
CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÓGICA

Les seves mides generals coincideixen, més o menys, amb les d'alguns exemplars coneguts, i per
elles sembla que podríem gairebé determinar que es tracta de la dalmàtica o tunicel•la que anava
posada damunt l'alba, fins a tapar-Ia gairebé en el segle xiIi, immediatament dessota la dalmática
superior o tunicel'la, que era niés curta, i anava immediatament dessota la éasulla . — J . F . i T.

Pintures de les portes d'un orgue de la Seu d'Urgell

Durant una de les nostres visites a la Seu d'Urgell, motivades per viatges d'adquisició fets
per comanda de la Junta de Museus (1), poguérem reconèixer l'interès que oferien dues grans teles
pintades en grisalla al tremp, portant respectivament les imatges de Sant Ot i Sant Armengol,
i que emplenaven dos panys de mur en la sala gran de l'Arxiu Capitular.

La grandària de les teles i llur proporció, sobretot, ces induïren a creure, tan bon punt les veié-
rem, que es tractava de la decoració d'unes portes d'orgue ; i corn que, d'ésser això cert, elles dues
no donaven completa la decoració pròpia a la muntura d'aquell instrument (2), vàrem procedir
a una immediata recerca, per totes les altres dependències de la Seu, amb el fi de veure si trobàvem
les altres teles que devien completar-la.

Sortosament, les nostres recerques donaren un bell resultat. En efecte : a cada un dels clos cap-
çals (le la gran sagristia, arran de la volta i damunt dels altíssims armaris que emplenaven els murs,
hi havia una pintura d'estil i de grandària semblants als de les grisalles (le l'Arxiu, si bé aquestes
eren en pintura policroma, encara que fetes pel mateix procediment al tremp i damunt de tela igual.

Així mateix, en una altra dependència anexa a la sagristia, vora l'aula capitular, hi trobàrem

quatre noves tels de pxtites dimensions, però d'estil, procediment i matèria iguals als de les ante-
riors, dominant la pintura en grisalla, representant les imatges, en host, de Sant Pure i Sant Pau,
1' .ignus Dei i la Pietat.

Les dues teles de la sagristia, fetes en policromia, donaven cada una una part d'un sol tema,
que és el de la Presentació de Jesús al Temple, veient-se, en la de mà esquerra de l'espectador, la
Verge amb l'Infant i Sant Josep portant les colomes d'ofrena i un acompanyament, i, en la de
la dreta, l'interior del temple, amb el gran sacerdot davant l'altar, rebent l'Infant Divi, i diversos
personatges assistents al voltant de la figura central.

Les teles anaven totes clavades en bastiments d'aspecte antic i vorejades d'una veta verme-
llosa, damunt la qual, com si fes de reforç a les vores de la tela pintada, hi havia clavats els claus
que la subjectaven al bastiment . Aquesta forma coincidia amb la que indica un document del
1515, relatiu als orgues de Santa Maria del Mar, de Barcelona (3), consistent en una àpoca de quatre
lliures, per vint-i-quatre canes i dos pams de tela, i dues peces de veta, que es paguen a Joan Ferran,
botiguer de teles, «que tot serví per les portes dels orguens petits de dita iglesia».

Reconegut l'interès artístic de les pintures i l'aplicació qu cle llur temps tingueren, sol•licitàrem
del Capítol llur adquisició per al Museu, a la qual aquell accedí, en el ben entés que, acabant-se
les obres de restauració de l'interior de la Catedral d'Urgell, l'import es destinaria a l'obra . Al ma-
teix temps encomanàrem a Mn . Pere Pujol, de la Seu d'Urgell, una recerca en els arxius capitu-
lars, a través de tots els documents que fessin referència a la construcció d'orgues, amb l'esperança
de trobar el nom del pintor d'aquestes obres, artista flamenc (?) o flamenquitzant, que dissorta-

dament ens resta encara desconegut (4).

(r) Desembre de 1918.
(2) Es sabut que les portes o volants d'orgue servien per a preservar de la pols la part de tuberia de l ' instrument . El

Sr . Soler i Palet, en una nota sobre construcció d'orgues a Santa Maria del Mar (cit . per Josep Gudiol, Pägina Artística de
La Veu de Catalunya, 2r d ' abril de 1919), publica un document, pel qual es diu que, amb data de 7 d'octubre de r4S5, cl
Consell de l'Església declara eque pocha voldria hauer fets tants bells orgueils qui novament son stats acabats sino heren
fetes portes per tenir aquells en custodiae. Per no privar la sonoritat a l'instrument, sens dubte, aquestes dues portes, que,
en ésser closes, apareixien decorades (podent oferir lu ir decoració l'aspecte d'un sol terna o plafó), s'obrien . i, en obrir-se,
quedava un volant a cada costat de la tuberia central, el qual era també decorat pel costat que es veia en ésser obert . Així
les dues portes de l ' orgue de la Seu d'Urgell donen quatre grans plafons : dos constituint un sol tema, policromats, que eren
els que es veien en ésser tancat l'orgue, i dos en grisalla, constituint dues imatges isolades, que eren els que es veien a cada
banda de la tuberia en ésser obert l 'orgue. Podrà haver-hi, demés, altres teles davant el plafonatge de la muntura de l'ins-
trument, que és de creure que devien ésser de menor grandària que les destinades a les portes.

(3) Comunicat pel Rvd . Higini Anglès, Pvre.
(4) Els documents i notícies que ens comunica Mn . Pere Pujol, com a fruit de les seves recerques en l ' Arxiu de la Ca-

tedral d'Urgell, són els següents:
Creu que cal fixar l'existència de l 'orgue primitiu dins la primera meitat ciel segle xv, després de traslladar-se el chor

a la nau central, car en el chor antic no hi havia lloc . Eis documents (d'aquesta època ?) parlen d ' eorgue major ► . Creu que
devia estar situat sobre el chor, en la segona arxivolta de l ' arc divisori de la nau central amb la lateral N . D ' aquest temps,
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Fig. 669 . — Porta d ' orgue de la Seu d Urgell . La Presentació al Temple

A manca d'un document que ens doni segurament i directa el nom i filiació de l'artista i la data
de l'obra, ens caldria cercar entre aquests documents, Si hi fossin, aquells que es refereixen a la cons-
trucció d'orgues per a deduir, partint de l'estil de les pintures, aquella data del qual li fos més avi-
nent . P. rò és el cas que l'únic document que ens permet suposar una data propera a la construcció
de l'orgue és el que anomena l'orgue nou petit, del 1544, data relativament avançada, si no donés
lloc a suposar que, en dir orgue noia, no vol dir acabat de fer, precisament, sinó més nou que un altre.

però, diu que no hi ha documents concrets, car no existien ni els llibres de l'obra ni els generals de resolucions capitulars, els
quals no són oberts fins l'any 1459.

No creu que l'orgue sigui de la s 3gona meitat del segle xv, per ésser època de pobresa, motivada per les guerres ciels
de Foix i la sublevació dels remences, que obligaren el Capítol a grans despeses per a la defensa de les seves hisendes.

Dels anys 147o, 1473, 15o8, 1518 i 1520 hi ha referències documentals als organistes, sonadors d'orgue i mauxaires.
Del 1544 hi ha un document relatiu a «uu orgue nou petite, i, finalment, del 1579, una referència a l'adob dels orgues grans
i petits .
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Fig. 67o . — Porta " d'orgue de la Seu d'Urgell . La Presentació al Temple

Interpretant així el document, i considerant les pintures, per Llur estil, com de les darreries
del segle xv o del primer quinzeni del xvi, el mot d'orgue ~etü creient que podria molt bé fer-se
coincidir amb les dimensions relativament reduïdes de Ies portes, en comparança amb altres portes

d'orgue que ens són conegudes; coincidència que vindria a reforçar, doncs, la datació de les pintures,
cine, a manca d'elements millors, és precís fer a base de llur estil, com a obra de principis del se-

gle

Així com hem provat de fixar la data a base de l'estil de les pintures, és pel mateix camí que
ens veiem precisats a assajar llur classificació i filiació attística.

En parlar d'aquesta no podem pas amagar la impressió que en cl nostre esperit produí la mani-
festació verbal d'un eminent tractadista estranger dels primitius nostres en veure les pintures
en qüestió per primera vegada i en dir, potser precipitadament, que les creia obra possible d'En
Lluís Dalmau . Decididament, amb tot i el pes d'una opinió tan docta i autoritzada, no ens deci-
dim a creure que les teles de referència siguin obra del pintor de La Verge áels Consellers . Major-
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Fig. 671 . — Porta d'orgue de la Seu d'Urgell. Sant Ermengol

ment, no essent pública aquesta opinió, no tenim cap dret a insistir-hi públicament, i si n'hem
fet esment és sols per plantejar la qüestió, no de si és o no és obra d'En Dalmau, que ni ho creiem
ni ho discutim, sinó de veure si és obra catalana o és obra estrangera.

Certament, d'ésser obra catalana, a ningú com a En Dalmau, l'únic flamenc en mig de tots els
nostres flamenquitzants, podria atribuir-se el flamenquisme agut de les portes d'orgue de la Seu
d'Urgell . Certament, en el Dalmau hi havia tots els flamenquismes que es vulguin ; però enlloc
un artista estranger com En Dalmau era respecte de Flandes, donava, d'una manera tan viva i
tan intensa, els trets fisiològics racials, com hi són, i ben típics, en les testes dels dos plafons repre-
sentant la Presentació al Temple.

I, a part d'això, que és element de prova crítica de valor indubtable, con són les semblances
de manera en la interpretació dels detalls de la forma humana, mans, orelles, ulls, etc ., entre 1' única
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Fig. 672 . — Porta d orgue de la Seu d'Urgell . Sant Ot

obra documentada d'En Dalmau i les nostres teles? ¿D'on trauria En Dalmau certes complicades

cobertures absolutament rl rdiques i desusades en el país? i ¿d'on aquella interpretació de certs
ropatges, que revelen un truquisme d'ofici, més fred si es vol, perd superior a gairebé tots els pin-

tors nostres?
1, no essent d'En Dalmau, ¿podríem pensar en altres dels artistes nostres, els noms dels quals
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retrobem en documents relatius a la pintura de portes d'orgue? (1) No seria, certament, ('1 Vermejo
agitat, ple d'un sentit tràgic molt espanyol, qui canviés la seva paleta calenta i sumptuosa per les
tranquilles imatges de Sant Ot i per la rítmica escena de la Presentació, més aviat fredes, si bé
finíssimes de color.

Creiem que cal descomptar tota possibilitat que siguin obres d'un. pintor nostre ; i, en dirigir
el camí de les escoles del Nord, on creiem que per llur estil i pels caràcters i detalls es situen, bo serà

acompanvar-les en aquesta direcció amb dades documentals tan importants com són, en aquest
cas, totes les que fan referència a la intervenció de gents del Nord, de noms nórdics i de materials
procedents del Nord, en la construcció dels orgues nostres.

Esmentem, així, el nom d'un Paulo Nuremberga, que, en 1568, junt amb en Pere Serafí, concorda
pintura de portes d'orgue amb els canonges de Tarragona (2) ; la cita de Mn. Gndiol (3) sobre la
raó d'existir aquesta influència flamenca, i les dades que dóna en sosteniment del que diu, pc
exemple, un Fr . Lleonard Marti, que era de Francfort; un Joan Spindelnaguera, que esmenta
el Sr . Soler i Palet (4), que vingué de Piel ; un Pare el Flamenc (1536), que es clic <((le nació ,
flamenc ; Mn . Pere Martí, que era del bisbat de Montalban (5) ; un Guerau Spirnig, ciutadà de Bar-
celona, escultor í imaginaire que treballa en 1' eentretellament de l'orgue de Santa Maria del Mar
en 1514» ; 1111 Pere Borclon, natural de Samalis (regne de França), organista, per reparacions que fa
en l'orgue de la mateixa església, en 1547 ; i, finalment, el pagament que, en 1485, fa l'obra de Santa
Maria del Mar al ja citat Joan Spindelnaguera (alemany) de L. 11 ., import de la bestreta que ha fet
«per l'estany vingut de les parts (le Flandes> ( 6 ).

Heu's aquí, doncs, com aquesta insistent relació del nostre país amb constructors d'orgues
procedents d'Alemanya, de Flandes i de França reforça la direcció filiativa que donàvem a les
pintures de les portes d'orgue de la Seu, que considerem flamenques i de principis de la xvi a
centúria. — J. F . i T.

Correcció de rajoles valencianes i catalanes de D. Josep Font i Gumà

Aquesta correcció Cínica consta d'un conjunt d'uns 800 exemplars, amb 600 dibuixos diver-
sos, constituint un historial complet d'aquesta especialitat ceràm . ca, des de les darreries del
segle xlv, en què sembla aparèixer, fins a les darreries del xvi.

La formació de la collecció és l'obra esforçada i personalíssima de l'arquitecte D. Josep Font
i Gunnà, qui ha anat, en general, a cercar els exemplars a 'a mateixa font, i n'ha fet un estudi com-
pletíssim, que dóna a la collecció la valor d'una monografia illustrada amb els exemplars autèntics.

En cedir al Museu la collecció, calia resoldre un sentiment delicat d'afecte que el seu poseïdor
tenia per sa ciutat nadiva (Vilanova i Geltrú) ; i, atenent-lo corn es mereixia, la M. I . Junta de Mu-
seus de Barcelona oferí els cabals necessaris per a restaurar el vell Castell de la Geltrú, que el se-
nyor Font i Gumà oferí al Municipi convertint-'o en edifici escolar.

L'obra (le restauració s'ha portat a cap sota la direcció de l'Oficina de Conservació de Monu-
ments de l'Excma . Diputació Provincial i amb quantitats del Pressupost d'aquella corporació
inscrites en el (le Museus.

La collecció consta de quatre grans agrupaments cronològics, cada un dels quals té subdivi-
sions típiques diverses, segons s'exposa.

RAJOLES VALENCIANES

I . — DARRERIES DEL SEGLE XIV I PRINCIPIS DEL XV

1 . Tipus aràbics d'ornamentació persana.
2 Tipus aràbics (l'ornamentació amb Ilaceries.

(1) Huguet (Jaunie) i Verniejo . Soler i Palet . notícia i lloc citats . — Revxach Antoni Dalmau i Pere Serafí . Mn. Josep
Gudiol, article Pintors Cortiners i de Portes d'Orgue, Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, 2 d'abril de 1919 . — Nicolau
de Cudensa, pintor, ciutadà de Barcelona, en 1516 . Pere Alemany i Rafel Vergós, 1547. Aquests últims, referents a l'orgue
de Santa Maria del Mar, comunicats per Mn . Higini Anglès.

(2) GUDIOL: article citat.
(3) GUDIOL: article citat.
(4) SOLER I PALET : IloC citat.
(5) GUDIOL: article citat.
(6) Comunicats per Mn. Higini Anglès.
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