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El vas ibèrich d'Archena

EI Museu de Barcelona posseeix (los vasos ihèrichs de la necròpolis d'Archena, dels que'n va
parlar M . Pi(rrc Paris en 1' ANUARI de I 9o7: <<Ouelques vases ibériques inédits>> . Altres vasos son
al Louvre, ahont, com explica el mateix M . P. Paris, hi varen anar a parar per la seva interven-
ei6. Els de Barcelona els virem comprar de segona mà a D . Antoni Vives, però no hi ha cap dupte
de Lt seva procedencia : tots dos son de la necròpolis d ' Archena.

El descubri(lor d'aquests vasos, com acostuma a succeir a Espanya, no era un aciensat, sino
un fuster tallist't, ah pretensions d'esculptor, anomenat D . E .zrique Sala . Els vasos eren com una
dotzena ; els va portar a Madrid ; allí els va vendrer a uns y a altres, no reservantse més que el més
gran de la colecció, un vas pintat ah figures humanes, que inútilment van pretendrer M . P. Paris

Fig . 35 . — Vas ibèrich d'Archena

y els aficionats madrilenys . Els mateixos pretendents l'hi van fer entrar afició a I''Enrique Sala

per aquella olla, y crtyentse que faria la seva fortuna . l'hi va guarnir una capsa model y ab ella s'en

va anar a córrer món. El vas yen Sala van anar a Londres . després se •1s hi va perdrer el rastre.

Monsieur P. Paris es creua que havien sanat a Amèrica . . . <,Però tornaràn — afegia . — y estiguèu

amatents, perquè ab l'estima d'afecció que I'hi ha posat en Sala . vosaltres sou els únichs que 1'hi

podr( > In paliar el vas .>>

Les coses han anat (Luna altra manen! . y nos(>ltres ens en alegrem . En Sala . ab cl vas y la capsa

van tornar a Andalusia y d'allí a Madrid y per fi l'any passat, el Ccntro d(° Estudios Históricos

va comprar tillal_ment la famosa pessa cíe ceràmica, per unes 3,50o pessetes . Aquell vas es excepcic-

nal, tant per la sega valua com pur les representacions figurades que l'adornen : unes figures estil ;-

s :tdes, com si combatessin v una al) l'espasa falcat«, característica dels guerrers ihèrichs (fig . 35).

Chlan aqu(St vas va compareixer a Madrid per primera vegada, era l'únich vas ihèlich al) fi-

gures humanes : ara han sortit als vasos (le \ ulnancia, y el d' Ampuries de la colecció Cazurro (vegis

Crùnicu ANUAlu . idos), y a més fragments trobats a 1'Alcudia d'Elx per l'Albertini, tenen també

restes de figures humanes.
Ara que s'ha recobrat el vas d'Archena (y també, sobretot . el seu descobridor) . es de creurer

que ei Centro de Estudios Históricos aprofitarà aquesta ocasió pera ilustrar tota la necròpolis . En
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g11111Cs condicions s(' va fel' ui descobriment? No ho sabem encara . trobaren sols aquests vasos?
En Sala podrà dll'ho . coin tanche si estaven junts ab al ga ceràmica, bronzos, tll)ltl('s y espases, etc.
Sahent que algues d'aquests objectes han sigut adquirits pel ( 'entro de Esludios IlisMricos un la
mateixa compra; ara falta as3egirarse ben bé que no procCdeixen (l'una altra estach) . Les noticies
que tenim son . per això . que •1 Salat no va fer altres descobriments que ls (l'aquesta necròpolis
d ' Archena .

	

J . P. S.

Noves pintures murals catalanes

En una comunicació al (Congrés per 1'Historia ele l'Art», tingut a Roncal . vers la fi del I912,
D. J . Pijoan va anticipar alguns nois datos sobre les pintures romàniqu is ele les nostres iglesies.
Primerament va parlar de les pintures (h' Fenollar, fent notar altres semblances ab els frescos (le
la cripta (le la catedral d'Anagni . El vestit ah veras blaus y 1)lanchs que poften els Reys es
troba igual en la figura d'Hipocràs d ' Anagni. Els estranys capells que porten els Ancians de
Fenollar. es troben també a Anagni y en altres pintures romàniques italianes, conc les de Tívoli

Xepi . En lloch de ser les corones d'or que precisat el test de l ' Apocalipsi . son capells sacerdo-
tals . Al) aquest petit capell van coberts els sacerdots jueus en la miniatura bizantina y en els
mosàichs de l'iglesia de Chora (hahrie Giami, segle XIV) a Constantinopla . La mateixa transfor-
mació dels vells coronats de 1 ' Apocalipsi, en aquests sacerdots orientals, es veu en Ies miniatures
Ctrolingies.

L'icoaogeafia d'aquests ancians a Fenollar no presenta . donchs, cap particularitat inquietant.
Tampoch tenen ja ris de desconegut les jaculatories o inscripcions dels evangelistes (que no havien
sapigut llegit y que en Villanueva no va entendre tampoch) en el frontal de pltta de la catedral
de Gironí . Son senzillament °ls quatre versos de SEDDt'LIuS : Paschalis carminis, lib. I, versets 355

a 359:

Hoc Jlatthe u s agens homiuem gent'raliter implet.
Marcats ui alta fremit vox per deserta leonis.

Iura sacerdotii Lucas teuet ora invencii.
flore volaos aquilae verbo petit astra lohannes.

Aquests versos posats com a jaculatoria al peu de les miniatures dels evangelistes, van ser
molt usats en l'època carolingis y molt d asprés . Els porten les Biblies revals y fins els senzills evan-
geli tris com el de Perpinyà . Basta obrir un manuscrit carolingi qualsevol per trobarsels acompanyant
les r2.presentaacions dels evangelistes . El Sedulius va ser un llibre molt popular a l'edat mitjana,
però es (le deure( que -1 pintor d(' Fenollar va copiar aquests versos, ja mal entesos, d'una de les
representacions figurades.

Les pintures murals cat L] tres no sols tenen relacions d'estil v (le color ab Ies de 1'Italia central
sinó ab les de la Lonebardia . En el llibre de PIETRO I' )ESC .1 . La /)itlura c miniatura anella Lonabardia,
publicat durant ]'any- 1912, es descriuen 12s pintures neurals de Galiano y de Civate, que tenen algu-
nes particularitats que retrohem en els nostres frescos romànichs . Les pintures de Galiano son del
any 1007, probablem('nt ; estàn molt destruiries, però en'l'oesca retreu oportunament la descripció
v el dibuix que d'aquestes pintares en va donar un altre auto' . que va poder vèureles més sen-
ceres . l ' Axxoxi . en els Jlonumcnti di ('anturio, pàg. 71 . t . VIII.

A dalt . la patsiaa dels absis de Galiano . està voltada d ' una orla que figura una cinta plegada.
ab animals entryneitg dels meandres Coin en algunes pintures catalanes . El fons de l'absis (le Ga-
liano es tot blau marí . però té (los zones horitzontals, una d'ocre y l'altre rosada . que representa
el terreny. perque porta rametes florides . A(nest terrenv florit es troba també a Pedret, es veu
en el (libais de les Verges Fàtues, que va publicar en Puiggarí a l' :l vfuç y es troba també, ab una
composició semblant a la de Galiano, a l'absis d'Esterri (lc Cardós.

En mite de l'absis de Galiano es veu dret dintre d ' una aureola blava, voltada (le les faixes (le
l'iris, el Crist al) la mà dreta alçada . muntres que al) la mit esqu_rra aguanta un llibre obert : I:go

h.tstor (niem bonus . Davant del l' edeneptor, a Galiano, estàn Jeremies y Ezequiel y a cada costat
els arcàngels : Michael ab les ales obertes y el làharo o estandart y presentant al Crist un ròtul ab
lat pa.ratlla : P~°ti<io . Gabriel portava . segons l'Alueoni, un ròtul semblant ah la paraula : Postulatio .
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