1958 el pla preparat per Ainaud.

I:iEC, perm, no tcnia mitjans economics ni tecnics suficicnts per a
iniciar I'obra en berm. Superadcs les dificultats, el trcball efcctiu cs 110-
One conien4ar Cl 1979. Ainaud hM-ia trobat cis dos cspeciahstcs nccessa-
ris per a cmprcndre l'obra amb totes les garantics, tant Pei quc fa als as-
pectes Cie la tccnica artistica vitrallcra, quc encarnava el senvor Joan
Vila-Gran, com als cic la tccnica fotografica, quc posscia el scnvor
Ramon Roca i Junvent.

Agtiesta conflucncia de persones cra neccssaria ja clue no es ^_cns la-
cil tractar de vitralls antics. No cols cal descriurc'ls amb precisiti i dctall,
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sing que calia, abans, explorar-ne els racons noes amagats per la bruticia

acumulada pel temps en aquells mosaics de vidres emplomats i detectar-
ne els retocs maldestres i les diverses manipulacions sofertes amb cl pas

dels segles. El guiatge magistral d'Ainaud arribava a tots els aspectes de
la feina que ara arrencava amb cmpenta. Ainaud, encara, durant cis
llargs anus de la seva villa activa com a historiador de fart, havia furgat
els arxius -tan Tics en documentaci6 medieval a Catalunva-, per reco-

Ilir-hi test imoniatges de construcci6 dc vitralls i de mcstrcs vitrallers.
El 1985, finalment, cl primer volum veia la ]lum -expressi6 mai no

tan adequada- que Iiltraven els vitralls de 1'esglesia de Santa Maria del

Mai; de Barcelona; aquell mateix any era presentat a ]'assemblca general

de la UAI. El volum segon, quc reunia els do la catedral de Girona, cra

ofert pel mateix Joan Ainaud a ]'assemblea de la UAI cclebrada prccisa-

mcnt a Barcelona el 1987; prescncia que aprofitava el Comitc

Internacional del CVMA per a celebrar a la nostra ciutat ]a seva rcuni(>

periodica, a que assistirem cis membres del Comitc de Barcelona i en

que Joan Ainaud f'ou nornenat membre d'honor del Comite del CVMA.

Del volum tercer, dedicat als vitralls de ]a catedral de Tarragona i als

del monestir de Santes Creus, cl senyor Joan Ainaud, impedit d'assistir a

1'assemblea anval de la UAI, reunida a Brusel-les el 1992, ja no en pogue

fer la presentaci6; per aquest motiu em confia Ics proves d'ozalid, molt

ben impreses amb els gravats a tot color -com eren evidentment els

dels altres volums-, amb ]'honor que significava per a mi of'erii-les a

]'assemblea de la dita UAI.

dels volums del CVMA catalans ha estat general i un

motiu d'achniraci6 crcixent, tant envers ci seu director i anima coin per

la regularitat de ]a publicaci6, fins el punt d'esser considerada un mo-

del entre les series que editen uns altres pa'isos. Confiem que el volum

quart, dedicat a la catedral de Barcelona, al monestir de Pedralbes i a

algunes esglesies barcelonines mes i de] seu entorn, scra un fet cap a] fi-

nal d'aquest mateix any 1996. Tambe desitjcm, taut els de la comissi(i

redactora com els del Comite dc Barcelona, que el volum cinquc, dedi-

cat a les catedrals de la Seu d'Urgell, de Tortosa, de Santa Maria de

Cervcra i d'apcndixs dispersos, el nostre Institut d'Estudis Catalans pu-

gui estimular-lo amb e] mateix entusiasme que ha dedicat als volums

anteriors.

A tall de divagacio historica, hi afegire aqui alguns testirnonis mes

quc curiosos de I'afecci6 quc els catalans tenien per la decoraci6 vidriera

dc les esglesies, no solament de les del propi pais, sin6 tambe de molt

mes enlla. Tot parlant amb Joan Ainaud del document important del

1072 que es refercix a la decoraci6 amb vidres de les finestres de la cate-

dral romanica de Barcelona, quc ell ja esmenta a la introducci6 al volum

quart a punt d'aparcixe(; vam poder parlar de dues noticies mes d'anvs

anteriors i quc produ'ien una gran satisfacci6.
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La comtessa Ermessenda dc Barcelona' Icia testament a Sant Quirze
dc Besora el 25 dc sctembre dc 1057, i cl comen4ava expressant el desig
do peregrinar a Sant Janine de Galicia o a Roma, als apostols Pere i Pau.
No ho pogue acomplir, ja que mori a Sant Quirze matrix el primer de
mar4 de 1058. Els seas marmessors juraren el testament a Girona el 6 dc
mar4.' Tots dos documents Son utils per a il-lustrar cis gustos i les devo-
tions que cultiva aquella gran dama. Aixi, feu repartir els sews darrers
Ilcgats cntrc catedrals i monestirs do tots cis comtats catalans, d'aiguns
del Licnguadoc, de Proven4a i d'Italia i fins el Sant Sepulcre de Jeru-
salem.

Comen4a pcls de la ciutat de Girona, on va ser sepultada. No en deta-
Ilare pas la rcsta, pert si les donacions referides a la ciutat de Roma i a
Ics seves institucions eclcsials. Diu: «[..J ad canooicos Sancti Petri Rome
diritiilo lllaRCtlsos Centuln, el ad ipsas ferteshlas i'itreas orancitsos CC. El
ad d(minrlnr Ap(utolicunl mancrisos ceutunl pro absoluciorre alrioie iiee
[..J.» A part cl desig manifestat a] comen4 del testament, es probable
que Ermessenda assistis, i potser mes d'una vegada, a ics solemnes reu-
nions sinodals romanes presidides pct papa; per excmple, quail el 1003
s'hi troba present el scu marit, el comte Ramon Borrell, o qui sap Si en-
cara mes Lard, en cis darrers an's dc la seva vida. Aixi es possible que
hagucs conegut personahment el papa Victor II (1054-1057) amb motiu
leis alerts greus que la dugueren a sol.licitar-li, cntre 1054 i 1056, les di-
verses excomunions per al scu net Ramon Berengucr I i la seva tercera
csposa, Almodis de la Marca; tanmateix, amb cor d'avia, demana final-

merit a Victor 11 que cis n'absolgues.j
El testament, peru, revcia una altra faceta d'interes notable: Ermes-

senda estava al corrent del que passava a Roma pet que fa a les novetats
arquitectoniques i artistiques. La veritat es que concixia les reformes
que s'introduYen a la basilica constantiniana del Vatica; i devia pensar
que Ics vidrieres havien de scr costoses i que un donatiu fort de dos-
cents mancusos per a construir-les constituiria un record perdurable de
la seva gcnerositat envers el papa Victor II -si es que la comtessa enca-
ra no sabia que acabava de morir el 28 de juliol d'aquell mateix any
1057 o el seu successor, Esteve X (IX), consagrat el 3 d'agost, que aixi

I-) millor nionogratia que esistei.y per am sobre clla, que posses uns quarts titols
comtats, es la d'Antoni Prtsorvir.i , Lirnressinda de Carcacsona, comtessa do Barcelona,
Girona i d'Osona. Fshris biogrrilic en el mil-lcrrari del sot nai.rerrrcrrt, Barcelona, 1975,
Clue m'ha estat molt ritil per a controlar les dales que ja tenia solve el seu testament i
algunes allies activ hats Cie la comtessa.

Anrbdrs documents es Ilegeixen al Ober Feudornnr Manor editat per F. X. MtoiEr i
Rost.rr . %()l. i, Barcelona 1945, n. 490 i 491; hi ha alguns errors de transcripcio, tom,
per ewmpie, la primera paraula del testament, que ha d'esser «Qnia debite condicio-
nis nullus in carne pcrsitu.s mortem evadere potest, [...], i no pas "Quam debite [...],.
la n'hacia parlat amh precisi6 Paul KErrk, El papal i el principal do Caialrnrva lies a hr
urrid anrb .arai'o (\ersib Cie Ranson (I'Abadal, extret dell «Fstudis Lniversitaris
Catalans,).
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pregaria per la seva anima amb fervor major. Oi mcs quan els marmes-

sors encara enviaren al papa un altre Ilegat de la comtessa fet a darrera

hora que no constava explicit en el testament: ((Et dinrissit domino pope

suos sciphos ligiieos oriiatos auro», els quals podien scrvir tambc per a la

sumptuosa litiirgia pontifical.

El mateix testament de la comtessa sembla donar la clau per a conei-

xer algun dels qui van for d'intermediaris entre ella i la cort pontifical

romana. Despres del sou net, cl comic Ramon Berenguer I, i del bisbe

Guillem d'Osona, parent i conseller sou, Cl primer marmessor designat

va ser cl sou fidel Udalguer: «[...] ei Udalgarium fidelerrr rrtettnr». Cap a la

fi del testament Ii encomana on afer dclicat que no dcixa de ser curios:

Et ipsas quinquaginta uncias, quas Arrtatos Eldrici nrihi debet, et

Udal,,'arius <ei> acconlodai'it, et recepit cartanr pro piorrore nrea vice et

suo iionrine, dinritto ens Udalgario predicto, ut donet illas pro sua anima

et area.
Udalguer era, doncs, un confident fidel d'Ermessenda.' Fill de Gui-

fred, de la f'amilia vescomtal barcelonina, i de Berta (nom que sembla

vingut de mes amunt dots comtats catalans), era ncbot del clergue Mir(),
canonge de la catedral que es 1'6u monjo de Sant Cugat quan n'era abat
el mateix nou bisbe de Barcelona, Berenguer.

Udalguer Guifred era tambe on gran potentat, com demostren alguns

documents esmcntats i sobretot el sou testament del 7 de goner de 1060.

Se'n dedueix que havia viatjat for4a mes enlla dels limits dcls comtats

catalans, pero tambe que fou Fidel a satisfer els desigs d'Ermessenda tot

seguint les dues grans predileccions de la scva senvora la comtessa; i, si

no, vegem-ho. La primera obligacio que Udalguer imposava als marmcs-

sors era donar a Ia sou de Girona ad opera de ipsos clorarios ipsas pigno-

ras quay habeo de Amato Eldrici per.L". uncias auri ad lnrcialc legitirnrrnr

de Hispania; amb que destinava, elegantment agrait, aquella suma de di-

ner que havia de recuperar i despres dedicar a la pregatia per 1'anima

d'Ermessenda. Ara sabem tambe que aquell or procedia de les parics

que la comtessa cobrava dels moros d'Hispania. I Lambe sabem quc

4. La 6 eumentacio que he consultat sobre Udalguer es uoba sobretot en el Cm trrlmi de

Sara Cuicrt del Ualles, edicic de J. Rn:s, SERRA, vol. ti, Barcelona, 1946, n. 545, alcgit

de 1047; n. 652, do 1040; n. 585, de 1046 (d'un parent sea?); n. 613, de 1058; n. 623,

dc 1060 (probablement es retet'cix a tin alt re Udalguer); i, encara, As Libri h itiqui-

latum segons la Rrihr'icu o resums publicats per Josep MAS, vol. it, Barcelona, 1915. n.

744, de 1058 (encara que d'identilicac16 dubtosa); i, cum hem vist a la nota anterior,

Lambe aI Libor Feudoruor Maio r, on encara n'hi ha un aItre aI n. 214, de 1057.

5. El testament d'Udalguer era a I'arxiu de Sant Cugat (lei Vallcs quan el 1206 se'n Ira

una cbpia per a Sant Lloren4 del Munt, que ara es a I'Arxiu Reial de Barcelona (ACA),

Monacals, perg. Sant Llorenc del Munt, n. 184; I'execuci6 del testament, als l.ihri

Aoligtritatuor, ed. citada, n. 782, del 9 de goner de 1062; vaig extraetar-ne el primer en

lntportaciciu, e.tportacirin )' expoliaciones de codices err CatoInOo (siglos 1111 a Xlll),

dins ,Coloquio sobre cit'eulacicin de codices v escritos entrc Europa v la peninsula en

los siglos t'ni-xin», Santiago dc Compostel-la, septiembre do 1982, Acva.c, Lill iversiclad

cle Santiago dc Compostela, 1988, p. 124.
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amhdos cloquers de la catedral romanica estaven en construccio; sens
duple n'havien parlat i qui sap Si, tal vcgada, cis havia plancjat amb el
bishe i Erniessenda.

Despres Chun donatiu substancios a la Grassa, Udalguer dcixava a
Sarrcli E,,idi nroltasterio XX. imcias atn'i, ex gttibus [aciatis ibi optintas
pones, clue havien d'csser per for4a Ies anteriors a la meravellosa porta-
lada gLUc hom admira acttialment a Sant Gili de la Gard, atribulda al se-
111e y11. I a San Michelle Bella Chiusa, en Cl pas dell Alps cap a Italia, Vint
unces d'or, ,simuil cum ipsa mea Bibliolecha [.sic]», es a dir, la Biblia, la
primes que cosec escrita a Catalunva exportada llun.N d'aqui.

Laltra clausula testamentaria que Udalguer per for4a havia hagut de

contentar amb Ermessenda era la dcixa a Sant Pere de Roma /... J uncias

.,VA'. attri "ad opera tic ipsas i'ilreas», Segurament per a completar -o al-

menvs continual- l'obra empresa amb el donatiu de la comtessa amiga.

Udalguer, com a bon cavalier practic, tampoc no s'oblidava del cansa-

ment produit pets Ilargs viatoes: d'un do sou mes que probable a Roma

-qui sap Si potser el podem imaginal- fet amb la comtessa de Barce-

lona-; per aixo deixava encara 1711da177 lntant optinrant ad dor/t/to Apos-

Inhco, (]tie ara conlparanem amb Lin <<papamOvil».

Aquestes cities noticies documcntals tan antigues aportades des de
Catalunva podrien ser d'interi's per als estudiosos dels vitralls antics de
Sant Perc de Ronia.

Queda per a la fi d'aquest memorial Ainaud esmentar el document
que mes cfirectament afecta l'art del vitrall primitiu a Catalunva. La cate-
dral de Barcelona havia estat consagrada el 18 de novembre de 1058
amb molta solcmnitat i assistencia de bisbes catalans i de fora.' Er-
messenda havia molt pel mare d'aquell mateix anv; Udalguer no mori
fins despres del <gener de 1060. Encara que la catedral no devia cstar
acahada, hom resta intrigat per coneixer si hi havia una rag profunda
que expliqucs per qui' cap dells dos no va deixar ni una un4a per a deco-
rar amb vitralls 1'esglesia catadralicia de la capital dels comtats catalans
centrals, tot i haver-ne dcixat moltes per als de la basilica vaticana. Soria
till misteri si no fos que alguna rag politica ho justifiques: tal volta, pen-
saven, els comtes Ramon Bereng_uer I i Almodis, tin cop deslliurats de
les excomunions papals, voldrien acabar 1'obra i decorar-la degudament
sense haver de demanar una almoina al grup que envoltava la comtessa-
avia. Pero tot aixil son suposicions dificils d'aclarir per ara.

El fet es que fins den anvs despres no es devia pensar a decorar-la
amb vitralls. El 5 de junv de 1072, Pero, el bishe Umbert i els canongcs
encai-a havien de basquejar per a pagar l'obra de les grans vidrieres de la
panda nord, ja col-locades i ben visibles. Per aixo cis calque vendre una

^. EI Ieat, editat tines quantes v egad es, es pot IlegiI en S. PLIG c Pt it,, lipiscopolo'io de la
<eclr 13a><itunie ruz Barcelona , 1929, p. 388-391.
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peca de terra propter niancusos cerittcnr sexaginta atn-i purissitni inoriete

harchiuonensis tot afegint el perquc: "Expendinuts autein prediction pre-

chum" in opere vitrearuttt quas statuinnis in fenestris ttostre sedis maiori-

bus ad plagani septetttrionaleni, sicttt hodie cerni potent.)) Descripcio d'un

gran interes tant pel fet en si mateix com pels details de situacio i de bo-

na visibilitat que s'hi donen: bisbe i canonges en devien estar cofois.

Joan Ainaud, a la introduccio del volum iv del CVMA dedicat a la ca-

tedral de Barcelona, suara esmentat, ja posa en relacio probable aquest

document del 1072 amb un fragment romanic de vidre decorat, desco-

bert l'any passat entre les runes del subsol de la catedral: si formava part

dell vitralls del segle x1, quin regal millor per al nostre amic i mestre que

aquesta reliquia preuada!

7. Publicat aquest document d'interes excepcional pel mateix Puic i Put(; a I'obra susdi-

ta, p. 394-395, traient-la dels Libri Autiquitatnru (a la Rribricn o extrets de mossen

Josep Mas, it, n. 894, no s'esmenta el detallet de Ies vidrieres!). N'he let una nova

transcripcio mes acurada per a I'apendix documental -preparat amb molta cura per

la senvora Silvia Canellas- del volum iv del dit Corpus Vitreariour Medii Aevi, dirigit

per Joan Ainaud, que, coon hem dit, comprendra els vitralls de la ciutat i dels voltants

de Barcelona i que, si Deu vol, sortira editat aquest mateix any 1996 per I'Institut

d'Estudis Catalans.


