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I

LA INFLUENCIA MORESCA A CATALUNYA

s un terna interessant en l'estudi dels orígens del romà-
nic, determinar el grau d'influencia que pogué exercir
l'art dels musulmans hispànics en la gran transformació
artística de l'Europa occidental que es realitzà en els
segles X al XII . És avui cosa demostrada en ses linees
generals, que no tots els ternes orientals feren el viatge
cap a Occident per medi de Bizanci, i que alguns dels
elements de la complicada ideología romànica vingueren

amb l'art sumptuós del poble musulmà, atravessant el Nort d' África i entrant
a Europa després de passar per les terres moresques d'Espanva.

Aqueixa tesi ha estat novament discutida per l'eminent arqueòleg M . Marcel
Dieulafoy, qui, amb son saber de vell explorador i son talent i erudició vas-
tíssima, ha intentat demostrar com l'invasió musulmana fou la transmissora de
la influencia oriental en la primera Edat-mitjana, que, en contacte i en connubi
amb la tradició artística romana a Catalunya, engendra l'art romànic, el qual
després, ascendint cap a França, va expandir-se, reflorint en les brillants escoles
que en el segle XII poblaren tota l'Europa.

M. Dieulafov ha desenrotllat aqueixa important tesi en diverses publica-
cions, i les ha ampliades i documentades en son llibre sobre la Historia de 1' Art
a Espanya i Portugal (1).

La importancia i la trascendencia que l'arqueòleg francès senyala al nostre
art històric, ve resumida en les següents paraules de la introducció d'aqueix
llibre : «Jo espero mostrar en el curs dels tres primers capítols, que la Persia no
fou pas solament 1'inspiradora de l'arquitectura musulmana i de l'arquitectura
dita mudèjar de 1'Espanya, sinó que prengué una part notable i ben definida,

(1) Vegi ' s Ars una sl>ecies auille . ellistoire générale de l ' art . Espagne et Portugal .>> París, 1913 . <, I,'Ar-

cliitecture Catalane», articles en el Jonrual des Savants, 1913, p . 193 i 260. — El mateix tema fou objecte (le
discussió amb qui això escriu al Congrés internacional d'IHistoria de l'Art a Roma, tingut l'any 1913, i (l'una
comunicació enviada al primer Congrés d'Art Cristià a Catalunya, tingut a Barcelona en 1913 .
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en l'elaboració dels temes religiosos que foren admesos a Asturies, Castella i
Catalunya després de l ' expulsió dels invasors, i que els benedictins aclimataren
més tard a França .»

Aqueixa proposició interessantíssima ve desenrotllada immediatament en
aquest sentit : «la meçquita musulmana espanyola fou una adaptació fidel de les
esglesies orientals . L'origen de la forma d'aqueixes esglesies fou l'adaptació de
construccions usuals a la Persia, a la Susiana, al Fars i a la Siria les quals foren
fàcilment transformades en els santuaris cristians prototipus de les mcçquites
musulmanes .»

Contactes semblants se realitzaren en els temes decoratius i en la pintura
iconogràfica. D ' aqueixa manera els palaus sassanides coberts amb volta, trans-
formats en esglesies i d'esglesies en meçquites, foren reproduits en 1'Espanya
musulmana pels prínceps omeiades i els governadors perses, i 1'Espanva visi-
gòtica que posseía basíliques del tipus occidental amb certes influencies del Baix
Imperi, veié com fàcilment sos santuaris foren també transformats en meç-
quites.

«El moviment de reconquesta produía com a resultat el maridatge de les
tradicions visigòtiques i romanes amb aqueixes fórmules perses aportades pels
musulmans, i d'aqueixa unió fecunda nasqué l'arquitectura religiosa d ' Asturies,
a l'Oest, de la vella Castella al centre i de Catalunya a l'Est .»

D'aqueixes escoles, la que té més trascendencia en l'arquitectura europea
és la catalana (s . XII i XIII), la qual amb gent d'una mateixa raça a les dues
vessants del Pireneu i en contacte amb el país musulmà i amb el Llengadoc
i la Provença i per son intermedi amb ço que després formà la França, podía
facilitar l'èxode de les noves formes . «Ella s'escampà, traduim literalment, fòra
de Catalunya, conquerí les zones que les arts de Bizanci no havíen colonitzat i
contribuí en una gran part a la constitució de les arquitectures en què es retro-
ben els temes de volta irano-siris, i en particular a la de l'arquitectura dels
eluniacencs .»

M . Dieulafov aplica la tesi general a cada element de les nostres csgle-
sies . Així, el model del minaret quadrat de la meçquita de Damasc creu que
fou portat a 1'Africa en temps dels omeiades (p . 34 i 35), i penetrant a Espa-
nva, fou adoptat en sa forma islamítica a Catalunya i al Rosselló, i d'allí
s'extengué per França i les províncies renanes . Un fenomen semblant s'esdevé
amb la cúpula amb trompes, amb els capitells mensuliformes, amb les arcades
decoratives, etc.

Paral•lelarnent l'arquitectura lombarda, a qui molts han atribuit un paper de
propagadora dels mètodes orientals en l'arquitectura d'Europa, és per M . Dieu-
lafov nascuda (p . 4.1) d'una branca de l'arbre sicilià musulmà empeltada sobre
la vella soca clàssica, «en la qual es troben els caràcters innegables de l ' arqui-
tectura irano-siriaca introduida a Sicilia pels conqueridors aràbics» explicant
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ses analogíes amb la nostra per un paral . lelisme en el fenoln , n (le sa for-
n i ació.

Cal a aqueixa teoría interessantíssima que assenyala una gran missió artís-
tica a la nostra terra, aportar-11i, fins sense compartir d'una manera absoluta el
parer de l'il . lustre arqueòleg, una amorosa col .laboració, discutint-la, reduint-la
potser a sos vertaders límits d'intensitat, d'extensió i de cronología.

Jo acceptaría la tesi (le neon savi amic, en ço que cs refereix a l'arquitectura
catalana, reduint els límits cronològics de la influencia, i traient-ne, per tant,
una part de sa importancia.

M . I)ieulafoy parteix del supost (runa intensa influencia exercida en el
moment de la formació de l'art romànic català . Ço que fou aquesta a Catalu-
nya en el període anterior al segle XII, ha sigut per mí tractat en altre lloc, i
la conclusió a què poguí arribar fou la de l'escassa intensitat de la influencia
exercida pels musulmans. Són efectivament ben pocs ces rastres que se'n troben
en el torç de terra que anomenem la Catalunya vella, que els musulmans
posseíren durant menys d'un segle i sense deixar memoria ni en els noms de
la terra, ni en els cognoms dels llòmens, ni en les runes, ni en els costums.
Algunes vegades solament sembla traslluir-se la conversió (le les meçquitcs
en esglesies en algún que altre document, mes la major parí d'ells se refereixen
més que a donacions de n:eçquites, a promeses (le les de les ciutats que no es
conqueriren fins més tard, i encara més a llurs terres i bens que als edificis.
Aqueixa és la relació més forta entre catalans i musulmans : la de la conquesta,
la de la guerra . Invasions i corregudes dels musulmans, cremant ciutats i arra-
sant monestirs ; corregudes dels nostres comtes, amb els bisbes i senyors de la
terra, arribant fins a Murcia y fins a Córdova ; després les altres relacions inter-
nacionals principalment la del comerç, que fa circular a Catalunya la moneda
arábiga i fa adoptar son sistema monetari i encunyar dinars iguals a l s del rei de
Màlaga, amb llegenda mora i amb el nom del comte de Parcelona, i que porta
entre nosaltres les teles moresques i els objectes d ' Espanya, nom que significa
en aqueixa època a Catalunya (terra dels moros)).

Mes els temes artístics no passen dels mobles a l'edifici ; no en trobem rastre
en 1'esculpLura, escassa i pobríssima ; ni en la pintura, portada, segons totes
les probabilitats, de l'Orient cristià per colles que recorríen la vessant septen-
trional mediterrania (I) , i no cal dir que ni en l'arquitectura, romana en sa cons-
trucció, lombarda en ses rudimentaries formes decoratives, seguint la gran escola
que s'estengué per la vessant mediterrania de França i per el Nord d'Italia,
i que penetrà fins al cor dels Alps.

Mes les coses canvíen en el començament del segle XII, el moment de la
transformació de l'art que hem anomenat el primer romànic en 1'arquitectura

(1)

	

J . 1' . S. (JOSC'p Pijoan soteras) . .A'~x~cs ~ilrtnrrs n(urat; catalau('s . :\NU .ARI nr. L'INSTITt•T ll ' ESTI'1115

CATALANS, 1911-1912, all}- IV, p . 9S9 . 13a-c ' luna.
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més savia i més formada, en què els picapedrers tornen a desenrotllar son
saber oblidat ; en què neix amb sos ternes complicats i amb sa iconografia
intrincada i complexa, la bella esculptura dels nostres claustres i de les nostres
portes; l'art dels segles XII i XIII que hem qualificat de segón rom `.nic.

Cap a les darreríes del segle XI i durant els segles XII i XIII, la influencia
musulmana augmenta intensament, ocasionada per la conquesta de ciutats
relativament importants com Tarragona, definitivament conquerida en 1128, i

Tortosa, que ho fou en 1148, i sobre tot Lleida, presa, en 11 49 .

Els nostres monarques fan freqüents corregudes a les terres musulmanes.
Ramón Berenguer III, amb ajuda dels pisans, conquesta per poc temps Mallorca
i Valencia ; Ramón Berenguer IV ajuda, en sa expedició a Almería, a Alfons de
Castella; Alfons el Cast, guanva Casp i les terres on funda la ciutat de Terol.

Més tard, la conquesta de Valencia i Mallorca, en temps del rei Jaume I cl
Conqucridor, fan més íntim el contacte. Desapareix l'antiga hostilitat que sem-
blava irreconciliable per haver-hi entre les dues civilitzacions una certa tole-
rancia.

La compenetració s'esdevé pels nombrosos esclaus mahometans que pas-
sen a poder dels cristians; pels moros que resten establerts, conservant llurs
costums en les ciutats conquerides, i per la utilització dels edificis musuhnans
pels cristians més o menvs empeltats del contacte amb una civilització més
refinada i menvs rústega . L'esclau moro es troba citat en la major part de
les donacions i deixes al costat de les eines de treball i del bestiar. En pos-
seeixen monjos, bisbes, senyors i ciutadans . Una de les ofrenes piadoses als
temples i als monestirs, és la d'una part dels esclaus que els poderosos capturen
per terra i per mar, i aqueix dò, que avui ens sembla iiumoral, l'accepten els
monjos del Cistell i els guerrers del Temple i de l'Hospital, que segueixen les
austeritats de Sant Bernat o les severes regles agustinianes . Aitiò portava el
vulgar coneixement de la llengua aràbiga, que permetía el contractar enti e sí
moros i cristians, i l'ús corrent de les llegendes escrites en aràhig, penetrant
tots els ordes de la vida.

Per altra part, restava en les ciutats conquerides una part de l'element
musulmà, formant barris especials amb batlle propi, conservant llurs usos i
costums i reedificant llurs meçquites, tenint llurs cementiris, formant els ele-
ments mudèjars, que tan intensa influencia tingueren en l'art de Castella i
d' Aragó.

A Lleida, sobre tot, fou on s'establí la convivencia amb els vençuts i la
ciutat cristiana. A dintre i a fora ciutat posseíen terres i cases gent musul-
mana, establíen dominis feudals, feien de parcers (exàrichs) i contractaven el
mateix que els jueus i cristians.

Lleida, després de conquerida, presentava l'aspecte d'una de les ciutats
moresques actuals del Nord d'Africa, com encara s'lli assemblen les viles terro-
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ses ami) cases fetes de tapia i cobertes amb terra d'una gran part de la co-
marca lleidatana . Els documents ens la deixen entreveure anió sa horta creuada
de recs i :egllies, amb son recinte murat, amb son carrer major, amb ses boti-
gues, sa plaça de mercat, voltada de tendes ; amb son call jueu, i son barri
moresc regit per un alcaid ; amb els tancats tristos dels masells, i amb el de les
tristeses morals del bordell ; amb sos obradors i botigues ; amb sos forns (') i sos
banys públics ; amb ses esglesies i meçquites, algunes edificades de nou (') en
ple domini cristi,'l ; amb sos cementiris moresc, jueu i cristià.

Les ciutats moresques dels confins de Catalunya eren, sens dubte, més
pobres, i sa influencia sobre Catalunya fou menys intensa que a Castella, els
prínceps de la qual se convertiren, més d'una vegada en prínceps musulmans,
vestint a la moresca, rodejant-se del luxe sumptuós oriental.

En les cases trasmeses als cristians abundaven els objectes hispànics o
morescs: caixes i atauts, feltres i draps de tota mena.

Els documents parlen sovint d'aquests objectes orientals o ultramarins i
morescs o hispànics . El mateix don Jaumc en sa crònica esmenta que : (( E .j.
mati que nos deualauem a la albergada nostra, que era al peu de la alqueria,
si hi hauia una tenda oltl'a marina que nos hauiem prestada a clon Garcia
Romeu»( ) .).

Les monedes, aràbigues seguien corrent usualment entre els catalans (1), i

se n'encunyaren imitacions a Catalunya sots el patronat reial, amb reproducció
de llegendes alcoràniques.

En aqueixes ciutats hi havía cases més o menys pobres que passaren en
poder dels cristians, i edificis que s'adaptaren als nous usos cristians, com els
objectes que el comerç trametía : caixes i atauts o feltres i draps de peus d'Es-
panya.

No és així estrany que alguna que altra disposició d'edifici fos trasmesa
dels musulmans a l'art cristià, que es repetís a Catalunya en menor escala el

(1) l~.n \IIRE'r 1 SANS ha citat sobre aqueixa qüestió documents interessants, entre els (luías extreien el
següent : El rei Allons concedí, el 31 Cle gener ele 1914, a Pere de Santa Creu perpetuament llicencia per a
construir : (1001na turnan de cautaris el de ullis in civitate Ilerde in parrochia Sancti Lanrentii ira villa sarraceuorum
rrhicunrgue lacere poteris in teto proprio . Quena furortnz cl locrtm iu querrz fundaveris facimus franclarurr et lihcrram de
~nnni censo et de tota leuda el ele yr!estia et de rtsatico el de tota exaccioue .» (Les cases de Tenrplers i Hospitalers a
Catalunya, p . 141 .)

(2) Vegi's sobre aqueixes qüestions l'obra de 1) . JoA(,?„ i1M \iisET, citada, especialment 1) . 76, 142 i se-
güents. Els sarrains continuaven sovint antb llurs meçquites en les ciutats cristianes i fins n 'edificaven de noves.
En MIRET (p . 144-145) ha reproduit sobre això un document interessantíssiut, que creiem necessari divulgar.
El 31 de març ele 1221, en G . de Cervera, per raó deis serveis rebuts del seu estimat i fidel Leonart de Zataregio,
li dóna perpetuament el lloc (lit la meçquita dels sarrains de Lleida, amb sos edificis i pertenencies <guam
mezquitam el locura eiusdent nos hcabenarrs racione perrnutaciorris et concambii guod fecinaus cum sarracenis ciuitatis
nardo . . . locura eciam predictunr habenrus auctoritate regia et coacessione eiusderra . In Inane videlicet rnodunz tibi
Leonardo c! srtccessoribus tiris locmu supra nouzinatum tradirnus et concedimos quod tu sarracenis ciuitatis Ilerde
locrtm competente et idonernra erras in quo nre,~grtitanl ois lacias et turnuru et terrina rebi capellanaas sine sabasalanus
eorum oraeionena lacere possit . . .»

(3) Crónica (1873), P . 35 1 . —Se citeu objectes moresc, molt sovint en els documents . Vegi's sobre això:
IiALARt, Orígenes históricos de Cataluña . Barcelona, 1589 . — J . PUIG Y CAlAFALCFI, I.' .LeuERA GonAY, L ' .-Irqui-
lectura romànica a Catalunya, vol . II, 11 . 31 i ss ., i JOA Q UIM MIRET, obra citada, p . I6r.

(4) JOA9UIM BOTET 1 SISÓ : Les monedes catalanes, vol . II, p . 60 .
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fenomen artístic produit per la intensa influencia de mudèjars i muzarabs en
terres castellanes.

En els segles XII i XIII, la influencia, moresca indubtablement havía penetrat
a Catalunya. Els tributs portaven diners i objectes de terres moresques, així
corn les guerres i el cors portaven objectes i esclaus . I amb les coses i amb
els homes veníen nous costums i noves idees.

Ese . 1 : 400

	

Fig. i . — L'anys de Valencia

	

(Laborde)

Tal es reflecteix en l'edifici dedicat als banvs, de què anem a parlar, i que
en les nostres ciutats era, fins a cert punt, una idea nova.

No hi ha monument en què la tesi de M . Dieulafoy pugui controlarse
milloï que en els banvs cristians de Girona, traducció romànica del plan dels
banvs de les ciutats musulmanes, que a la vegada eren traducció moresca de
unes minúscules termes antigues . t s un dels pocs banys cristians arribats sen-

cers fins a nosaltres ; no n'existeix
avui, destruits els de Barcelona,
cap altre a Catalunya ; jo no en sé
d'altre a Espanva, ni a França,
ni a Italia . La seva raresa li dóna
un excepcional interès, augmen-
tat perquè s'hi pot amidar fins
a quin punt és copiada la dispo-
sició del plan d'un edifici moresc,
imatge de la transmissió dels
costums, i fins a quin grau hi són
transmeses les formes artístiques,
reflexe de la penetració de l'art

(I_aborde)
musulmà en nostra arquitectura.
La tesi de M . Dieulafoy tindrà en
ell una comprovació més precisa,

quasi una mida del grau d'aquella influencia a què el docte explorador de Per-
sépolis i de Susa dóna tan extraordinaria i fonamental importancia.

Esc . i : 400
Fig. 2 . — Banys de Valencia
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II

1,L5 BANYS MORIESCS

L'Edat-mitjana fou una constant ad-
miradora dels monuments romans, les
ruines dels quals contemplava com una
cosa inassequible, semblant-li sos cos-
tums, reprobats per l'ascetisme cristià,
quelcom de somni irrealitzable i també
quelcom de cosa prohibida i cobejada.

Així esdevenia amb els edificis des-
tinats als banvs, llocs de mala fama i
de disbauxa ; on continuaven, en petit,
les grans orgíes de les termes paganes,
reprimides sovint fins pels mateixos cm-

peradors romans (1).
Mes les ruines dels banys antics s'im-

Fig . 3 . — Banes de Valencia

	

(Laborde)

Fi, I . Banys de Valencia

	

(Laborde)

posaven als mateixos monjos, primitius
colonitzadors . Uns banvs romans en
ruïnes són admirats i aprofitats al Pire-
neu pel varó venerable Castellà amb
sos germans, que els troben abandonats
en una gorja estreta del Vallespir . L'edi-
fici antic del qual encara queden restes,
al descubrir-lo, cobert per l ' eura, aixe-
cant-se en mig de l'erm (in cremo mira-

bilia bainea), fent contrast amb l'aspre
del lloc, semblà una obra admirable als
homes rústecs que desembossaren les
valls septentrionals de la serra pire-

naica i feren servir ses ruines de primer
abric, origen d'una cella de Santa María

«Arles ('), en la vila que ha près el nom
modern francès d'Amelie-les-Bains.

( I )

	

( ' AI3ROI . : l)ictiouuaire d ' archéolo~ic chréti°uue et de liturgie . Vol . II, col . 73.
(2) I'I-u ; i C .9DAFALCH, FALGUI:RA i GOnAY: vol. I, p. 412, i

	

II, p . 22 7 . - Go l lgrès archéolo,ique de

France . XXXI' sésslou . París, I~69, p. 3 IS .
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Banvs de Palrna . Secció

//

,-.

Fig . 6 . —Banys de Palma . Planta

(Arqueológica luliana)

No devía ésser aquest l'únic lloc en qué la tra-
dició dels banys és conservada . Quasi tots els pobles
que porten el nom de Caldes foren lloc de banys
termals en l'època romana, essent més o menys fre-
qüentats en l'Edat-mitjana.

Els noms de banyeres i banyoles, d'ús antiquíssim
en la nostra toponomàstica(' ), indiquen també llocs de
banys repartits per tota la terra catalana . Eren banys
termals, banys de curació, no llocs de plaer, i res teníen
que veure amb les antigues termes paganes ni amb les
noves que abundosament existíen en les ciutats luxo-
ses I reques
de 1'Espan;-a
moresca.

La tradi-
ció mediter-

rania dels banys, on s'havía conservat
era entre els moros . Totes les ciutats en
posseíen . Al-Maccari conta que Córdova
en tenía més de noucents . D'aqueixa
esplendidesa n'han quedat restes en la
major part de les grans ciutats de i\Iurcia
i Andalusía (2) .

Se'n coneixen ruïnes o docuir_ents que
hi fan referencia en terres de llengua
catalana a Murvedre, a Alcira (3), Valen-
cia (figs . I a 4), Palma (figs . 5 a 9) (4) i a
Perpinyà ( 5) . A Lleida, al cap de poc de
conquistada el rei fa donació d'una casa
amb un forn i uns banys, propietat que
foren del moro Abenhiara i que s'havía
quedat per dret de conquesta ( 6 ) . Igual

Fig. 7 . — Secció dels banys de Palma

ESC . 1 : 400

	

(F' rfe Z.0
Fig . 5 . -1'la dels banys de Palma

(1) BALARE oT ígeues históricos de Cataluña . Barcelona, 1399, pe . 1 31 i 152.
(2) Vegi's una nota resumida sobre aquests diversos edificis, per RODRIGO _AMADOR DE LOS Ríos : Casas de

baños de los musulmanes en España . «Hojas selectas», any III . Barcelona, 1904, p . 6675 .	 GÓMEZ 1\IORENO en sa
Guía de Granada, Granada, 1892, descriu diversos banys d 'aquella antiga capital moresca.

(3) JULIA RIBERA : El Archivo de Alcira i Topografía de Alcira

	

, articles publicats en la revista dirigida
per D. Roc Chapas, «El Archivo>>, any II, ps . 41 i 38. — CHABRET : Sagunto . Barcelona . 1888, vol . II, p . 140.

(4) B. FERRA : Baños drabes en Palma . «Boletïn de la Sociedad arqueológica lnlia ;ia» . Vol . III (1889), p . 129 i SS.
_Acompanyen Oquest article els plans (figs . 3 i 6) que han estat ampliats després pel Sr . Forteza (figs . 7 i 8).

(3) BRCTAILS : Étude de la coudilion des populations rurales du Itousillon au ~oyen dge . París, 1891,
pág. 34 .

(6) I n document de 1 15o conté una donació del comte de Barcelona a Guillem opilot de les cases, p anys
i forn de Lleida, prop de la por ta d'Alcantara, que havíen estat del moro Abenhiara, junt amb el casal dels mo-
lins, prop de la muralla i porta de Corbins. MIRET 1 SANS : Les cases deis Templers i Hospital''rs, p . 67 .
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fet se coneix referent a la ciutat
de Balaguer (1).

Les ciutats conquerides pels
cristians no es transformaven
essencialment i quelcom restava
dels antics costums ; els banys
de Lleida per a ús dels sarraïns
o per a ús de cristians, subsistíen
il . lesos al cap de 84 anys de la
conquesta (2), després d'haver per-
tangut al monestir de Poblet, de
l'ordre del Cistell . Així un ma-
teix edifici passa de l'ús dels mu-
sulmans a l'ús del:, ciutadans de
Lleida, més o menys transformats
en llurs hàbits i costums pel con-
tacte amb la civilització i el luxe
oriental dels sarraïns.

El costum dels banys es generalitza en els segles XII i XIII a les ciutats
cristianes . A això es dèu la conservació dels banvs de Valencia i de Mallorca
en son primitiu estat, i a això es degué el fet interessant de construir-se edificis
per a banys per mans cristianes a istil dels banys morescos.

Es el fenomen d'imitació que es troba en les monedes ; és la moda dels
trajos i decoració interior i del rroblatge morescos que penetra en la casa cris-
tiana, aplicada a l'arquitectura en un edifici especial demostrant que serveix
per a un costum exòtic . Tal passa avui encara entre nosaltres en els edificis
que cerquen son model en el lloc d'on ve el costum, denotant l'enllaç íntim
en l'art arquitectònic de la vida i les formes que origina.

Els banys de Barcelona (figs . zo a 15) i de Girona no són obra antiga
moresca ; sinó que es basteixen de nova planta per concessió reial . El rei, seguint
un costum romà, considera que els banys són un dels reials privilegis, una

(1) El comte Ermengol d'Urgell fa donació, l 'any 1102, a Santa María de la Sèu d ' Urgell, entre altres
béns, de la quarta part de les botigues, banys, forns i molins situats a la ciutat de Balaguer . (Cartoral de la
Se?' d' I - r,ell, vol . I fol . 25, dec. 32 de la copia guardada per la Biblioteca de Catalunya a Barcelona).

(2) l H na donació feta en 1156 per Guillem de Pons als templcrs, cita un solar que afrontava a la casa
dels banys: <<scilicet plateara que est in eadem civitate cura omnibus sibi pertinentibus que tenet a domo bal-
neorum usque ad ortum 13. Geraldi». MIRET, Teniplers, p . 137 . _Altre document de 1I69 cita un solar que con-

fronta amb el mazell dels sarraïns i jueus i amb els banys . Id., id ., p. 138 . Aquests banys semblen els mateixos
a què, fan referencia diferents documents del segle XIII . A lo de Febrer de 1233, I ' abat i monestir de Poblet a
li de pagar a _Amata, viuda de Guillem Botet, el compilador dels costums de Lleida, el dot, eixovar i esponsalici
i una llegítima per la successió de sa filla María, important en conjunt 3,000 mazmudines, li adjudiquen com a
millor postor unes cases amb banys, forns i obradors situats en la parroquia de Sant Joan de Llcida . _Aquest;
banvs bavíen estat comprats per Guillem 13otet a Pere Sala . Segons el document d'aqueixa adjudícació els banys
estaven eeouti,ua corauc R'omeo in parroch a sancti Johauuis et vescs Ilumine Sieoris, super cequiant Carde/di et
super archos idi posJtos et eOnStrllCtoS>> . I'ERRÀN \AL .I .s 1 v1 ERNER : Las Consuetudines Ilerdenses (1220 y su

onrtor Guillermo hotel . Barcelona, 1913, p . 34 i ap . 1 V' i XIII .

6o5

B.uiys de Palma (Fot . 13rocS)
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de les rendes estancades, per dir-llo
així, del poder públic, com els forns
i les mides dels grans i dels líquids en

els mercats (' ).
I com a cosa pública s'arrendaven;

i com a servei estanca'. pel fisc i llocs
de mala fama, els banvs són sovint en

qoo

	

Fig . io. — B:utvs de Barcelona

	

(Laborde)

mans de jueus o són cosa propia del
call o de ses immediacions . Els banvs de Barcelona estaven situats fòra les
muralles, al peu del Castell nou, i junt al call judaic (') . N ' existíen, sembla, prop

696

Fig . 11 . — Bancs ele Barcelona

	

(Laborde)

(t) En 13o), el rei Pere confirmant una concessió d l comte de Barcelona, disposà que cap clergue ni
'lec pogués establir població o caseriu a Jlonts6 ni a una llegua a l'entorn, com tampoc «fttrnion xut mace/1nm
er'l balnCa attt tintorerias vel olettnt de linos vel tenere fauecas ad ntensurandint l,ladtnu venal(' vel arcitere justicias
at :t leudas vel pedalira at :t justician? stabilire vel naercahtm hal e ;e», tot això sens 1'ie(ncia dels " Icmplers . ( J . i\llf.Er
i 5 tus : Les rases dels Teutplers, p . 264).

Alfons II, en Ls Corts de JlonIsó de l'any 1289, al reconèixer 'laver gastat 1's nndes públiques, diu : «en
tan' que aquellas cosas qnu havem donadas fan part del Regne als uns per viol(ntia, e als altres per frau, al :;
altres per engan o per joventut, que nos siam restituits de totas las rendas así com castells, vilas, e mas( s,
e villers, e terras, e molins, e forns, e banys e jurisdictions> . (Constitucions de Catalunya, 1 . FITI, t . X).

(2) El 1' . A " ILLAxt•1 .vA (1'iaje literario, t . XV"III, ap. V al VII), publica uns documents que ciaranunt
se refereixen an el destruit edifici situat en el carrer de :s Banys, al que ha donat nom . Un primer docum , nt
és una carta donant permís al jueu Aloahani, alfaquí, per a edificar uns bam-s en un hort propietat del comte
de Barcelona IRamon Berenguer IV, amb data de rI(ío.

En un segon docom nt de Juny- de 1199, es diu que'l f e ; Pere T e:d_ ix a Gni :lc nl llufort, 1(s ducs b recree
parts dels rèdits dels banys «gtta, suat junta casttuut n e vant» «in burg,) Batchinonce ad ipsnut Ca.ttrum ton'ttnt»,
lo que besa que, en realitat, agut fiscs documents se refereixen al nu numerat avui derruit del carie- dels Banys.
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de Santa María del Mar . En tingueren
les jueríes de Vich i de Santa Coloma
de Queralt (O. Els de Lleida eren prop de
la leprosería i els de Perpinyà eren prop
dels murs (2) .

Els banys de Girona tingueren també
un origen de concessió del poder públic.
El primer document que els cita pertany
al regnat d'Alfons II d'Aragó, amb data
catorze de les calendes (19) del mes de
desembre de l'any 1194, concedint a
favor de l'esglesia de Santa María de
Girona, per al servei de la Candela que en la mateixa Sèu instituí el difunt
Arnau de Llers (de Lerlio), la quantitat anyal de doscents cinquanta sous de
moneda, de valor la marca de plata, quaranta sous, i això d'aquell diner que
"orresponía al mateix rei, per raó dels rèdits o profits dels banys de la ciutat.

El rei Jaume II d'Aragó, el dia nou de les calendes (23) d'Abril de Tany 1294,
expedí un document cedint a Ramón de Toylano aquests banys, que foren de-

truits en temps de la vinguda dels
francesos, a condició que repari i
edifiqui dits banys.

Ramón de Tovlà va fer la obra.
i consta que transcorreguts poc
més de dos anus era acabada, i
que s'hi havía invertit la quan-
titat de mil noucents un i mig
sous barcelonins . Així apareixía en
el testimoni atorgat pel batlle i
jutge de Girona a favor de Tovlà,
el dia abans de les nones (4) de
desembre de 1296, i autoritzat
per Ramón de Prat, notari públic
de Sant Pere de Besalú . Consta
això en una escriptura del 1322,

per la qual el rei cedeix els banys en emfiteusi a Ramón Simó de Tovlà, nebot

i hereu de l'anterior, pel canon o cens anyal d'un morabatí d'or, de valor
nou sous de Barcelona, moneda de tern (3).

(1) CARRERAS : Evolució històrica deis julrcus y julrcisants barcclovins . (I3r Metí dels E,tudis Universitaris.

Parcelcna, 1909, vol . III, p . 411 .)
(2) 13RUTAILS : obra i lloc citats.
(3) ENRIQUE CLAUDIO CIRDAL : Estudio Histórico-Artístico acerca de los llamados Paños. (írabes de Gerona.

G~ rima, 1888 . En aqueixa interessant monografía es transcrin(n s encers aquestos i altres documents ;obre la

8S . — Institut d 'Estudis Catalans
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Fira. I3 . Banys de Barcelona (Laborde)

(L'ibuix de

Fig . 13 . —Banys de Barcelona

Parccrrsa
.)
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III

EL COSTUM MORESC DELS BANYS

N'hi ha prou amb comparar el plan dels banvs dels Tintorers «Hammám
es-Sebbàghin» de Tlemcen ( 0 , amb el plan aixecat curosament dels banvs de

Girona per a. demostrar ducs coses : l'origen
moresc dels banvs cristians en els segles XII
i XIII i la permanencia de la forma del
bany antic en les ciutats musulmanes ac-
tuals.

La forma del banv moresc actual no di-
fereix essencialment del banv antic romà El
banv antic (2) es componía principalment d'un
bany calent i de transpiració en una sala
plena de vapor, el caldariulm o cella caldaria;
un bany fret que produía la intensa reacció
de les dutxes modernes en la cella frigidaria

o frigidariuin ; entre els dos hi havía una pessa
temperada, on s'esperaven els concurrents,

Fig . i , . — R .nny s dels tintorers de Tlemcen

	

preparant-se per resistir la temperatura del
caldariu ;n, i on reposaven també per suavitzar

la transpiració abans de rebre la forta impressió del bany fred . En aqueixa
mateixa sala rebíen les untures o --r
massatges per entrar en reacció, si
no hi havía sala especial (a pody-

tcrii,iii, unctorium, dcstrictarium),

com en les grans termes ciuta-
clanes.

Els banvs antics de Pompeia,
els de la vila de Diomedes i els
descoberts a la mateixa ciutat da-
vant l'emperador Francesc Josep, nr

=  _Esc.

en 1769, són la materialització ar-
quitectònica de la construcció ro-
mana, en mides semblants a les que permeten la pobresa mig-eval en les
ciutats catalanes.

historia del monument, fins a començaments del segle XVII, en qui passa en poder de les actuals propie-
taries, les monges caputxines, que 1'hahitin. El senyor Girbal transcriu tamld una completa bibliografía del
monument, que no creiem necessari reproduir.

(i) 'WILLIAM ET GooRCr.s JMA1 :ç01s : Les monxmeuts ara?)CS ((e Tlemcen . París, 1903, p . 162 i SS.
(2) 1)AREIIPHRG ET S .vGLIO : Z)ictiouuan' des antiynités grrcyrres 11 rumanos ; Ifalnennn Balnere, vol . 1, p . 653.

(11 a rç'ais)sc . z : 400

Hg . 15 .

	

Banys de Giróna
(Missió de 1'I . E. C .)
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Fig. 16

	

(1lar(ais)

Sala de la cúpula dels banys de relucen

Els musulmans concentraven en dos de-
partaments aqueixes pràctiques : una persa
freda en el centre de la qual s'aixeca una
cúpula sostinguda sobre columnes era el lloc
de repòs, com el tepidarium romà, i el cal-
da'riitm es convertía en una sala llarga cap-
çada de dues alcoves o alhamies . En la primera
els concurrents es despullen i reposen sobre
matalassos (fig . 16), col . locats en pedrissos
als costats dels murs, i deixant llurs sandalies
en ninxos oberts a la paret . Ali Bey — el
català Domingo Badía	 que visqué la vida
musulmana al Marroc durant tants anys,
descriu així aqueixos departaments d'un
bany de Tànger, més pobre que els que són
objecte del present estudi (1).

El bany públic a Tànger	 diu	 és molt
brut i d'aspecte miserable . S'hi entra per una
petita porta, es baixa després per una escala
estreta, i a la dreta es troba un pou, d'on
se treu l'aigua necessaria per al servei de hi ha

peces

l'establiment ; a l'esquerra
una mena de porxo, i a un costat una cambra reduida . Aquestes dues
serveixen per a vestir-se i despullar-se .»

Després es passava al caldal'iatm capçat de les alcoves o alhamies . Joàn L'eó
l'Africà parla d'aqueix lloc on se sua molt i que és el lloc on és la caldera
murallada, « i de les alcoves que el terminen, que són els llocs destinats per a
despullar-se i escalfar els vestits» ('), rebre el massatge i la dutxa d'aigua freda.

Domingo Badía descriu aquests pintorescos departaments dels banys de
Tànger.

((A la dreta del porxo — diu - hi ha una cambra o més bé un soterrani, que
reb tan poca llum, que quan s'hi entra sembla enterament fosc : el paviment
del tot cobert d'aigua, és en extrem relliscós . La major part prenen allí son
bany amb una galleda d'aigua calenta i altra d'aigua freda, que temperen a
voluntat, i se la tiren pel cos, a poc a poc, amb les mans, després de les ceri-
monies de l'ablució .»

Sovint hí ha encara una altra pe ;sa calenta per al mateix ús.
«Els que volen	 continúa Ali Bey	 pendre el banv de vapor, van a una

cambra situada a l'esquerra, que està enrajolada amb marbre blanc i negre,

(1) I'iajcs de Ali Bey el _lbbassi (non Uonrini;o Badía y Le')lic?r) por .4/rica y Asia, durante 1 , s años 18o3,
4, 5, 6 y 7 . Valencia, 1836, vol . I, ps. 33 i següents.

(2) I)escrip±ion de 1'A /Tiple, tierce partie oir monde . París, 1898 .
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com una tauleta d'escacs : el sostre que és de volta té tres claraboies circulars
d'uns 7'5 cm . de ditmetre, tapades amb trossos de vidre de diferents colors, ço
que produeix bastant bon efecte per a la llum . La porta d'aquesta cambra es
manté sempre tancada, i davant hi ha una petita pica que reb l'aigua calenta
per medi d'un conducte ; l'aigua freda està en les galledes . Des del moment que
s'entra en dita cambra se sent una atmòsfera sufocant que causa la . respiració,
i en menys d'un minut un se troba cobert de cap a peus de copiosa suor.
S'assenten sobre les rajoles, escalfades fins a tal punt, que al moment produeixen
una calor insoportable, i després d'haver estat assentats tot el temps que els
sembla, fan sa ablució, i es renten o banyen el cos : però la sortida per a vestir-se
és incòmoda, perquè no hi ha cambra intermitja per a temperar--se abans de
sortir a l'aire lliure.

»La primera vegada que vaig entrar en dit banv vaig experimentar una
verdadera fatiga, a causa de la temperatura elevada que allí regna ; però ben
prompte vaig començar a fer-m'hi i a conèixer quant és saludable : voldría, no
obstant, més comoditat i menys calor. Sempre que hi he anat he trobat vuit,
deu o més persones enterament despullades, cosa, a mon parer, no molt decent.

))El preu d'aquests banys és d'una muzuna, que els europeus del país anome-
nen blanquilla, i e4uival poc més o menys a dos sous, moneda de França.

»Per a mantenir la temperatura i . el vapor calent del bany, hi ha un forn
dessota de la cambra que escalfa el paviment ; a més una caldera d'on ve l'aigua
per medi d'un canó, que s'obre i tanca a voluntat, per una aixeta; hi ha també
un altre conducte que dóna continuament el vapor de l'aigua de la caldera.
Aquest vapor s'augmenta molt més, quan se tira aigua sobre el paviment escal-
fat, la qual reduida així a vapor, impregna cada vegada més 1'atmòsfera de sa
humitat i produeix en els que entren els efectes ja mencionats .»

Aqueixa disposició és la de la major part dels banys morescos d'Andalu-
sía (I) i del Nord d'Africa, la dels banys de Palma (2), de la qual ens ha estat
principalment conservat la sala amb cúpula; dels de Valencia (3), Alcira (4) i

Sagunt (5) ; dels de Barcelona, avui per la nostra incuria desgraciadament des-
truits, tal com ens l'han trasmesa els plans i descripcions d'en Laborde (°), els
dibuixos d'en Parcerisa i dels de Girona.

La trasmissió material de les ruïnes dels temps romans a les ciutats mo-
resques i d'aquestes a les cristianes, fou una realitat i a la vegada la imatge
de la trasmissió en el costum, amb tots els detalls de llur pràctica . És que les

(1) AMADOR DE LOS Ríos: Hojas Selectas, 1102 citat .--GÓMEz !MORENO : Guía de Granate, citada.
(2) Els banys de Palma han estat estudiats incompletament . Vegi's Bol. dr. la Soc . argacul . luliana, lloc citat.
(3) Vegi's una lleugera descripció en el volum I, p . 481 dels referents a Valencia, de TEODOR LLORENTE,

de la coldecció España, sus monumentos y arte, su naturaleza e historia . Barcelona, 1887.
(4) Vegi's la incompleta descripció ele JULIÀ RIBERA en ros articles El archivo municipal de .-Alcira i

Topografía de Alcira árabe, publicats en la revista El Archivo, en els llocs citats.
(5) CH .AIiRET : Sagcrnto . Barcelona, 1888, vol . Ti, p . 140 i ss.
(6) Recuerdos y bellezas de España . Cataluña, vol . 1I, p . ç8 . — ALEXANDRE DE LABORDE : Itiuéraire descriptij

de 1'Espagne . París, 1809 . roya :7,e pittoresque et historielue de l'Espague, 18o6-182o .



ELS BANYS DE GIRONA L LA INFLUENCIA MORES2A A CATALUNYA

	

701

analogíes dels edificis en revelen d'altres de més íntimes que perseveren a través
dels segles . Així les termes de les petites ciutats romanes i els banys morescos an-
tics i moderns, són el millor document
aclaratori d'aqueixes minúscules termes
cristianes que s'aixecaven junt a les
muralles de la Barcelona i la Girona
romàniques dels segles XII i XIII .

IV

DLSCRIPCIÓ DELS BANYS

DI? GIRONA

Els banys de Girona estàn
Fi g . 17 . — 13am;s de Girona

	

dintre un convent de monges
caputxines de clausura rigo-

rosíssima,
estudiat.

La descripció científica més antiga data del primer quart del segle XIX ([fi-

gures i8 i 19), en qué Laborde publicà el resultat de les seves missions a

Espanya (I) .
Més tard, en Piferrer i en Pi i Margall en publicaren descripcions pinto-

resques, barrejades amb erros arqueològics . Acompanya la d'en Pi i Margall

(L) ALEXANDRE DE LABORDE : Itinéraire deseriptif de l'Espa;ue . París, 18o), p . 17 . I'oya,c pittoresylrc et

historiyuc de l'Espa;ne, i8o6-182o.

i això fa que aqueix interessant edifici no hagi estat de temps
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un gravat al cer de D . Antoni Roca (fig . 21) . En una edició posterior de l'obra
d ' ell Piferrer, s 'adjuntà una reproducció fotogràfica deguda al senyor Mariez-
currena (1 ).

llodcrnament, D . Claudi Girbal, publicà el ja citat Estlulio Histórico artís-
tico accrca de los llanlados Roños ¿irabes de Gerona, amb interessants documents,
sense cap il . lustració gràfica, i l'arquitecte provincial senvor :11meda aixecà un

pla coillplet del frigir ariuin amablement comunicat als que portaven la missió
d ' estudi que hi envià l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS i la Junta de Muscas

de Barcelona (2)

Tots aqueixos antecedents han permès refer el plan complet de l'edifici que

anem a descriure.
Exteriorment en lloc es senyala l'edifici de què parlem, si no és per un mur

llis de carreu petit, sense altra obertura que l'entrada . Tot hi indica una vida
interior, que és la característica dels edifici ; d'habitacíó antics, perpetuada
encara en la vida musulmana actual.

La porta d'entrada és avui difícil de veure . En Claudi Girbal cregué «sense
cap mena de dubte, que l'entrada de l'antic balneari de Girona es trobava a
Orient del mateix, en l'actual. carrer de Saccimor, o baixada coneguda vulgar-
ment per Sarracinas, junt al destruit baivart d'aqueix nom . La indica, diu,
encara el pany' de paret de pedra picada que corre per tot el davant de l'edifici,
i en qual centre apareix tapiada una porta amb llinda, la meitat de la qual, o poc
menys, tapa o amaga el pis terraplè del dit carrer que apenes mereix el nom,
i que fou des d'antic camí o vía pública» (3) . Ocuparía així una situació anàlega
a la dels Banys dels tintorers de Tlemcen.

S'entraría per un vestíbul que estaría amoblat amb bancs com els banys de
Tlemcen referits (A), i d'allí es passaría a un pati cobert amb una piscina cen-
tral (B) on se dc spullen els concurrents.

La porta que comunica ambdues dependencies és semicircular en el rebat,
tenint l'esqueixada formada per una arcada rebaixada, en la qual dos cilindres
de pedra formaven les pollegueres de les portes de fusta que la tancaven.
Aquestes s'obríen cap el vestíbul, i sa disposició seguía la tradició moresca.

Penetrant per ella, s'arriba a la gran sala quadrada que té al centre una
piscina vuitavada que refresca i oreja la sala ((ig . 2o) . Als vuit angles de la

(I) PIFERRER i PI 1 MARGALL : España, sus monumentos y arte, su naturaleza e historia . Cataluña, vol . I1,
p . 140) . Barcelona, 1884.

(2) La missió d 'Estudis de 1'INSTITCT D'ESTUDIS CATALANS i de la Junta de Museus de Barcelona treballà
mitjançant permís obtingut de s . E. el senyor bisbe D . Francesc Pol durant tot el ella 1 de Febrer de 1914,
obtenint de les JI\I . Caputxines les més grans facilitats per a aixecar el pla de l 'edifici i estudiar en lo possible
sa disposició.

Formaren la missió, a part de qui aixó escriu, 1) . Francesc Martorell, secretari redactor de l ' Institut
histórico-ardueológic, D . Josep Goda-, arquitecte del Museu de Barcelona, acompanyat de D. 1' . Mas i (le
D. J. Serra, fotógrafs . .A <=irosa se'ls agregà i els ajudà en sos treballs l'arquitecte D . Rafel Masó.

Les despeses de la missió foren costejades per parts iguals per 1'I NsTITUT i la M . 1 . J unta de Museus de Barcelona.
( ;) GIRI3AL : Monografía citada, p . 28 . Devem a 1'anlabilitat de l'arquitecte provincial de Girona D . Manuel

Almeda, el pla de la situació de la porta a què es refereix 1) . Claudi Girbal .
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piscina s'aixequen vuit columnes, sostenint per
medi d'arcades un cos prismàtic octogonal.
Una volta formada de vuit panys de quart de
cilindre el .líptics, va des de l'octogon central
a les parets laterals . En el plan i la perspec-
tiva es veu clarament la forma d'aqueixa volta
(figs . z5 i 17) . Quatre panys van eles de quatre
dels costats dels octogons als murs, i els altres
quatre, Inés estrets, van a parar a quatre ar-
cades que en els angles substitueixen, seguint
un antiquíssim sistema, les clàssiques trompes
còniques . Cobreix la volta un terrat modern;
l'antic terrat sembla que vessava ses aigües a

	

Fig . rs

	

r!_<<r< .,~r>>

la piscina descrita, que feia de veritable ini-

	

Banys de Girona. I'lan ~ seo ions

pluvium, com bo indiquen unes lloses encara
visibles . Sobre el tambor octogonal s'aixequen vuit altres columnes més petites
que aguanten la volta en forma de cúpula, formada, seguint la tradició romà-
nica, també de vuit panys de volta de canó, extradossada, en forma de cúpula
forrada de formigó impermeable (figs . 15 i 17).

El mur del costat Est, pel qual s'entrava, tenía prop la porta tres pinxos
on els concurrents deixaven llur calçat, seguint el costum oriental encara
vivent . El del costat Nort tenía un diván format de sis petites voltes de canó
semicirculars extradossades en forma plana per un formigó de grosses pedres,
sobre el qual matalassos, estores i alfombres servíen per al repòs dels concurrents
en aquell lloc agradable . Avui encara al Nord d' Africa es despullen els concur-
rents als banys en lloc anàleg (fig . 16) . En el costat Sud s'obríen quatre grans
finestres que daven a un jardí, el clàssic jardí moresc de tarongers i llimoners,
embaumant l'aire amb llurs perfums, substituits avui per un humil jardí fran-
ciscà pobrement arranjat per les pobres monges . En Laborde i en Roca pogue-

ren dibuixar obertes encara aqueixes
arcades avui tapiades (figs . zg i 21).

En Laborde, que veié l'edifici a
principis de segle, parla d'un dels pa-
raments «adornat de moltes columne-
tes adossades al mur, i sortint de sobre
d'elles les arcades que van a reunir-se
amb la volta . Les columnetes descan-
sen sobre la banqueta, sota la qual
están les obertures que servíen, potser,
per a guardar el calçat dels que entra-
ven en els banys, el mateix que els

70 3
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ninxos que s'observen en la cara lateral, a la dreta, servíen per guardar els
vestits) ; . L'explorador francès se refería sens dubte al parament Oest i a les

Fig. 2o . -- Pessa central deis banys (le Girona (Fol. de la tLlissió)

arcuacions que desgruixen el mur per ell clarament dibuixades (figs . 18 i 19);

mes de les columnetes no n'hem sabut trobar rastre, si és que no són d'elles els
troços que serveixen avui per a sostenir els humils prestatges de la cuina (fig . 36) .
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La volta d'aqueixa dependen-
cia era foradada, seguint el costum
oriental, de quatre lluernes, dues
de les quals, en forma de rosa, són
clarament visibles (figs . 25 i 26).
Eren aqueixes obertures formades
per pe .;ses de pedra còniques apa-
redades, atravessant la volta, se-
guint una antiquíssima tradició
que arribà fins als monuments
assiris (I) i es perpetúa avui en-
cara en els banys orientals.

Ics aqueixa dependencia una
derivació de la cella /rigidaria dels
banys antics, de la qual s'originà també el baptisteri cristià . Així no es estranva
la seva analogía amb el baptisteri de les antigues basíliques ; són dues rames que
venen d'un mateix origen i que evolucionen cap a fins diversos : el primer des-
tinat a lloc de plaer ; el segón al d'una severa cerimonia litúrgica . Per aquest
fet el nostre baptisteri de Terrassa (2) és una forma intermitja entre el frigida-
rium antic i la dependencia central dels banvs de Palma, de Córdova o de
Granada, de la qual se deriva la interessantíssima que descrivim.

Els concurrents als banvs, vestits d'una mena de túnica de llana, calçats de
sandalies, passen d'aquesta pessa a les sales propiament de bany, escalfades a
gran temperatura.

En el parament Sud hi ha la porta que, com en els banys de Tlemcen,
comunicava aqueixa pessa freda oberta al ple aire, amb les pesses de bany
calent . Tota mena de precaucions s'havíen pres per evitar el corrent d'aire i
el refredament . El portal de comunicació (E, figs . 14 i 15), de rebat semi-
circular, tenía dobles portes de fusta ; unes obrint-se cap el pati cobert, sostin-
gudes per pollegueres aguantades en permodos de pedra (fig . 26) ; altres, obrint-se
cap a la pessa calenta, en què l'esqueixada del portal era en forma rectangular,
obrint-se en la llinda les pollegueres.

Aqueixa primera pessa, en què els musulmans alternen el bany calent amb
la remullada reaccionant d'aigua freda, és una sala llarga, coberta amb volta
de canó semicircular, capçada per alcoves, a les quals precedeix una doble
arcada sostinguda per columnes . Tres lluernes rectangulars són la seva única
iiluminació.

Aqueixa sala estava en comunicació amb altra (G, fig . 15) on hi havía pro-
bablement la instal . lació per a escalfar l'aigua, convertida avui en cuina de les

(i) PERROT i CIIIPIEZ : Hisloire ele l' .-1 rt dens l'antiyuité, v . II . Chaldée et : l ssyrie . París, 184, p . 190.
(2) PUIG I CADAFALCH, FALGUERA i GODAY : obra citada, vol . I, p. 3 2 3 .

89 . — Institut d'Estudis Catalans
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monges, de la qual és interessant l ' antiga xemeneia exterior (fig . 27) . Es la
següent sala anàlega a la què es referereix Lleó l'Africà (, on se sua molt i bé

Fig . 22 .	 Cúpula central deis banys de Girona (Fot . de la 161is .sió)

i lli ha la caldera aparedada)) . Ella tenía comunicació amb l'exterior pel pas de
combustible (fig . 15) i serviría de sala per als banys de vapor que tant plauen
als homes dels països enervants per sa temperatura . Forats fets en la muralla

I
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deixaven escapar el vapor que feia
exudar intensament als concur-
rents, preparant-se per a la dutxa
d'aigua freda i per al massatge, que
rebíen en les alcoves d°is extrems.
Aqueixes no són avui visibles, ni
el dipòsit d'aigua freda que en els
banys actuals té una disposició
anàloga als alvèols dels banvs ~ ;'

	

s

pompeians.
Al costat meridional d'aquest

	

- ,~ om

departament hi havía una altra ' -

	

xx

sala (H), un cap de la qual, en forma
d'alcova, amb la típica doble ar-
cada sobre columnes, poguérem

	

:
descobrir dintre un rebost actual-
ment tancat, indicant una altra
dependencia per a banvs calents.
En els banys de Barcelona (fig . 11) g

	

.4 :.

i Valencia (fig . 2) existía aqueix

	

gi r• "<,.segón departament . Resta una de-
pendencia (J), que exísteix també

(Fot . de la llistó de l'Inst tut)

en els banys de Tlemcen, que és

	

Fig . 23 .-Cúpula deis banys de Girona

destinada a la limpiesa íntima o
als que temen la forta calor de la gran sala . A Tlemcen comunica directament
amb el pati central . Podría en els nostres banvs ser una pessa de servei o dipòsit
de llenya, amb comunicació fàcil amb el carrer.

Tal és el pla de l'edifici de Girona, que respòn en absolut a la disposició
dels banys morescos, indicant l'adaptació de 1'usança musulmana entre els cata-
lans dels segles XII i XHI.

En aqueixes sales de calor asfixiant s'alterna l'impressió de calor amb les
ablucions d'aigua freda i les fregues que els banvers daven als concurrents . El
sabó perfumat recobreix el cos de blanca escuma ; noves fregues i ablucions

d' aigua tebia temperen el cos, fins que es surt altra vegada abrigat amb nova
roba a reposar i refer-se en els divans de la sala primera, sentint el perfum de
les flors de l'immediat jardí i la remor suau de l'aigua del clàssic imj5luvium.

Era aquest el lloc de les intrigues i de les petites aventures amoroses, com
una clapa de la vida dolça musulmana enemiga situada vora els murs de la
ciutat austera cristiana .
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V

L ' ART MORESC EN ELS BANYS

DE GIRONA

Si ara, després d'aquesta his-
toria i descripció de l'interessant
edifici de pla moresc construit per
cristians, tractem de passar ba-
lanç del grau d'influencia que l'ar-
quitectura musulmana hi exercí,
pensant amb la tesi de M . Dieu-
lafoy, arribarem a la conseqüencia
que aquella no hi donà més que
la forma del pla, és a dir, ço que és
reflexe del costum, de la utilitat
de l'edifici : res de sos mètodes
constructius, típics, característics;
res de ses formes artístiques ; res,
en un mot, de ço que constitueix
1'essencia de l'art arquitectònic
musulmá de l'època.

Totes les voltes són fetes a la
manera romànica de rebla prima,
disposada en filades petites; així

construida en filades seguint
(fig . 22) ; així també les voltes de panys cilíndrics que la rodejen, cobrint el pas o
galería al voltant del safaretx central (fig . 26) . Anàloga comprovació pot verifi-
car-se en les trompes angulars, on en lloc de les típiques formes còniques hi ha
arcades matant el recó i sostenint una llosa horitzontal (fig . 17) . Cap d'aqueixos
sistemes de construir difereix dels usats en la nostra escola romànica.

Si vol cercar-se a algún d'aquests elements un remot origen oriental, cal
recórrer als començaments de l'arquitectura musul-
mana, o com M . Dieulafoy, al primitiu origen de la
Persia, font comú que alimenta els grans corrents
de l'art cristià i del musulmà.

La forma artística dels diferents elements tam-
poc és penetrada per l'art musulmà ; sols en uns
trossos de marbre blanc que avui serveixen d'en-
llosat a l'escala moderna, que foren potser arcades
d'una finestra, s'hi veu l'arc de ferradura caracte-
rístic (fig . 28), que en els banys de Palma es troba

708

(Fot . de la Missió de l'Innstitut)

Fig . 24 . —Cúpula dels banys de Girona

és cercles paral . lels horitzontals la cúpula central

(Fot . de la Missió de l'Irtdtitut)

Fig . 25 . — Lluerna de la volta

de la pessa central
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encara en alguna de les portes (fig . 29) . Unes faixes rectangulars enquadra-
ven també les arcades que donen al jardí, seguint pràctiques orientals (fig . 17).

Fig . 26 .-Banys de Girona . l'essa central (Fol . de la 1lissiú ¡lel lita%lut)
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Mes després d'aquestes ben escasses for-
mes, cap relació en el motlluratge, ni una
de les formes decoratives geomètriques mu-
sulmanes; res de ses llaceríes o ajaracas en
guix, ni dels alicatats ceràmics, res dels almo-

ccirabes de ses cúpules, res de sos atauriques

de complicada decoració floral.
El mateix pot afirmar-se dels capitells

que sostenen les cúpules, absolutament romà-
nics, amb les característiques del segle XIII,
amb què els esculptors catalans inicien les
formes rígides, seques, rectilinies, que subs-
tituiràn les ondulacions gracioses del fullatge
romànic dels nostres més bells claustres o de
les nostres admirables portades de les der-
reríes del segle XII i començament del XIII.

(Fol . de 1 Missió de 1 lnsti;it)

	

Fa això contrast amb les formes decadents
Fig. 27 . —xemeneia dels banys de Girona

imitadores encara dels capitells clàssics que es
troben als banvs musulmans de Córdova, Granada, Murcia i Palma de Mallorca.

Són de notar els àbacs decorats i sa forma per a avenir-se al plan penta-
gonal dels casaments de les arcades, propiament còniques, que aguanten el
tambor poligonal del centre de la gran sala.

Els capitells dels banvs de Girona són unes derivacions de l'ordre corinti,
simplificat segons la forma romànica, més encara, segons la variant romànica

del segle XIII,
en què la flexi-
bilitat de les fu-
lles és resolta en
dures i simpli-
císsimes regates

Fig . 2 s . — Arcades dels banys de Girona

	

rectes (figs . 3o
a 33) , tal com

en els claustres de 1'Estanv i Perelada, creant
en realitat noves composicions . En alguns d'ells
apareix en el centre de les fulles la caracte-
rística pinya, tan comú en els capitells de
l'època (figs . 31 i 33) i la magrana (figs . 3o
a 32) . Tal és la disposició de la major part
dels capitells . Hi ha després altres dues formes:
aquella en què unes arcades sostingudes per co-
lumnes divideixen les cares del capitell, omplint

710

(Ful Br( cd)

Fig. 29 . — Porta dels banys de Mallorca
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Fig.

	

Capitell dels banys de Girona Fig . ?r .

	

Capitell dels banys de Girona

Fig . 32 .

	

Capitell deis banys de Girona

	

Fig . 33 . — Capitcll dels banys de Girona

(Fol. de la Missió de l'Institut)
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(Fot . de la .1Ir :~,ió de l'Institut)
Fig . 34 .

	

Capitell dels banys de Girona

	

Fig . 35 .

	

Capitell dels banys de Girona

els angles fulles inacabades, del centre de les quals penja la massa de la
pinya, també sense detall (fig . 34) ; i la formada per àguiles amb les ales
desplegades amb 1'actitut rígida de les obres romàniques de l'època (fig . 35).

(Fol . de la ~1fi,sió de 1 InNlilul)

Fig . 36 .

	

Capitells dels banys de Girona, actualment sostenint prestatges a la cuina del convent

Altres capitells que es guarden aguantant humils prestatges a la cuina con-
ventual, presenten solament la massa de llurs fulles (fig . 36) . Són els que soste-
níen les arcades de les alcoves i les arcuacions de 1' apoditerium, que veié
encare Laborde i representà en sos dibuixos (figs . 18 i 19) . Així eren també els
capitells dels banys de Barcelona (figs . 12 i 13) i de Valencia (figs . 3 i 4) .
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Ics tracta, doncs, d'un pla mu-
sulmà executat amb ternes romànics.

Difícilment en cap edifici català
es trobarà que l'influencia moresca
arribi més enllà en el conjunt arqui-
tectònic, mentre és nul-la en els de-
talls i en els ternes decoratius, de-
mostració de l'escassa penetració de
1'espert musulmà en la nostra arqui-
tectura .

`'I

LA INFLUENCIA MORESCA

EN L ' ARQUITECTURA ROMÀNICA

CATALANA

Hem tractat detingudament de
l'origen oriental del nostre romànic,
i demostrat com la nostra arquitectura del segle XI és part d'una escola que
s 'extén cap a la vessant mediterrania de França, i que pel Nord d'Italia esta-

contacte amb 1' Adriàtic i amb el món oriental, i com ses formes deriven
Persia sassanida, filles a la vegada de l'arquitec-

tura de les primitives civilitzacions
asiàtiques trameses a nosaltres
per 1' intermedi bizantí i lombard,
seguint la costa septentrional me-
diterrania, diferint
M . Dieulafov, que

(Fut . Folguera)

Fig. 38 .

	

Oculus en una arcada del claustre del monestir
de Vallbona (le les Monges

90. — Institut d 'Estudis Catalans

(Fol . Folguera)
( ' lao de volta de la sala capitular del monestir

de Vallbona de les ~Innges

bleix
de les simplicíssimes de la

en això de
creu que el

vellícol fou el corrent musulmà
seguint les costes africanes i per
Espanta.

Resta així tota la nostra ar-

quitectura anterior al segle XII,

amb sa senzillesa de formes, sense
temes esculpturals, amb llurs rús-
tegues esglesies pintades interior-
ment amb pintures bizantines, in-
dependent de la influencia moresca.

En canvi en els edificis reli-
giosos, en els temples i en els
claustres dels monestirs ccnstruits
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Fig . 39 . — Detalls del claustre de la Sèu de Tarragona (Fol . Alas)

(Fot. Puig i Cadafalcla)
Fi ;; . ja .

	

Detall del claustre de la Sèu de Tarragona

en el segle XII, no és estrany- trobar
temes marcadament orientals, mentre
el conjunt segueix la tradició del pla
de l'edifici català del segle XI o bé es
desenrotlla segons els mètodes portats
pels monjos francesos dels grans mo-
nestirs a què s'agregaren els monjos
catalans, o per la nova ordre del Cister,
el cap de la qua] per als de terra cata-

lana era a Provença . Així en la porta
de Cubells (vegi ' s la fototipia adjunta)
en la sala capitular ien els claustres
de Vallbona (figs . 37 i 38) i de la Ca-
tedral de Tarragona (figs . 39 i 40) hi
ha qualque intent de llacería ; i aquesta
impera en absolut en les obres de fusta
de l'època en la Catalunya oriental,
com a les portes que tanquen les por-
talades de Santa María d'Agramunt
(figs. 42 i 43) i de Gandesa (fig . 41),
construides de lazo le f e, aplicant-los el
nom usual entre els fusters mudèjars
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(Fol. I:ipolb
Fig . 41 .

	

Portal de Fesglesia (le Gandesa
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castellans, sistema perwtirat en la fusteria catalana fins en plena arqui-
tectura gòtica i en el Renaixement (I) .

Altre element que començada la tretzena
centuria penetra en la nostra arquitectura és
l'arc lobulat, ben característic de l'art mu-
sulmà ; així a Tarragona en el claustre (figs . 39
i 4o) i en qualque petita capella, les arcuacions

(Fot. Mas)
Fig . 42 . — Agramunt : porta lateral

lombardas de la cornisa són
lobulades, i així també pre-
senten la mateixa forma les

(I) Lis fusters mudèjars distingíen
les hacerles en~amblades de la laceria tefe
o sobreposada sobre les posts o taules
que es volíen decorar . Les nostres portes
eren decorades de lazo le/e.

Per a l'estudi d'aquesta especial tus-
tería musulmana, feta a base de I'entres
llaçat de fusta, hi ha un llibre in teressan-
tíssim ben conegut, que és la Carpintería
de lo blanco y tratado de alarifes, (le don
DIEGO LÓPEZ DE ARENAS, publicat a Se-
villa en 1633, en el qual s'expliquen les
regles pràctiques usuals entre els fusters
andalusos i castellans per a obtenir els
títols necessaris per a exercir l'ofici en
les ciutats en què aquestes pràctiques
eren vives . Les pràctiques mudèjars es
conservaren a Andahhía i Castella fins
entrat el segle XVIII, en qué es feren
noves edicions (l ' aquest tractat (le fuste-
ría. Les Ordenanzas de Sevilla i Toledo
exigíen als fusters, especialment als ano-
menats de lo blanco y laceros, que feien
els sostres i encaballades (le les cobertes
decorades, el coneixement dels traçats
geomètrics d ' antiga tradició musulmana
que constituíen son ornament.

lla estudiat també especialment
aquesta decoració geométrica en fusta
A. PRIETO 1 VIVES : El arte de la lacería.
Conferencia dada en el Ateneo de Madrid.
Madrid, 1904 .
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(Fol . Alas)

Fig. 43 . — Detall de la fusteria (le la porta principal d'Agramunt
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(Fot. Mas)

Fig. 1 .

	

Claustre de Sant Pau, de Barcelona

arcades del claustre de Sant Pau del Camp,
de Barcelona (fig . 44).

Mes aquestos elements geomètrics són
aïllats, sense relació amb la decoració imme-
diata, tal com els ninxos morescs aprofitats

	

furta de 1 :lnunciata d n Li C .tt( dl al
d'un edifici antic, aplicats a la porta de

	

de Lleida

1' Ànunciata de la Catedral lleidatana (figu-
ra 45) ; contacte de dos arts que resten separats demostrant el mateix fenomen:
la impenetrabilitat de l'art romànic català als mètodes musulmans . Un mestre

i 1~,,t . Has)

Fig . 46 .

	

Ca~itelldel claustre de la Sèu de Mirona (Fut . Mas)
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(Jfusca de Barcelona)
Fi ; . 47 . —Tela moresca

amb ocells i mamífers afrontats

(Fol . :1 fas)

Fig . 4R.—capitell del claustre
(le la Sèu de Girona

muzàrab és empleat a exercir son ofici al costat d'un mestre tolosà i aplica
les llaceríes en un element determinat ; mes son art no
aconsegueix entrar en el conjunt, sinó que com l'oli i
l'aigua resten els dos, un al costat de l'altra sense bar-
reja . Tota l'Edat
mitjana concebeix
així l'art : admetent
la col•laboraciò del
decorador exòtic,
de 1'esculptor foras-
ter amb llurs temes
especials executats
com una rutina de
l'ofici, sense pre-
ocupar-se del mes-
tre que treballa
prop seu temes
d'un art divers o
oposat . El mateix
fenomen s'esdevin-
drà a casa nostra
amb la vinguda tar-
dana de 1' art gòtic

i amb la importació de les formes italianes del Renaixement ; però aqueixes
arribaràn a vèncer i a imposar-se a l'art predecessor, mentres que l'art musulmà

no penetrarà en el sagrat de nostra arqui-

tectura i restarà pura exornació.
Potser la penetració musulmana és més

intensa en els temes iconogràfics, zoològics i
humans representats en l'esculptuta que en els
purament geomètrics i en 1' arquitectura ma-
teixa . Procedíen aquests dels llibres i dels
teixits que els canonges i els monjos posaven
en mans dels esculptors de llurs claustres o de
llurs portals sumptuosos.

Així en la porta del Santuari de Belloc, a
Santa Coloma de Queralt, s'hi veurà qualque
tema, derivat, sens dubte, d'un ivori moresc
(làmina II) ; als claustres de l'Estany, Girona i
Sant Cugat dol Vallès s'hi trobarà la fauna
característica dels teixits orientals, xipriotes,

(Fol . ,1firs)

Fig . d') .

	

Claustro de la Sèu de Girona.
Capitell ami) grius afrontats
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sicilians o andalusos, temes que es repeteixen acompanyats de llegendes cúfi-

(Fot . Alas)

Fig. 5o .-Capitell de S. Pere de Galligans

(Fol. Alasl

Fig . 51 .

	

Capitell de S . Pere de Galligans

ques en la decoració interior, no fa molt descoberta, d'un dels absis que s'obren
en el transcepte del temple monacal de Sant Joàn de les Abadesses.

(Fol . Puig e~ Cadafalch)

Fig . 52 .

	

Capitel] de Ripoll

(Fot . Puig i Cadafalch/

Fig . 5 3 .

	

Capitell de Ripoll
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VII

LA TRANSMISSIO DELS TEMES ORIENTALS A L ' ESCULPTURA ROMÀNICA

Es la transmissió de

temes orientals, un fet ben

sabut que es realítza en una

gran part de les escoles ro-

màniques d'Europa, orna-

des d'esculptura, poblades

de temes l'origen dels quals

cal cercar en la ideología

oriental transmesa pels tei-

xits bizantins, perses i arà-

bics, portats abundant-

ment pel comerç ultramarí.

La transfusió de la de-

coració persa als teixits

comença ben aviat . Des

del segle VI els temes ca-

racterístics simètrics foren comuns en la decoració dels teixits perses sassanides,

i des d'aqueixa època una serie nombrosa de monuments demostren la imitació

bizantina dels models asiàtics que'1 comers portava a les ciutats mediterranies.

Mil« «Kilt

(r v r . rs<< .,,
Fig . 54 .

	

Capitell de 1'Estanv

Fig . 55 .

	

Claustre de la Catedral de Girona ir„c . mu,)
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Amb més intensitat encara «un nou
corrent — escriu Bréhier (I) — d' influen-
cies orientals invadí la Grecia al moment
(le la lluita iconoclasta . Els vells temes
simbólics dels primers temps de l'art cristià
són llavors substituits per una nova fauna,°
d 'un caràcter purament decoratiu i profà,
al qual les estofes perses i musulmanes pro-
porcionen els models . Molts d'aqueixos tei-
xits foren literalment copiats pels esculptors
amb tots els detalls de llur tècnica ; d'altres,
al contrari, en reproduiren tan sols els
temes, seguint els procediments de l'es-
culptura en baix relleu . Aquesta invasió
de la fauna oriental en l'art, ha estat de-

	

Fig . 56 . — Capitell cel Claustre de Galligans

mostrada a la Italia meridional, a la meitat
del segle IX, com ho prova el famós calendari de Nàpols, executat en 85o.
A la mateixa època pertanyen els animals fantàstics del baix relleu de
la Petita Metropolitana d'Atenes o de la sala bizantina del Théseion, així
com els quadrúpedes alats que ornen, en mig d'enrotllaments, l'absis de

1'esglesia de Skripill, a la Bcocia, datada
en 874,

»Hi ha aquí una concordança de fets
que és impossible negar i que prova una
renovació de la decoració bizantina, en un
sentit a la vegada profà i oriental.

»I,es lloses curiosíssimes del Museu del
Théseion que mostren ocells girant el cap,
de cada costat d'una branca amb pinyes,
creus patades amb lleons i esfinxs als cos-
tats, són un testimoni d ' aqueixa transfor-
mació. Elles demostren, per altra part, que
la copia no era sempre exacta, ja que s'in-
troduíen temes cristians al mig d'aqueixa
fauna emmatllevada a l'Orient .»

Els mateixos temes continúen en la
segona edat d'or de l'art bizantí i el segle 1
és una època de florescencia (le l'art de

Fig. 57 . — Capitriis del Claustre de Ripull

	

teixir teles sumptuoses, obres destinades a

() Ztudcs sur Plaisto :ra cic Li scu'pturc byzautiue, en els 1'ouvcllcs Archives des Missions Scient¿Hn_' .s-, 1911.

Fasc . 3 de la nova serie, ps. 86 i 87.

91 . — Institut d ' Estadis Catalans
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l'ostentació imperial (0 . Els dos corrents, persa i bizantí, se reuneixen en els
tallers de teixir musulmans (2) ; i uns i altres, els tallers cristians i musulmans

tallers hispano-morescs, porten als esculptors
romànics els models
d'aqueixa decoració
fastuosa interessantís-
sima.

Aquest sistema de
composició de 1'es-
culptura en l'art occi-
dental, ofereix major
varietat de temes i
combinacions, i «cal
sens dubte cercar la
raó	 ha dit, no fa
molt, M . Bréllier
d'aqueix fenomen en
la llibertat major amb
què treballaven des
del segle XII els mes-
tres d'obres occiden-
tals ; mes dèu també
atribuir-se a una in-

fluencia més comple-

ta i més intensa de
l'Orient sobre l'art oc-
cidental . L' art bizantí
no va adoptar més
que una part de la
decoració oriental, i
l'Occident ha rebut di-
rectament temes que
restaren desconeguts

L'Lspanva musulmana, la acció de la qual ha estat mal
estudiada fins aquí, restà per l'art romànic una font permanent d'influen-
cia oriental . Ics ella, sens dubte, i no l'art bizantí, que explica la impor-

tancia que la imitació de teles prengué en la esculptura romànica (3) . La tesi
de AI . Dieulafoy de la influencia persa transmesa per l'intermedi musulmà,

(1) 1)IEIIL : Manuel d'art byzantin . Paris, 1910, pS . 247 i següents, i 600 i següents.
(2) i\IJGEON : vol . II del Manuel d'art nausulman . Paris, 1907, pS. 381 i següents.
(3) BRÉHIER : Études sur l'histoire de la sculpture byzrnitine, citats, ps . 65 i següents.

del mediterrani oriental i els

(]raseu (le Fulc .—Tot . las)

Fig. 58. —Teixit moresc amb inscripció cúfica del sepulcre de S . Bernat Calvó,
amb el tema de l'home estrangulant dos feres.

a Constantinoble .
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té en això una exacte i amplíssima apli-
cació.

La imitació de les teles porta princi-
palment a la nostra esculptura els temes
següents : els ocells picant les rimades que
pcnjen de sumptuoses llaceríes i els ma-
mífers i ocells afrontats : la lluita de l'home
amb la fera i la de l'àguila devorant
1' anyel l .

Is el claustre de la Sèu de Girona, un
dels que ens ha llegat a Catalunya més
interessants exemples d'aquesta esculptura,
d'altíssim valor decoratiu, en els amples
capitells de sos pilars i els més reduits de
ses columnes aïllades. El terna és basat
en la flora característica romànica, entre (Fot . de «Josenlut leatil>)

Fig . 59 .—Tela oriental amb el tcina de la lluita
la qual unes aus elegantment estilitzades

	

del home i la fera . (Museu de South-Ken-igton)

corren cercant els penjolls de grans que es
desprenen entre el fullatge (figs . 46, 48 i 4Q L'estofa original devía ésser comú

Fig ._6o .—Capitell del claustre de S . Cugat del Vallès Fig . 6i . Capitell del claustre de S . Cugat del Vallès

i molt extesa. Uns capitells del nàrtex de Sant Marc de Venecia tenen ja
aqueixa disposició d'uns ocells simètrics, separats per un tema arborescent,
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picant unes pinyes que pengen sobre un cap de lleó, collocats en els
angles de l'àbac (O, i el mateix tema es repeteix en un fris del Museu

dels Agustins de
Tolosa (').

Després són el
claustre de Galli-
gans, on la forma
de lleons afron-
tats origina ele-
gants capitells
(figs . 5o i 51), i
el claustre de Ri-
poll, on uns gos-
sos cap per avall
donen lloc a un

tema anàleg que
es repeteix en la major part dels claustres, però que en aquell, per la minu-
ciositat de son detall, sembla haver arribat al taller de 1'esculptor des de
l'art del teixit per l'intermedi d'un marfil (fig . 52) . Anàleg origen té cl tema

repetidíssim de les aus simètriques
encarades, tan comú en les estofes
d'Orient (figs. 47 i 65).

A Llussà, el tema es modifica
barbrament en dues esfinxs simè-
triques, tema que es repeteix a la
porta de Ripoll.

Citem encare del mateix claus-
tre de la Sèu de Girona un capi-
tell en què es representa un home
col . locat al centre de dos mons-
tres, que escanya valerosament,
inspirat en el tema persa de Gllil-
gamecli, 1'Hèrcul de l'antic Orient
o el Samsó bíblic, escanyant els
lleons, representat en les estofes,
especialment en la trobada en el
sepulcre de Sant Bernat Calvó
(figs . 55 i 58), guardada al Museu

Fig . 64 .

	

Capitells de l ' Estany

Fig . u= .

	

Capitell de 1'Estanv Fig . 63.

	

Capitell de l'Estany

( 1 ) ]3xEHIER : Lirrdes sur l'histoiye de la
srlrlpture byzantine, pl . \"I.

(Fol . Mas)

	

(2)

	

Id., íd., pl . :il .

J
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de Vich ( 1 ), tema que es repeteix en variades formes en els claustres de Galli-
gans (fig. 56), Ripoll (fig . 57) i Sant Cugat del Vallés (fig . 61).

Un altre variant del tema de l'home dominant la força brutal representada per
una fera i 1 ' Hèrcul pagà, el Samsó bíblic,
o'l Ghilgamecli persa, és també comú a les
teles orientals (fig . 59) i als nostres capitells
romànics (fig . 6o) . La demostració po-
dría estendre's a altres temes, com el del
Sagitari disparant contra'! lleó que fuig,
l'home vencent amb ses armes el dragó,
l'àliga agarrant l'anvell, temes comuns al
antic orient, a l'art moresc, al bizantí i als
nostres esculptors.

Mes on la copia del teixit fou justíssima
i minuciosa, és en el claustre de 1'Estanv,
monestir que ha proporcionat interessants
exemplars a les col•leccions de teixits dels
Museus : allí els ocells alats amb testa
humana encaputxada, estàn als dos costats
d'un arbre geometritzat (fig. 62) ; en altres,
dues oques piquen de les fruites d'un arbre
central (fig . 63) o dos paons o polles negres
de Numidia estàn amb el coll retorçat, com
en els teixits aràbics, formant amb les seves
cues un tema central que recorda l'home

persa (fig. 64), tal com el célebre pali dc

les bruixes, de Sant Joàn de les abadesses,
guardat avui al Museu de Vich (fig . 66) . La
forma ornamental de la part superior de
les ales i la disposició parablela de les plo-
mes adoptades pels dibuixants de teixits,
hi són copiades al peu de la lletra ; el model
fou immediat i adaptat a aqueixa mena de quasi gravat, que seguint els pro-
cediments oriental, bizantí i musulmà, orna les cares dels capitells interessan-
tíssims del monestir de l'Estam-.

La procedencia moresca d'aquestos temes té una comprovació evident en
els capitells, fa poc descoberts a Sant Joàn de les abadesses, l'àbac dels quals
està ornat d'una imitació d'una llegenda cúfica, tal com els teixits que'ls ser-
viren de model . Els temes d'aquests capitells, per altra part, no poden tenir

( .lIuseu

	

Clztnr)

	

(Fot. dc «Jn . c°ntut tc~rtzt• i

Fig. 65.- Teixit de seda aràbic
atril) llegendes critiques

( i) 1)IEL"LAFOY : Espaguc ct Portzr, ;zl, citat, p . .213 . .-lcropofr d_Sus :' . París, 1890 . Figs . 143, 342, 3 69 a 372 .



726

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXIII-XIV

major caràcter
sant (fig. 69) ; els monstres alats
portes dels palaus persepolitans
mech escanvant el lleó (fig . 68),

oriental: els lleons, simètricament col . locats al costat de l'arbre
amb testa barbada, tal corn els que ornaven les
i les ciutats reials assiries (fig . 67) ; cl Gliilga-
i finalment, la faula de la cigonya i la guineu

(fig . 70), que els llibres
del grec Isop popula-
ritzaren a Catalunya,
però que té un provat
origen oriental (I ~.

Les transformacions
dels temes al passar del
teixit a 1'esculptura ar-
quitectònica, són les
naturals . Hi ha, apart
el canvi de tècnica, el
de la forma geonu tri-
ca : en aquells, les for-
mes de la fauna omplen
espais, ja circulars (figu-
ra 58), ja quadrilaterals
curvilinis, determinats
pel contacte (le quatre
circumferencies iguals,
mentre que en els capi-
tells han de omplir tra-
pezis amb la base major
a la part alta . .1queixa
forma determina canvis
de proporció de posició
relativa, que és ço que
diferencía els temes es-
culptòrics dels que or-
namenten els teixits
aràbics.

Tal és la penetració de l'ornament oriental en la nostra esculptura romànica.
Però s'ha de confessar que aquesta penetració fou més aviat anecdòtica,

més aviat d'assumpte que artística . En l'art esculptòric el terna és independent
de l'obra d'art que el plasma; una Remeter adolorida resta diferent d'una
Verge adolorida cristiana ; 1'Hèrcul abatent un lleó, executat per un artista

de(Allí S E'46Fig . 66 1 ICiI –Fot . Alas)

I,t uloresua del pa]i de les Bruixes del monestir de s . Joan de les Àbadess( s

(l) J . J A COL'S : TTas fablcs of .-?csop . London, iHttg . VOL I, p . 241 .
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clàssic, és ben diferent del mateix tema en un capitell romànic o en un relleu
oriental; el mateix capitell corinti que ha perdurat des del segle V (a . J .),

7 2 7

Fig . 67 . —Capitell de l'absi de Sant Agustí

de Sant Juan de les abadesses
Fig . 68 . — Capitell de 1'absi de Sant Agustí

de Sant Joàn de les Abadesses

és una obra d'art diferent en mans dels grecs, dels romànics, dels musul-
mans o dels homes moderns.

Es ben distinta aquesta influencia de
l'exercida per l'art musulmà a l'Aragó i a
les terres de Castella . Allí la trasfusió de for-
mes ve llargament preparada : nuclis de cris-
tians muzàrabs resten amb llurs pràctiques
visigodes enclavats en els dominis musul-
mans, conservant antigues formes i regles
d' arquitectura ; l ' evolució de la primitiva
escola asturiana és plenament influida per
1' art aràbic ; els costums evolucionen i pre-
nen un caràcter marcadament oriental ; la
formació d'una escola romànica amb maó,
allí localitzada (') i l ' existencia d'un art
exercit pels mudèjars porta a la creació de
formes típiques, derivació de l'art musulmà,
ben determinades.

(I) LAMPÉREZ : Historia de la arquitectura cristiana española . Madrid, 1908. Vol . I, ps. 699 i següents.

Fig . 66 . — Capitell de Sant J uàu de les Abadesses
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La conclusió a cquè pot arribar-se de l'examen del nostre art, és que no
existeix entre nosaltres 'un art arquitectònic importat per la població mudèjar.

Eren probablement massa rústegues les
poblacions conquerides a Lleida perquè
influissin en la nostra arquitectura ; re-
petint a Catalunya el fenomen de l'art
mudèjar castellà bastint temples, mo-
nestirs, palaus i castells cristians dis-
fressats amb les formes sumptuoses de
les meçquites o dels harems morescs.

Aqueixa penetració artística és nul •la
en el conjunt fins en el moment en que
es basteixen els banys de pla moresc,
reflexe d'un costum foraster que penetra
al país, i en ells queda limitada a la
pura disposició dels serveis . En canvi té
una gran intensitat en la esculptura ro-
mànica, que s'executa desde la meitat
del segle XII i durant una part del se-
gle XIII, p3rtada per treballadors mo-
ros, i principalment per les estofes i
ivoris tan abundants en els tresors ecle-

siàstics (') . Mes ella se circumscriu als temes, sense penetrar en el fons de l'obra
artística.

Tal ha esdevingut sempre que una forma estrangera penetra dintre l'ambient
d'un art personal i fort ; tal esdevé encara en les imitacions europees de 1'arqui-
Lectura oriental que el snobisme basteix a París o a Barcelona, amb temes mal
traduits, com mots mal pronunciats en què el propi accent triomfa de la farsa,
com en els que parlen una llengua que no ha penetrat llur esperit.

Fig . ;o .

	

Capitell de Sant Jbdii c1 lis Abad(ssys

) Era comú l'existencia de teixits morescs en el tresor dels temples i monestirs . En un inventari de la
sacristía del monestir de Sant Joàn de les Abadesses, pres a 2 de gener de 127, que ens ha comunicat l'arxiver
Mossèn Josep Masdeu, intel•ligent ordenador d'aquell antic arxiu monacal (Manual da la Curia secular, de l 'any
mencionat, llibre 38, núm. 319, folis 6 i 7), s'esmenten els següents ornaments fets amb teixits morescs : tres
palis d'obra moresca, una capa amb signes rodons i a dintre figures ami) lleons i ocells ; una de seda daurada
amb figures de paons, dos de dos colors, vermell i verd, amb figures de bous i una de seda amb àguiles . En el
mateix inventari s'hi continúen diversos brodats morescs : un collar d'obra moresca i dos collars amb treballs
morescs d'or.

Mossèn JosEP GUDIOL ha descrit les teles moresques trobades al sepulcre de Sant Bernat Calvó (Lo sepulcr.
d' Sant Bernat Calvó, Bisbe ds Vicia, vol. II del Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, dedicat al Rei Jaume 1
i a la seva època . Barcelona, 1913). En el mateix article fa notar corn en la crónica del Rei en Jaume es fa
menció de les teles moresques trobades a la torre de Montcada rendida sortint de Burriana : <<E exin molla bona
roba e perles, e sarnes de coyl, e brassaderes daur e d ' argent, e molt drap de seda e daltres robes moltes, si quentrels
serrains e ço queit exi, que ben puja a .c . milia besans» (Crònica, § 202) . En r)esclot diu que els moros que aban-
donaren Valencia se veníen «molt bell matalafj de sede e daltres draps nc bells cuberlós; ne molt bell drap de seda
e daur xe de molt bell arnes» (Crónica, cap . XLIX) .
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