
CI :ÒNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

d ' una. (ol g ui. disposeda per 1 ' Ajulltamen.t y la Llotja de Barcelona . Aital reforma està continguda
en els «Capítols le ts e con( ord: , ts entre los honrats en Guillem de Cahanyelles e en Francc . srll Marius,
Consols de h mar de Barcelona, entrcvinent en a.ço molts dels notables mercaders de la (lita Ciutat,
de una part, c en Bernat Jlaresa, Consol novellament elet en la Ciutat de Damas, de la altra . Los
quals Capitals los honrats Consellers de la (lita Ciutat volgueren fossen registrats en lo Registre de
lur Scrivania a manaria del esdevenidor» ( r ).

Aquest consulat era trienal, com el d'Alexandria : es de creure, donchs, que en 1387, o sigui
un :ulv després dels dits capítols, encara era cònsol de Damasch en Bernat Jlaresa, donador indu-
bitable del retaule català al monastir del Sinaí ; puig, si W. hem vist que •1 1382 fou remogut 1' Arnau
\L o rsells, un el mateix Llibre rz'c Lletres closes de la Casa de la Ciutat, en el qual figura l 'esmentada
IZeglamentaciO Consulh . r de Damasch, poden llegirse documentats els motius pels quals fou remogut
el dit Marsells . pels que •s desprèn que sa remociÓ fou un cas extraordinari . Y precisament el primer
capítol constitueix la reforma del servei trienal d'aital consulat, que sembla era •1 de més autoritat
y extensiÓ, ja que la seva jurisdicció comprenia l'Armenia menor, totes les provincies de la Siria
y el port de Bcyruth.

Pel servei que se li assenyalà, se veu emperò que era persona considerada : degué tenir «clos
escuders homens bons u de bona parensa e una femhra o un fadri o un hom que li cuvn e li ser-
vesca en casa per manera que com ïo dit Consol ira fora casa que los dits dos Escuders vajen ah
ell . . .» ; amés «aytant com nau o naus haurà en Beruth raja a tenir un Prefiere que cant 31issa al elit
Consol e Mercaders, per tal que no bajen anar a Jlissa a casa daltre Consol» ; y «si lo elit Consol
l'aura del Solda Janl_equia (església o casa de congregació) tota o la major partida que ell en
aquesta haja tenir continuamunt lo dit Prefiere».

Aprofitant l'ocasió d'ocuparse d'un retaule català a Orient, el Sr . Soler dóna noticia d'un altre,
de 14i2, destinat a la capella dels catalans de Rodes (que degué esser la consular, com així nomena en
C,Ipmanv a la de Damasch), segons un document contingut en el Llibre del Claror» del Consulat

de Mar de Barcelona, dels anys 1431 y 1432 . que es com segueix:

(-Als molt honorables los administradors de la taula de la ciutat de Barcelona . Los consols de la mar de la
dita ciutat . Corn lonrat en Johan Claris delfenedor de la mercaderia e clavari del dret del pariatge deia fer dir e
scrlure an Johan Soler missatge jurat de la nostra Cort tres lliures vuyt sous barcelonesos al elit Johan per-
tanyents per certes messions que a manament nostre ha fetes per spatxament de un retaula que es estat carregat
sus la nau den 1 .luis Ferrer a obs de la capella dels catalans en la ciutat de Rodes segons en la apocha de que
fcrn>acla larguament se conte per ço cont l'aura feta la (lita continuats aquella e cobrats Io present . Scrit en Bar-
celona a 1111 d ' Agost a nativitats domini M .'000C.°x11 secundo.)

Aquest INSTITUT s ' h'1 posat ell relació al) M . (ouvat-Barthoux a fi de publicar ulla reproducciO

del retaille de Santa Catarina . M . Couvat-Barthoux s'ha ofert, després d'algunes raonables condi-

cions, a deixar reproduir en tricromía la copia fotogràfica del retaule . Aquesta se composa de dos

clixés de 18 x 24, en colors.
En virtut de trobarse M . Couvat-Barthoux de viatge durant tot l'hivern de 1913, no hem pogut

reproduir el retaule en el pr .sent ANUARI . Ho farem segurament en el vinent.

Restauracions y destruccions

SANT JOAN DE LES ABADESES

Les obres ele reparaciO que •s fan a Sant Joan de les Abatieses, han donat medi d'establir clara-

nient el plan (l'aflueix interessant monument català.
El temple actual del monastir ele Sant Joan de les Abatieses (fig . 4o) fou el continuador d'altre

nies anticp construit en el segle IX successor probablement d'un altre més vell encara . El comte

\Vifret y la seva esposa, en S75 . hi funden un monastir de dònes al que ofereixen sa filla Emnon.

després primera abadesa (2) . Se comença llavores un temple que •s consagrà el 8 de les halendes

(i) ColecciO Diplom:ttiea, número CIX . del segon volíun de les esmentades Memorias.

(2) 13ofarull, Los Condes vindicados, v. I, p .

	

Villanueva, Viaje literario, F . V, p . 76 . — Parasols y Pi, San Juan

ple las Abadesas y su mayor gloria el Santísimo Misterio .
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du juliol dul any lIl del Ruy Carlus cl ( ;ros (27 du JU ► 1v• de 887) . I,11 1017, ))Ur 1',utll :t du

ßcnct V111 . lus mo ►Ilus son sul ►sttttndus pur cno ►hes rcgt ► lars agitst ► nS Irancusos . 1 .a suva historia
us acci(luntada. llul any 1017 al 1054 s'hi cstablcis la Sott ulriscopal du 13csalü . Traslknlada aquesta

—

Fig . 4o . — Plan de Sant Joan de los Abadeses . Estat actual

	

Esc . t : 400

deshrCs a Carcassona, segueix el monastir muntat la sert du tants monastirs catalans (l'essor anu-
xionat a Sant Víctor de Marsulla > 83) . 1)usprs els monjos francescs son trots pet Putlla (1( . 1

Papa Pascual II ciel any 1114, estahlint canonges regulars (le Sant Agustí .
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1?s aixó setlyal (1'tln nou període (l'activitat de construcció, que basteix una nova iglesia consa-
grada en I r5() per 1'aba(1 Putts (h‘ Mtnmulls . .'tquesta es l'obra quc ha arribat tins a nosaltres.

Tots (als sens Caràcters jertally'en a l 'art de la d(tZaVa celltUria, que a Catalliliya rt'1)res('nta
la restauració de l'ofici (tel picapedrer y la nova instauració de l'art de 1 'esculptura. El seu plan
no senten a primera vista. En Lampérez, ben conegut arquitecte castellà, sembla vèurehi una
obra persona] lm '•s aviat que •1
fruit (1'iniluencies d ' escola deter-
minada (1). Y cs que en aqueix
interessant manulll('nt h1 ha com
la superposició de (los pensa-
ments, millor (lit . (le (los mètodes
o de dll('S escoles, coll lin monu-
mental palimpsest que, en pedra,
(los pobles, dues èpoques, han es-
crit en (liferenta escriptura . El
plan primitiu (fig . 41) lin tina-
1']alllellt restaurat, que 's repro-
(lueix en aquesta plana. era un
plan francès.

Nosaltres trohem una expli-
cació millor cu altra hipùtcsis . :\.l
començament (le l 'Obra 's tracta
de construir ulla bassílica de tres
naus, ab el santuari complicat
(lue avuv encara 's conserva . Era
aital forma a11t1(Ulsslllla a Fr an-
ça ja e(1 e1 segle X; havia sigut
construiria en semblant disposició
1'iglesia (l Sant Marti de Tours,
quo havia estat conservada en
la reconstrucci() (let sole 3I.
_Aqueixa iglesia seinhla que es,
avuv per aVUV a França, el tipus
axés antich conegut (l'aital dispo-
sició interessantíssii a ( 2 ) . Al se-
gle 1I I es aqueixa fornia (le plan
tin tipus molt comú y, per dirhO
així, ordinari (3) a casi tots els in-
di ets de França, sobretot a les vo-
res de la Loire y a la 13orgonv-a,
en el ('entre . al Portou, al Le1 O-

usin . Auvergne v liorholmais . Es
uunys fregiient en la conca del
1 :o(l .an, en l'Illa de França v provincies del voltant . un el Nort y en l'Est ; escasseja a Normandia (4)

y n'hi ha alguns exemples a 13ietanva, en el JIarne . Y en el monastir de Sant Joan les ordres

trancescs que havien regit l'antich cenobi (le la reconquesta catalana havien deixat rastre en
l'obra, adoptant un sistema de plan, escassfssim a Espanya avans de que 1 propaguessin els cister-
cienchs, que l'adoptaren per primera vegada cap a l'any 1174 en la reparació de l'iglesia (le Clair-
vau, un dels monastirs cap dry l'Ordre.

A Sant Joan de les Abadeses l'obra es possible que •s dugués a bon terme sots la direcció d'un

]Molla extraIlgel', que per la mena d'obra, 110 sembla pas extraordinai'Iatnent hàbil . L ' olla feva

poc11 que era acabada, quan un terratït'niol (5), probablement, enrunà la complicada girola y ses

Esc . r 400— Plan de saut j an de les l adeses. Restauració idealFig . 41.

(i) Laurperez y Romea . revista Arquitectura r Cnustrucción, any 1003, p . 270.
(2) Lastevrie, L' .-lrchileclurt ruma ;t', p . 105 V segtieuts.
(3) Enlart, Manuel d'ArchérGo ir fran(-aisc, v . I . p . 233.

(}) Lasteyrie, p . 297 y següents.
(5) Els dies ii y ra de Desembre de rr51 . a les .} del matí, s'experimentaren gratis terratrèmols per el temps d'una

hora . I .es desgracies personals feren moltes y els danys materials foren tais, que la majar part d'edificis foren derruits y
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voltes esfèriques y 2ululars . Els que ho restauraren eren gent del país y, ah uls 1Ht"todes (-atah'ns
al) que sempre havien cobert les bassíligucs, els nostres mestres d'obres intentaren roter la volta
caiguda sol)re •1 plan Cxùtich, Ines complicat (lue I 'usu al dr tradiri<í anti(luíssinla . A aixís se pro-
duí l'extranya disposició actual (le les voltes cilíndriques, Coin prolongació de les de una bassílica
que penetra dintre l ' a)sis, A troben al) les antigues ('ulllllllles qu(' sosteniu n la volta primitiva,
forIllant un interessant conjunt . quasi inexplicable . qm.' la ta, Mítica, potser . Cil l'111storia (1e la
nostra arquitectura.

Rés niés difícil d'entendre que la disposició actual (le 1'iglesia, de plan du Creu al) un allplíssinl
ti,lnscel)te a n ' en gual dona l'extranv Santuari . La nau v els transceptes estàs coberts al) voltes
semicirculars . nies altes la d'aquella que la d'aquests . a fi d'evitar penetracions : la primera •s pro-
longa dintre •1 Santuari rodejada (le dues col ) .tcrals Cul)ertes 2 , 1) volta on quart (le círcol . que s'en-
trega contra els murs poligonals (l'aquYIl, (orant lloch a extranyes curses d'intersecció. OIte no era
aquesta la disposició del plan primitiu . ho indiquen les Vacilacions y dificultats que tro pa -1 cons-
tructor. D 'una part queden en peu les columnes inhtlls gIIC haV1eII (l 't uant'Ir citi doblers de la
girola : d'altra no •s sapigue cùm resoldrer l'enlla(, de la coberta d'aquesta ab les (tel transcepte,
quedant uns aigues-fondos inhàhilinent dispostos pera un país ahont la neu no es cosa extra-
ordinaria.

A la gil ola s'hi obrien tres absis decorats interiorment (l'arcuacions . EI central dedicat a la Verge,
es ayuv substituit per la capella començada en 11)10 V pel C_~marí del Sant Misteri, (le principis
del segle XVIII (_Març de 171o) ; Ines la memoria de la seva existencia ha quedat en els docu-
ments ( 1 ) . Es separat dels altres per dos finestres luxosíssimes . Era l'absis secundari darrera l'altar
major dedicat a Santa Maria 1 .1 Blanca, seguint la costum antiquíssima comú a l'Europa d'Occi-
dent, transformació potser de l'oriental de dedicar l'absis a la Theotccos . D'aquesta capella s 'en
veuen indicis encara sobre les voltes de les escales construidos en el segle XVII1 .- J . P . r C.

SANT SALVADOR DE BIANYA Y SANTA MARIA DE CERVIÁ

Casi coetània de la iglesia de Sant Joan de les Abadeses es la iglesia (le Sant Salvador de Bia-
nya restaurada per l'arquitecte de Girona (Ion Rafel Masó, consagrada l'any 1170 per Guillén.
bisbe de Girona, en temps de l'abat de Sant Juan . Pons tic Morulls, bisbe du Tortosa (=) . Es un
interessant exemple (l'iglesia d'una nau ab un absis decorat que fa contrast ab el país J obre, plè
de boscos, en nlitg del qual fon construida.

Durant l'estiu de 1911 s'efectuà la restauraci(") de l ' iglesia romànica (lt Sant Salvador du Bianya:
actualment l ' iglesia perteneix en propietat a D . Isidor Pujador, giti costejà l'obra de restauració,

encomanantla al arquitecte (le Girona I) . J . Masó V Valentí.

Se tracta (l'una iglesieta d 'una nau, obra del segle N I L a
la qual successives modificacions transformaren (le manera
que quasi be s'havia esborrat la seva primitiva corlposici(í,
y que ara, mercès a les tasques (I( restauració fetes ah gran
seny, ha tornat a reapareixer.

La feina del restaurador ha sigut pura y exclusivament (le
rehabilitació, y no de reforma . Se repicaren les paret,, fent
apareixen l 'aparell que les successives capes de calç cobrien y
se netejaren els capitells del treu triomfal, retornant aquest
al seu primitiu esplendor.

L'aire primitiVíssim (tels dos capitells (tel arclt triomfal, fa
creure a algú en la possibilitat (Je que sien restes du l'obra
del any 1090, al qual se remonten els primers documents

Absis de Sant Salvador de Bianya

	

que •s tenen d'aquest temple, encara que no sembla això

els pocha que quedareu molt malmesos . Això succehí poch in e s tart d'ou any després de la consagració de l'iglesia . que
fou el 3 de Novembre de 115o.

De varis documents del Arxiu de Sant Joan de les Abadeses, d'un Cronicó de Ripoll que •s guarda en dit Arxiu y
conumicaci' de Mossen Joseph \Iasdeu, encarregat del Arxiu de Sant Jot) de les Abadeses.

(i) uLa capilla mayor se puede rodear y en ella estan levantados dos altares : el primero y mcuorete dedicado a los
dos Juanes como está dicho, el otro mayor está tras de éste eu lugar nuls eminente, al cual se sube por dos bien labradas
gradas y aunque le llaman altar de Santa María, tiene por retablo la figura de Cristo nuestro Seïior con los santos discí-
pulos que le bajaban de la cruz, todo de bulto y muy devotos> . Pujades, Crònica de Catalunya, 11 . XII, cap. VI, p . 337 y
següents.

(2) Montsalvatje, n'ornencldlur histórico de las lglcsias parroquiales y rurales, santuarios y capillas de la provincia y
obispado de Gerona . V . 18 de ses Memorias históricas . Olot, 1910, p. 24.

Fig . 42
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verosímil dada la unitat de l'obra

conservada.

En la part exterior l'obra de res-

tauració ha interessat principalment

1 'al)sis, cn el cluc s'ha obert un fines-

tral cegat, descalçant els herniosos

	

Lsc r a°°

detalls esculpt(;richs del matem: que

estaven

i cl~ tld(tsitl; de completar lo ~ ~ ~

	

~	

~

mellornlent possible la restauració,

l'arquitecte Masó reuní una serio

d 'elements arquitect('nichs que eren

escampats en cases de la rodalia . v

al) ells composà el portal de la res-
taurada iglesia . pera la qual se cons-

traí de bell nou. baix plànols y

projectes (le1 mateix arquitecte res-
taurador, tul hellíssim altar.

L 'adjunta fotografia de l 'absis (fi-

gura 42) donarà idea de la restaura-

ció (le Sant Salvador de Bianya.

('al també notar aquí com h1

estat netejat por son propietari •1 claustre interessantísim, de formes arcaisants, del monastir de

Santa María de Cervià (tig. 43), un dels que a Catalunya pertenesqueren al monastir de San t

Miquel della Chiusa, la famosa Sacra di San 1Iichelc de la vall de Susa que s'obria al peu del

Mont Cenis, cap a l'Italia .

!t-	 •~ ---	 I I
I

Fig . 43 . — Santa Maria de Cervià

LA PORTA DE SANTA CATERINA, AVANS DE PORTOPÍ, A PALMA DE MALLORCA

La ciutat de Mallorca, segons (litt I) . Josep y I . Ona(lrado en sa Historia de la Conquista de Ma-

llorca . ( ' r( ;nicas iu('ditus de .11arsilio v de Mesclo/, tenia al temps en que la prengué el lev En Jau

-In(' L tres portesprincipals corresponents als tres punts caldlilals que Ilm'en a l ' interior de Filia:

la de Ktl)-al-hofal . posteriorment de l'l:snahidor . Piu/adu vella v dt' Santa Margalida, dirigida al

nort ; la de Bah-al-beled . del Camp, a llevant ; y la ele Portopí, a ponent . Aquesta perdé prompte

la primitiva denominació, a causa, pot esser, de la, decadencia del citat antich port . puig en el

segle XIC' «había tomado ya el nombre ele Santa Catalina, del hospital bajo ele ella edificado» (r ).
Per porta (le Portopí era coneguda pels moros en la centuria XIII, si no menten els escritors pisans,

v en la XVI que(laien ses ruines dins un hastió que s'aixecà en el punt dit Puig de San/ Parc', nom

que li vengué (l'un petit oratori dedicat al Príncep dels Ap()stols que en el carrer immediat hi havia

sins no fà gaires anys en que •s vené, servint avuy- per altres objectes . L'Excm. Sr . D . Ferran \Veyler

v Laviña en sa Historia orgdttica de las fuerzas militares que han defendido v ocupado a la isla d('
Mallorca, manifesta que en 1548 se tractava ciel portal de Santa Caterina . que estava caiguent (2).

El mateix autor indica qu: en 1574 s'havien fetes reparacions en el hastió de Santa Caterina (3) . lo

qual den ostra que llavors n'hi havia allà un de construit ; per() no •s pot assegurar si romania o

no la referida porta . En tV'eyler, al dir que per tal punt començà la reforma dels murs de la ciutat

ideada per l'eminent enginyer italià Jacobo Paleazzo, vulgarment conegut pel sobrenom de Fratin,

exposa que ((en 1570 se contrató frente la puerta ele este nombre (Santa Caterina) la ruptura ele un

trozo de terreno petroso» (4), sense precisar el lloch ahont aquella estava. Pochs anys després.

en 182. se tropa mencionada una porta de Santa Caterina, calificada de nova per En Ouadrado ( 5).

damunt la qual volgué colocar ses armes el que aleshores era Llochtine nt General de Mallorca

N 'Anton d'Oms, qui, durant el seu govern, continuà la porfiada lluita ab el país y al) ses corpora-

(I) (?uadrado. La ciudad de Mallorca (Palma) en el siglo XV . A' . Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulrana.
t . II1, p . 52.

(2) AVeyler . Historia org(ínica (le las tuerzas )nilitares, etc ., p . 220.

(3) I(1 ., íd ., p . 200.

(4) Id ., íd ., p . 232.
(5) Piferrer y Ouadrado . Esparia . Sus uronu,m'n!os r artes . Su naturalesa e historia . Islas Baleares, p . 466 .
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Fig . 44 .-Porta de Sta . Caterina . Palma de Malls rea

nosaltres ; v posseirne un trallat se fa
no trigarà gaire temps .

rions representatives, ja començada de temps en-

rera per sos antecessors. Els jurats li manifestaren

en 2() (h' Jatler del amunt citat anv 1582, (jil elit
apparegut a (lits jurats rusa nova e insolita que en
(lita porta o portal S( hagen de posar altres ;runes
que les dr sa Magd . y del present regne . com sia

porta publica y principal desta ciutat> ( r ) . Inn 31
immediat segiient contestà el Governador reconve-

nint als suplicants, perque «tenint tantes cuses etils

y necessaries a 1a bona adnlinistracio de sos offi-
cis . . . se hagen ocupat en una cosa tant voluntari ;d
v . (1110' tant poc11 los importa com es supplicar a
sa Srla . manas llevar les insignies y armes sues
que en la porta (le Sta. Catherine ara novellament

fabricada sr han posat>> (e ) . À1'llaren els jurats al
Rey . y si N'Ums . que perd' el riet, no passà per
la vergonya de veure arrancades ses armes d'aquell

hoch. fou 1)ergtte mori en 21 de Septembre del re-

ferit env.
Rès sabem sobre si tal porta estava prop del

temple parroquial de Santa Creu, coin la que
;V'liti' existeix . Per Ventura, sense variar gran cosa
de siti aquella. obres successives la modificaren.

L 'actual (fig. 44) s'acabà en 1645, segons expressar

l ' inscripció que segueix . copiada directament per
ara convenient . puig la demolició del repetit portal sembla (lue

REYNANDO I,A MAGESTAD DEL REY

PIIELIPE IIII N . S . Y SIENDO VIREY

Y CAPITAN GENERAL D . IVSEPE

PEREZ DE POMAR TORRES Y

MENDOÇA Y IVRADOS DESTA

CIVDAD NICOLAS TOGORES

FRANCISCO GARRIGA NICOLAS

ARMENGOL RADION ESTADA

ANTONIO SOCIAS Y MIGVEI, FIOL SE

ACABO ESTA PVERTA EN EL AÑO I645.

Se troba la làpida sobre 1'arch exterior: damunt d'ella y del cordí del mur hi ha un escut, de gust

1 arroch, ab les quatre barres catalanes ; ven els seus costats, dret y esquerre . (los escutets com-

pletament iguals, bessons . al) les armes del regne de Mallorca .

	

P . A. S.

LA REFORMA DE BARCELONA

En les obres de la Reforma de Parcelona han estat destruidos les segü.eots construccions

notables:

L'iglesia de Sant Pere y Santa Maria que fou acalada capa l'any 1747 en que foll beneída . Era
l ' iglesia d'un antich hospital construit pel Municipi en terrenys del marquès ele Sentman-it, en subs-

titució riel Hospital de l'Almoyna de Barcelona, fondat per Pere I)esvilar, y destruit, com tot el
barri de Ribera, pera edificar la Ciutadella (3).

La. Font del Carrer de la Avellana que •s construí cap a la meitat del segle XV . A lo de Janer
de 1434 el Concell comprà pera construirla una casa que posseia Bernard Sola ( .l).

(r) Estanislao de N. Aguil(i . Blasones del Lugarteniente en la Puerla de Santa Catslina . V . Almanaque de las islas
Baleares, any iSij í . p . 48.

(2) Id ., íd ., íd.
(3) Pi y Arimon . Barcelona antigua y moderna, t . II, p . 317.
(4) Pi y Arimon, p . 411 .
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