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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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La figura ric Gabriel, molt csbol-
rada, no s distingeix apcnes on
1'absis de Galiano.

1)'aquesta descripció ja •s veu
gran semblança d'alguns detalls de
l'absis de Galiano ab e1 d'Esterri
(1'Aneu . A Esterri cl pintor ha po-
sat al mitg la Verge sentada, en
lloch del Crist, però hi han les figc-
res dels profetes acotxats y els ar-
càngels ab els ròtnls [Pe]ticio y
Posfulalio . Igualment es frohen
aquests arcàngels a Santa Eulalia
d'Estahon y a Esterri de Cardós.
sempre al) els làharos y els ròtuls
ab les paraules Peficio y Pusttrlafin.
Tres igl_'sies catalanes, doncs . Fa.

-terri (l'Aneu, Esterri de Cardós y
Santa 1:ulalia d'Estahon, tenen
aquestes dues figures angéliques ab
els ròtuls y els noms Peficio y Pos-
fulafio.

"hampoch a Italia son únicament
a l'iglesia de Galiano. A Sant Llo-
rens fòra els murs, de Roma, diu en
Rossi que •s veyen en unes pintures
fetes malbé, potser del segle _X I I :
eerano inscritte sui labari dei cluc
')archangcli le parole PETICIO, PaE-
»cATrO'> (Rullefiun di archeologia ris-
fiana, 1, p . 47)•

Es de creurer, donchs, que hi
haurà una composició típica origi-
nal, que reproduiren els decoradors
italians y catalans, la de l'Aparició
de l'Etern dintre d'una aureola.

voltat dels querubins del tetra-
morfo, de serafins y arcàngels, ab
els làharos y ròtuls ab els Iletreros
de les pregaries : Peficio . Precafio,
Posfulafio . . . Les rodes del carro de
l'Etern, que potser com a representació de l'altra categoria angèlica dels tronos Veyem a baix
en l'absis d'Esterri, es fàcil que fossin en el mode original . a dalt de la volta, a sota dels sera-
fins, com en la visió d'Ezequiel «perquè l'esperit dels animals estava en les rodes» (Ezcq . . I . 21 .)

Vetaquí com les pintures murals catalanes que semblaven d'un interès Purament local . producte
d'una escola provinciana de decoració, serveixen per restaurar un tipu molt antich de l'art llatí-
cristià . Era un tema adequat per Posaïse en eis absis dol temple les aparicions de l'Etern abrevia-
(los y concentrades en una sola Visió com en les Biblies ca.rolingies . Això explica que certs detalls

prenguessin d'Ezequiel, altre de l'Apocalipsis . La figura centre] ja es resoltament el Crist . però
en aspecte de majestat . Està en el trono de zàfir (Ezcq . . I, 26) . y ¿1 voltant del trono un aï ch semblant
en aspecte a l'esmeragda (Apoc., IV33) . Així troba a Santa Eulelia d'Estahon y per això també
l'aureola atmetllada del Senyor, està tota empedrada de gemmes . Altres vegades conlormantse
més a la visió d'Ezequiel, l'atmetlla es purament irisada, <<com Parell que es en els núvols cl dia de
la pluja: aixís era l'aspecte de la lluny esclatant que •1 rodejava).

Al voltant d'aquest trono, corn diu l'Apocalipsis, eIs quatre animals . Al costat, els serafins d'Eze-

quiel ab les ales plenes d'ulls . però ja sense les quatre testes; en campi . devien tenir e sota les Rodes,

com a Esterri V . finalment, niés enllà els dos arcàngels a.h els làh,iros y els rótuls d.' los prega-

Fig .

	

-- ap de les pintures de l'abadia de Farfa
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via ser el model primitiu, pot-
"ser Inuit antich en l'art llatí-

eristi'l.
La figura central (le l'Etern

en IeS 1)illtIIYCS catalanes ('s
trola a henull,'r . Sant Miqu : . 1
(le la Sem Santa Maria de
'!'alnlll . Esterri (le C.u'dús, Gi-
nestarre y Santa Eulalia (l'F.s-
tahon . Els símbols apoca líp-
tichs apareixen també en totes
aquestes iglesies, són cls ele-
ments més constants que UC

abandonen niav la represen-
tació central y precisen la rc-
ferrncia a. la visió apocalíp-
tica . Els Serafins que recorden
la (l'Ezequiel, son no niés que
a Esterri d ' Aneu . Esterri (le
Card(ís v Santa Eulalia d'Es-
tahon . Les Rodes, cons la figu-
ra (1'Isaies, son no niés que a
Esterri d'Aneu . Els aI càngels
ab el làharo Vels rötuls fent
l'eferencia al Judici, son encara

tres iglesies : Esterri d'Aneu. Santa Eulalia d'F_stahon v Esterri de Cardós.
Devien anar a dalt de la volta no niés que les figures de les visions ; Isaies, Ezequiel y potser

Sant Joan, anirien en la paret cilíndrica, en el Hoch ahont generalment trobem ara la Verge
y els Sants y Apòstols. Les tres figures reunides dels vidents, estàn juntes en la miniatura de la
Biblia de Sant Pau de Ronla, ahont, en uIna sola pàgina Llustrada, es resumeixen també les tres
visions. Al comensar el segle XI, els pintors ronlànichs a Catalunya y a Loml)ardia barrejaven
els elements d ' aquesta visió segons els venia 1é, per omplir els llochs que quedaven en el absis . Així
quan 110 hi cabia Illés que l'atlnetlla de l'Etern, s'hi posaven als costats els síIllbols del tetl'alllorlh;
quan sobraba lloch, s ' enquibien en desordre els altres elements, sense respecte al seu signilicat
pl'iInitiU.

La falta de consideració al sentit de tot el conjunt es veu més que enlloch ell l'absis (l'Esterri
d ' Aneu, ahont el pintor ha conservat els personatges secundaris (le la visió (le l'Etern, Arcàngels.
Serafins. Rodes y Vidents. per() s'ha deixat la figura indispensable del Senyor . C'ein que l'iglesia

estava dedicada a Santa Maria, l'Etern ha sigut suhstituit per la Verge, seguda cal un trono al) la
companyia dels Reys . Els Arcàngels, en la monografia dedicada a n'aquesta iglesia, dèyenl que
podrien ser els introductors dels tres revs, cons se veuen en l'art bizantina . Pur() els ròtuls que
porten a la mà ens obliguen a rectificar y a creure que són també reminiscencies de la Visió del
Senyor, corn les Rodes y els Serafins.

Els problemes artístichs y iconogràfichs que proposen les nostres pintures murals disten molt
d'estar resolts . Els nostres frescos romànichs son coneguts desde fa cinch anys; es pot dir que •s

descobreixen al publicar les monografies dels fascicles que •1s reprodueixen . Això fa que hagi
pogut meditar poch . Igualment els frescos ronlànichs italians son apenes estudiats : es comença no

més a compendrer una mica la seva relació ah els mosàichs . Les pintures renanes y franceses han
sigut publicades ; no es fàcil que la serie s'allargui gaire més . Per() a Italia y sobretot al Lacio els
frescos romànichs son abondantíssinls . Però en la tècnica y el llur color són molt semblants als fres-
cos catalans els italians . Repro(luim un cap (le les pintures nultiladíssimes de . Farfa (fig. 36) y un

fragment de la decoraciú d'un absis de Tivoli (fig. 37) . La Visiti ab ancians de l'Apocalipsis eS tro pa

Sovint en els mosàichs de Roma, però apareix tanll)é en les pintures.
Perque •S Vegi cola el mateix estil, ab lleugeres diferencies, es el que decora les iglesies lombardes,

Fig . 37 . — Fragment de la decoració d'un absis a Tivoli
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confusiò es més gran . L'estil dels nos-
de ser uniforme : uns pinten accentuant

les formes y els plechs ab groixudes ratlles negres com els pin-

tors de La Sou y de Tahull . Això els fa assemblar als pintors
alemanys de les vores del Rhin ab el seu estil de vidrieres . Es

una t('cnica que podria venir també per la miniatura . Aquest
estil es troba també en les taules romàniques de Vich v Bar-

e( lona.
Altres pinten també ab aquestes línies (le contorn, però niés

tines y dibuixen certes parts al) línies de Blanch . com els pin-

tors italians . Els colors son més franchs; hi ha el roig y l'oci e

característichs dels frescs italians . Per fi uns altres . com el pin-
tor de la lapidació de Sant Esteve de Bohi y els dels absis de
Ginestarre y Estahon formen un tercer grupU d'entonacions tos-

terroses, y més violencia en les formes. que semblen de-
rivar de l'escola antiga hispànica de representacions bíbliques.

Estudiar els temes y els pintors y la seva procedencia eens.a-

tament, analisar les seves relacions ab les pintures dels altres
paíssos romànichs, averiguar lo que hi hagi dr local v tradicional
de l'antiga escola hispànica, v-etaquí el treball que està espe-
rant al futur comentarista de les nostres pintures murals . Nosal-

tres per ara no v-eyem més que •Is problemes y els elements per
la seva solució. — J . P . S.

87. — Institut d'Estudis Catalans

publiquem un cap de Galiano rei roduit del
llibre d ' En Toesca (fig . 38). Es compari aquest
cap de Galiano al) un dels de les Verges Fà-
tues de Pedret ; la semblança es tan gran que,
projectats dr costat . es confondrien . En les
pintures (I' ('iv-ate, que en "hoesca descriu des-
pr('s (le les (le Galiano, trobem la visió apoca-
líptica y àngels molt semblants també als de
les pintures catalanes . E1 tema de la paràbola
de les verges que també es allí (fig. 39), ]>re-
senta algunes variants (t ' indumentaria de les
de Pedret, però en la Biblia catelana de l'Aba-
dia de Fu-1a les verges son més semblants a
les de Galiano.

Resumint : en les pintures romàniques cata-
lanes comencem a veure una mica clar en l'ico-
nogïatia y en les seves relacions ab les pintures
italianes del temps . Les composicions absidals
típ iques eitle .s conserven, son principalment
durs : visiò de l'Etern y adoració dels Reys . Es
fàcil que hi hauria també series de sants v-
santes y escenes evangeliques (le les que •n
queixen restes a Bohi . A Pedret, en els dos

els (los banquets eucarístichs : el
de les verges.
encara conser-
vat . y el perdut
(leI sopar (le la
Pasqua . De la
serie (1 ' ilustra-
ciohs de l'Apo-
calipsis de Bohi
no 'n queden més
nografia.

En quant a l'estil,
tres decoradors dista molt

alisis laterals,

que petits fragments . Això en quant a l'ico-

Fig.

Una testa de les pintures de Galiano . (De ToEscA:
La pittura e miniatura ;ella Lombardia)

la

Fig . 3ct .-V'crgc sabia de la cripta

de CiVatc . (1)(' TolesCA : La piltn,a

e miniahira nelia Lombardia)

87
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Durant tany IOII han Colltllulat els treballs de copia tets per la junta (1t' \Iusl'lls, essent rl'prO-
duides ja en pintura o dibuixos pel Sr . Vallhonrat, les pintures de Ginesta re, IStahon, Esterri
de Cardós y Ager ; darrerament s ' han copiat les descobertes sota 1 campanar de Sant Cugat del
Vallès y les fragmentaries del absis (l'Ager y la del castell de Alarnlellà, ja retocades y malme-
ses en època probablement moderna conservant la (lisposici(í antiga . (_'arquitecte I) . Joseph Goday
y el fotógraf Sr . Mas . a lanar a fer els plans del castell y de l'iglesia de Mur, pogueren fotografiar
les que resten senceres en l'absis major d'aquesta interessant iglesia . La Societat d'Excursions
de Vich, ha senyalat darrerament la de Santa Cecilia de Glanera . obra de una gran rusticitat.

El retaule català del Sinaí

En la sessió del 4 d'Agost de igli va donarse compte a l' .-1 cadémie des Inscri/)tion .s, de París, du
la segment coInunicaci6:

«JI . J . Couyat-Barthoux, de l'Institut francès de El Cairo . comunica pintures y miniatures
provinents del monastir del Sinaí . L'autor hi ha trobat, durant un viatge que va fer a la península
ara fà dos anys, un superb retaule ('art espanyol datat d('1 148 . Illa inscripció en català anticll
esmenta que l'obra fou oferta per un cónsul català de Damasch . Es una representació de Santa
Catarina d ' Alexandria, en posició alçada . Aquesta obra magistral es d'autor desconegut . Ab tot,
una inscripció de Inal llegir, situada darrera la tanta, permet atrii)lIirla a un artista d(' Barce-
Iona . t

M. Couyat-Barthoux ha descrit corn segueix la piIitura que especialment uns interessa : «Es un
retaule del segle XIV representant Santa Catarina . L ' imatge de la santa (l ' Alexandria es executada
en colors vius, on dominan el vermelló V l 'ultramar, sobre fons (l'or . La seva testa lleugerament
inclinada, el seu coll ondulós, els seus cabells rossos . pentinats a dugues buides ; el seu somriure
imperceptible y la seva mirada entristida, donen a la fisonomia un encant inexplicable . Segueix
la tradició, la testa es coronada d'una diadema de riquesa esclatant . Un grau »etlaul blau, su-
briament florit, arrocegant . l'embolcalla deixant aparèixer el baix (le la roba color vermelló, nlen-
tres que en la cintura assenyala un graciós moviment del tors . del niés bell efecte . A l'una mà
hi té la palma . y ab l'altra s'apoya sobre l'instrument de suplici a que l'emperador Maxinlilià
va condemnarla . Lo que fà important aquesta obra, apart de la bellesa v la gracia llegcndarius
del tema, que l'artista s'es esforçat en accentuar, es una inscripció en català, que fà remuntar la
seva execució a l'any 1387, en la qual s'esmenta que fou encarregada per un ciutadà de Barce-
lona, aleshores cònsul de catalans a Damasch .'>

Publicada nota de la comunicació de M . Couyat-Barthoux en la Pagina artística de «La i"eu de

('afalltnva .> de Io d'Agost de 1911 . en la de u del propi mes aparegué una carta (tel P . Bona-
venturaliiach, O. S . B . . en la qual se referia al retaule del Sinaí que havia tingut ocasió d'apreciar
quan per l'Abri] de 1910, en un seu viatge per la península asiàtica, havia estat a dit monastir.
V a la qual acompanvava una nota ab copia de l'inscripció del retaule y ah descripció dels
tres escuts, que ocupen, dos les dugues cantoneres superiors, y l'altre la part baixa del
quadre (1).

Més recentment . en J . Soler y Palet, en la Pagina artística de «La Feu de ('atalnnva» de 4 de
Janer del present any de 1912 . publicà també sobre la pintura del Sinaí un interessant article titu-
lat Retaules catalans a l'Orient, que contribueix a reconstituir l'inscripció transcrita pel P . Cima,
que així resulta ser del tenor següent:

«Aquest retaula feu fer lo honrat en Bernat Maresa ciutada de Barcelona consol de Cathalans en Damas,
en 1 an M .000.LXXXVII .»

Ocupantse d'aquest Bernat Maresa, explica •1 Sr . Soler y Palet que, segons se llegeix en les
Memorias históricas d ' En Capmany (2), a Damasch «hi residia, el 1382, coin a cònsul nostre, l'Arnau
Marsells, el quai fou remogut per l'Arnau cle Vallseca ; y que en 1386 cl susdit consulat fou objecte

(z) Els dos escuts superiors son el de Catalunya y el de Barcelona ; y el de la part baixa cont( quatre quarters ab clos
veras y dos aucells, abdós blassons repetits y encreuats, armes probablement del cònsol donador.

(2) T. I . p . 198 .
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