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C. VISEDO MOLTÓ : Excavaciones en cl atonte «La serreta» próximo a Alcoy (Alicante) . — Madrid,
1923. — 8 pp. i 7 làms. (n.- 56).

Aquesta Memùria, continuacio dels números 41 i 45 de la mateixa sèrie de la Junta d'Excava-

. 'ions, exposa les interessants troballes d'un poblet ibèric, entre les quals Són especialment remarca-
bles fragments ceràmics amb guerrers a cavall d'un tipus semblant, per) de dibuix més perfecte,
al dels guerrers del cèlebre vas d ' Archcna del Museu de Madrid. 1)'aquest poblat procedeix també
una làmina de plom que conté el text ibèric més llarg conegut fins ara .

	

S .-R.

JUAN SERRA VILARÓ : Estación ibérica, termas romanas y taller de «terra sigillata .> en Solsona . Me-
moria de las excavaciones realizadas en 1923-24 . — Madrid, 1924 . — 31 pp. i 15 làms . (n .° 63).

F . PONSELL CORTÉS : Excavaciones en la finca «Mas de Menente», término de Alcoy. — Madrid,

1926 . -8 pp. i VII làms . (n.° 78).

Estació de la cultura argàrica o primera Edat del Bronze que com altres de la mateixa regió
no té la riquesa de les de la part d'Almeria-Múrcia, però que és interessant en quant ens indica que

la dita cultura s'estengué vers el R . ja des d'un principi.

EENESTO BOTELLA CANDELA : Excavaciones en la Mola Alta de Serelles (Alcoy). — Madrid, 1926.

14 pp. i XIII làms. (n.° 79) .

Important estació argàrica o de la primera Edad del Bronze que fornia un poblat rodejat en-
cara per restes de muralles . El material argàric és relativament pobre, perù hi ha molts elements

que constitueixen Supervivències de temps anteriors.

JUAN SERRA VILARÓ : Excavaciones en Solsona. — Madrid, 1926 . -9 pp. i 5 làms . (n." 83).

Reallexikon der Vorgeschichte, publicat a Berlín per W. de Gruyter a partir de 1924, dirigit per

MAX EBERT.

Aquesta enciclopèdia de prehistòria que constarà d'uns dotze volums d'unes 50o planes cada

un amb nombrosíssimes làmines, és un nou producte de la ciència germànica fet a semblança de
la gran enciclopèdia clássica de Pauly-\Vissowa . Fins ara hi han publicat nou volums que formen
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la major part de l'obra que quedarà llesta en 1928 . Tots els tenus de la prehistòria hi són tractats
extensament i acompanyats de notes bibliogràfiques completíssimes . La part referent a la penin_
sula Ibèrica ha estat redactada pels senyors ()bermaier, Bosch-Gimpera, J . de C . Serra-Ràfols,
Pericot, Coloraines i. Castillo, i els tres primers han intervingut també en el referent a França . Els
altres col . laboradors entre els quals es compten els millors especialistes de tots els països són molt

nombrosos. El professor de prehistòria de la Universitat de Berlín, Dr . Ebert porta la tasca de di-
recció i unificació de l'obra.

Per tal de seguir l'obra del Reallexikon, Ebert ha començat a publicar des de 1924 un Vurge-

schichtliclu's Jahrbuch que conté la bibliografia anual de Prehistòria i notícies de museus, ex_

cavacions i troballes importants i unes Vorgeschichtliche Forschungen que contenen monografies
originals . En un i altre lloc col . laboren els nostres prehistoriadors, 1?e les seccions bibliogràfiques
referents a la Península estan encarregats els senyors Obcrmaier i Serra-Ràfols.

LLUfs PERICOT : La prehistòria de la península ibèrica . —Barcelona, Editorial Políglota, 1923.

59 pp . 43 gravats, 8 làmines apart . (Col.lecció «Minerva», vol . XLI ).

Bon manual que d~~na resumides les qüestions fonamentals en la matèria, a base dels assaigs
de sistematització de la prehistòria ibèrica per Bosch-Gimpera. Profusament il . lustrat, aquest
opuscle ha prestat i encara presta bons serveis.

NILS ABERG : La civilisation énJolitlliquc dans la Pjninsulc Ibérique. — Uppsala, Akademisl, .~.
Bokhandeln, 1921 . XIV +204 pp. amb 333 figs. en el text i en làm.

Interessant estudi de 1'eneolític peninsular fet emperò abans de la majoria de les publicacions
du Boscll-Ginipera, de les excavacions de megalits bascs d'Aranzadi, de les excavacions de coves
i megalits catalans de Serra-Vilaró, etc., etc., és a dir en un mm ut en què era difícil valorar molts
fenòmens culturals . Amb tot l'autor té una visis"" força justa de l'eneolític peninsular i el seu llibre
tindrà un interès permanent per l'agrupació sistemàtica de material que fa i per l'encert en l'es-
tudi de les tècniques . I_a hipòtesi que conté, niés difícil de mantenir, és una suposada enrigraci .')
de pobles del final de l'eneolític que haurien extès per Europa certs tipus culturals peninsulars
com cl vas campaniforme . —S.-R.

LLUfS PERICOT GARCÍA : La civilització megalítica catalana i la cultura pircncnca . — Barcelona
1925. -168 pp. 30 gravats intercalats, 17 làms ., clos mapes . (Publicacions de la Facultat de 1 L ;-
losofia i Lletres de la Universitat de Barcelona .)

Un cert nombre de fenòmens comuns a tot el territori pirenenc ha permès establir sòlidament
una cultura característica que s'ha anomenat pirenenca . Entre aquests fenòmens hom compta l'en-
terrament en sepulcres megalítics, el tipus de les sagetes, la decoració dels vasos de I 'espécie del
campaniforme, l'ús de certes peces d'os en forma de botons, etc ., etc.

Pericot fa un estudi monogràfic de tots els elements d'aquesta cultura, al país basc, a Cata-
lunva, al S . de França i els altres territoris pirenencs . L'estudi és completíssim en ço que es re-
fereix als megalits catalans, i altres estacions (coves sepulcrals, especialment) que presenten un
material arqueològic semblant i estan situades en la mateixa zona que els megalits . Diversos ma-
pes, taules de formes de sepultures i de troballes completen aquesta extensa monografia . — S.-R.

PERE Boscx-GI\IPERA : Assaig de Rcconstitució de l'Etnologia de Catalunya en Discursos llegits eu

la «Real Academia de Buenas Letras» de Barcelona en la solemne recepció pública de D . . . . cl dio
16 de juliol de 1922 . — Barcelona, Atlas Geográfico, 1922 . -86 pp., una làm. amb mapes.

Seguint els resultats de dos mètodes i fonts d'investigació diferents, tracta l'autor de fer un
estudi de l'Etnologia de Catalunya des de les dates més reculades fins l'època romana . Aquests
mètodes són l'arqueologia i el literari, és a dir recollir les dades etnclògiques que es desprenen de
les troballes arqueclògiques i les que estan contingudes en els textos antics que parlen del nostre
territori . Ço que s'obtingui en comparar uns resultats amb els altres, precisament pur procedir de
fonts tan diverses i ésser obtingut amb procediments d'estudi tan allunyats, tindrà una solidesa
gran . Llavors tindrem una base ferma per a remontar-nos vers els períodes més antics que cl se-
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gle vi, en el qual no tenim més que restes arqueològiques . La construcció obtinguda per Bosch
permet per primera vegada tenir un resum seriós de l'evolució de la nostra Etnologia . Sols hi
falta, cosa que creiem de necessitat urgent, adicionar-hi els resultats importantíssims que es po-
den obtenir amb uns altres materials i uns altres mètodes d'investigació : els antropoltgics . — S . -R.

J . SERRA VILARÓ : El vas campani f orme a Catalunya i les coves sepulcrals eneolíliques . — Solsona,
eMusaeum Archaelogicum Dioecesanum», 1923, in 4 .', 112 pp . i i mapa.

L'autor publica els notables resultats obtinguts en les seves excavacions de la comarca de Sol-
Descriu una vintena d'estacions (la majoria petites balmes) amb enterraments, moltes de

les quals contenen fragments du vasos campaniformes o exemplars enters . Les més interessants
són la de Sant Bartomeu (Olius), Solanells (Olius), Itera (Lladurs), Aigües Vives (Bries), Carderoure
(Bries), Roca dels Moros de Finestres (Madrona) i altres . Al final hi ha diverses consideracions
sobre tècnica de la ceràmica. La majoria de les estacions descrites es poden incloure entre les prò-
pies de la cultura pirenenca . — S.-R.

SERRA VILARÓ : De Metal . lúrgia prehistòrica a Catalunya .

	

Solsona, eMuseum Archaeologi-
cum Dioecesanum», 1924. — Un fascicle en quart, 22 pp. i 24 figs.

Nova publicació de les troballes de motllos de destrals de bronze i ceràmica argàrica fetes en
na suposacla mina de coure de Riner.

i' . BOSCH-GI IPERA : Els problemes arqueo ògics de la Província de Castelló . — Castelló, Tip . Ar-
mengol, 1924. — Un fascicle en octau, 44 pp., XV làms . i 12 gravats.

Complet compendi de tot el que fins ara es coneix de la prehistòria castellonenca, regió molt
p ica i molt interessant per a conèixer la forma com els fenòmens originats en el Migdia s'han
.nat transmetent vers Catalunya.

J. SERRA VILARÓ : La cova de Can Mauri (Berga) . Estació prehistòrica i megalits del Coll de l'Oreller.
— Solsona, <Museum Archaeologicum Dioccesanum>>, 1922 . — 28 pp. i 20 figs.

Estació, relativament secundària, que conté material, terrissa grollera ornada amb incisions
cordons propi de la cultura que anomenem de les coves, i qualques fragments hallstàttics corn
sdevé en tants altres llocs.

J. SERRA VILARÓ : Escornalbou 75rchistòric . — Escornalbou, 1925 . — 62 pp. i XLIII làms. apart.

En la muntanya d'Escornalbou, vora el camp de Tarragona, existeixen nombrosíssimes cavi-
tats formades per l'encavallament de les roques d'arenisca roja que la formen . En vàries d'elles

', 'han trobat restes d'època prehistòrica. Una d'excavada per Mn . Serra Vilar() ha proporcionat
un material molt semblant al de la cova de Salanló i al d'altres estacions de la mateixa comarca
(la cova del Cartanyà, per exemple).

E. HERNÁNDEZ PACHECO : Las pinturas prehistóricas de las cucvas de la Arana (falencia) . —Ma-
drid, 1924. -221 pp. 86 figs . XXIV làms. (Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-

nes científicas . Memoria 34 de la Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas .)

L'autor suposa que les pintures d'aquesta cova, algunes amb tendóncies naturalistes i altres
més estilitzades, són de períodes molt diferents des del paleolític al neolític avançat . Al final

descapdella les seves hipòtesis sobre la cronologia general de les pintures rupestres, creiem que amb
perfecta raó, nega el caràcter quaternari d'alguns animals, de forma molt dubtosa, vistos en pin-

tures d 'aquesta regió mediterrània i situa moltes d'aquestes en un moment posterior a l'indicat
per Breuil i Obermaier. El llibre d'Hernández Pacheco és un pas important per a l'estudi d'aquest
art de data tan discutida i les seves hipòtesis, perfectament raonades, no poden ésser negligides

d 'aquí endavant . Tanmateix creiem que encara ha estat excessivament tímit en no reportar fran-

cament al neolític gran part de les pintures rupestres dites capsianes . — S.-R .
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J . DE C. SERRA-RÀFOLS : La Col . lecció prehistòrica Unís III. Vidal. Materials de prehistòria caala-
lana, I, un fascicle de 26 pp. i IX làmines. —Barcelona, Seminari de Prehistória de la Lui.
versitat, 1921.

Estudi dels interessants materials prehistórics continguts en la col . lecció del qui fou il.lustre
geóleg, avui al Museu de Ciències Naturals.

Els més considerables són els procedents de les coves neolítiques i eneolítiques de la província
de Llevda i de la cova de Salamó que Vidal havia excavat primer que ningú . Hi ha també restes
procedents d'alguns sepulcres megalítics i de troballes soltes de Catalunya i de fora . Excel lents
il lustracions.

LLUÍS PERICOT : La Col . lecció prehistòrica del 111nscu de Girona . Materials de Prehistòria catalCanaa.
II, un fascicle de 16 pp . amb 6 làmines . — Barcelona, Seminari de prehistória de la universitat.
1923.

Estudi fet seguint el pla de l'anterior . El més notable és el material de la necrópolis hallstàttica
d'Angles fins ara inèdit . Nombroses troballes soltes . El material d'Empúries no es contingut en
aquest catàleg.

Arqueologia romana

JosÉ RAmóN MÉLIDA : Mon urncntos romanos de Espais . Noticia descriptiva . — Madrid, ra . . ,
152 pp. 48 làms. (Comisaría regia de turismo y cultura artística .)

Volum dirigit al gran públic il'lustrat que vulgui conèixer i visitar els monuments d ' època
romana més interessants d'Espanya . L'autor els agrupa no geogràficament, sinó per llur fi i utili-
tat i estudia successivament camins, ponts i ports, aqüeductes, estanys i cisternes, campaments,
forts i recintes fortificats, ciutats, monuments religiosos, teatres, amfiteatres i circs, edificis civils
públics i privats, termes, monuments i sepulcres . Catalunya ocupa un lloc important en molts dels
capítols i encara és llàstima que l'autor no parli de restes importants, sobretot turísticamel<<,
car són fàcilment visitables, com les muralles de Barcelona . — S.-R.

BL;íz(jUEZ, Antonio y Angel : Exploraciones en las vías romanas de Ilergido a Aslíarica, y de Cai :a-

latiut, Valencia y Jaétt . — Madrid, 1925. -19 pp. i 5 làms . («Junta Superior du Excavaciones
y Antigüedades», n . . 69 .)

GÓMEZ SERRANO, U . S . : El mosaico de la villa hispano-romana. del Ponaig, de Dloncada, en el Mu, '
Provincial de Valencia . — Valencia, 1925. — 42 pp.

Història general de l 'Art

Alti del h Congresso inlcrnazionalc di Storia dell'Arte in Roma . -- L'Ilalia e l'Acte Stranierar.
Roma, Maglione e Strini, 1922 . — IV-557 pp . i 113 làms. apart.

El X Congrés internacional d'História de l'Art, tingut a Roma en 1912, no ha publicat ses
actes fins l'any 1922, i aquestes ens han arribat entrat l'any 1925 . La guerra va interrompre la
compilació i la impressió de la sèrie d'actes i memòries en què es traduïren els treballs d'aquell .,
nombrosíssima reunió internacional ; altres circumstàncies especials nostres que recorden la guerra.
han allargat la distància que hi ha des de nosaltres a la Cuitat Eterna.

Molts dels qui hi prengueren part, avui sen morts ; algunes de les conurnicacions no han poguí
ésser obtingudes . Ens lirnitarem nosaltres a notar els treballs que fan referència als nostres estudis.
Aquests són els següents:

PUIG 1 CADAFALCII : L'aréa géographique de l'architecture lombarde ù la fin du onzième siècle
(pp. Ioo-116) . PIJOAN, J . : La pillura rumanica in Spagna c i suoi rapporti con l'arie romania
d'altri paesi (pp . 143-145) . SAGARRA, herran de : L'arte della incisione nella sigillograpa eu/alanar
del secolo X1 V (pp. 146 - 157) .

San notades en les actes la intervenció dels nostres delegats en diverses discussions i la dis-
cussió de vegades àmplia de llurs comunicacions .



I'IETRO TOESCA : Storia dell'arte Italiana . I . (dl Medioevo . Torino, 1927 . (Volum III de la Storia
dell 'Arte classica e Italiana de Rizzo e Toesca.)

No hi ha tasca avui més difícil que l'escriure una història nacional de l'art referint-se a un
qualsevol dels Estats moderns . Horn desitja trobar en la història de les formes una lògica evolució:
veure-les néixer i créixer, per després degenerar i fondre's dintre una altra modalitat, que és
min moren usualment els grans ternes artístics . Honi desitja veure l'art dispersar-se com una
terma viva, ocupant una àrea de país, per després retrocedir suplantat per nous corrents . Sembla
ue els límits geogràfics de la història de l'art deurien ésser determinats per l'àrea de dispersió

; l , . les formes mateixes . Recorrent-la s ' inventariarien totes llurs modalitats, es tindrien a la vista
totes llurs metarnòrfosis, i apareixerien als ulls de l'historiador coin un ésser orgànic quasi vivent.
l'n aquesta mena d'estudis, quan l'àrea és la d'un Estat modern segons el tractat de tal data,

niat per tais plenipotenciaris, h s dificultats s(",n immenses : es junten en una mateixa via pro-
•ssos biològics distints ; es fa marxar, encadenats, éssers que visqueren separats i independents.
bans de la guerra teníem la història de l'art austro-hongars, on s'adjuntaven terres tan diferen-

com la Dalmàcia i el Tirol, com la Bohúnia i les terres de les vores del llac de Constança.
Una història de l'art italià presenta els mateixos problemes . La Itàlia no té ni ha tingut mai

::na unitat artística, sinó que s'ha format per juxtaposició de diverses unitats . El Nord d'Itàlia
iu independent del Sud bizantí i de la Sicília moresca . Roma, Florència, Venècia i Ravenna tenen
uderosos estils locals, seguint vies independents . Una visió de conjunt sobre corrents tan diversos,
mb centres vitals no lligats entre sí és indubtablement plena de dificultats de vegades insupe-
tbles. El ma- c d'una història estatal de l'art no presentarà mai la unitat i la claretat corn la
e la història de l'art de Roma i son Imperi . Els historiadors tenen sovint la dèria d'un fi polític,

de cercar una unitat superior a. ço que ha restat vari i heterogeni . Recordo ara unes frases
,e la introducció a una història de l ' art espanvola que parlava d'unitat com a pròleg de l'art de
6rdova i Granada i l'art de Ripoll i d'Oviedo i de Santiago de Galícia,

El Prof. Toesca ha dut a terme aquesta tasca en la Storia dell' .1rte Italiana . I . Il 1Iedioevo,
.arribant a la millor í més precisa síntesis que de la història de l'art del seu país hagi (stat feta.

n mètode més rigur's, un llenguatge niés precís, despullat de la imatgeria i de l'eloqüència del
'gle xIx en fan un llibre interessant i utilíssim.

Tractem de donar una idea de l'estructura de l'obra, dividida en tres llibres dedicats a l'art
les dels orígens cristians al segle vrir, del primer romànic (del

	

al xi) i del segon romànic
i gòtic (del XII al xüi). Cada llibre és dividit en capítols que tracten de l'arquitectura, l'escul-
ura, la pintura i les arts menors i cada capítol és abundantment anotat amb re ;senvam n .s sobre
s diverses qüestions que a l'entorn de cada problema s'han plantejat i d'una abundosa bihliograf_a

:eta amb profund criteri científic i no per acumulació mecànica de paperetes de catàleg.
De tota 1'ohra té especial interès per als estudis catalans el llibre II, que s'ocupa de les bas_-

liques romàniques més antigues de Lombardia, i el III, on la giiestió dels origens de la pintura
i de l'escultura romàniques són plantejades.

Per al nostre punt de vista, és interessant com les coses de Catalunya lii són tingudes en co .npte:

la difusió de les fórmules de l'art escultùric dels sarcòfegs cristians ; el nostre primer romànic, on

ressona a l'altre extrem del mar, l'art del Nord d'Itàlia, que serveix mantes vegades per esclarir
els problemes del primer romànic a Itàlia ; l'emigració de les colles transhumanes de construc-

tors; el cas típic de la Seu d'Urgell amb la contracta de Ramon Lambardus, hi són perfectament
ressenyats ; les dades sobre els origens de l'escultura de Ripoll en les miniatures de les Bíblies ca-

talanes i altres publicades pel nostre INSTITUT hi són tingudes en compte.
Com és natural en obra de tal extensió, no manquen objeccions a fer ; així discutiríem certes

dates, com les de S . Pietro a Toscanulla, de la basílica de Castel Sant Elia, de S . Pietro al ;tlonte di

('ivate, per no citar sinó les fonamentals . En canvi, trobem molt ben reassumit l'estat de la qües-
tió de tants problemes que encara esperen la resolució i que la tindran certament en l'avenir per
obra de la nova disciplina i rigorisme científic de la jove generació d'Itàlia . — J . P . 1 C.

NICOLAS IORGA-GEORGES BALS : L'Art Roumain . —París, 1922.

(1 . BALB : Biseric.ile lui Ste/an rel llare. — <,Bnletinul Comisionii blonumentelor istorice . — Buca-

rest, 1926, 330 pp.

En fullejar aquests interessants volums sobre l'art de la Romania, l'arqueòleg català s'im-
pressiona, al pruner moment, en trobar a l'altra banda dels Càrpats i dels Balcans, i en les llunya-

35, — Institut d' Estudis Catalans
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nes terres de Moldàvia, la decoració interessantíssima de les nostres esglésies del segle xl . És sabut
com aquesta ornamentació, que s'havia convingut d'anomenar Iombarda, es troba al Nord i Centre
d'Itàlia; corn omplí les terres intermidies de la Provença, del Llenguadoc, fins a la terra catalana
que avui és de França ; corn, passant el Pireneu, arribà a la ratlla que marca en la carta geogràfica
la frontera meridional catalana morisca de les darreries del segle xr ; i corn, des d 'aquesta línia
d'invasió, anà, Roine amunt, fins a les valls altes de Suïssa, fins al Nord de França i fins al

A les arcuacions, a les petites finestres cegues, a les lesenes i a les arcades executades en mai,
o en aparell petit, acompanya encara a Rumania un altre element característic : el disc o el plat
vidriat amb temes característics orientals formant faixes al voltant de l'edifici o ornant els

l'anells o els carcanvols de les arcuacions . Després els dóna especial caràcter un esclat d'amplis
sima policromia interior i exterior.

Les obres del savi historiador romanès Nicolau Iorga i de l'arqueòleg Jordi Bals quant a l'es-
tudi d'aquestes esglésies, sé n continuació l'una de l'altra La segona és un inventari complet i
un assaig de classificació i crítica de les conegudes fins al dia.

El període d'esclat d'aquest art especialíssim és el del temps d'Esteve III . el Gran, i arriva
fins a la mort d'Esteve IV, el Jove (Stefanita) : un període d'uns setanta anys (1457-1527) (r).
Ahans la major part dels edificis eren de fusta ; després l'estil decau i evoluciona en formes barte-

ques . Unes i altres formes són menys interessants per a l'arqueologia arquitectònica d'Occideui.
Les esglésies de la Romania són, en general, en forma de creu. 1 a nau i els dos braços del

transcepte terminen en forma d'absis, segons consuetudo nostra, com diu un document romanè3 del
segle xvl. Aquesta planta no és tampoc desconeguda entre nosaltres, i se'n podrien assenyala
exemples des de les costes de l'Adriàtic fins a Catalunya . Abunda també, en el món oriental, als
monestirs de l' Athos i dels Meteors, i llurs monjos, pel camí de la Strbia i la Valàquia, la portaren
cap a la Moldàvia, principalment a la Bucovina, a- ran de les fronteres de la Bessaràbia. El pla
té la distribució adequada al culte grec : en l'absis central . dos fornacles fan de / rolllesi s i de dia-
coniccn en la missa celebrada segons el ritu antic ; el transcepte fa de presbiteri ; ve després la
nau per als fidels, i el nàrthex i fins exoni'rrthex per a les altres categories que el ritu oriental lis
ostensiblement conservat.

En l'examen de l'estructura apareixen clarament dos grups de treballadors de diversa pro-
cedència: els que fan l'obra de maó i reble, i els que piquen la pedra . Aquests treballen en ple estil
gòtic del segle xv-xvi, i semblen venir de Transilvània i de Galítzia ; mentre que els altres usen
formes derivades de l'art bizantí i de l'art persa. Un fet de juxtaposició de dos arts absolutament
distints noten els arqueòlegs en l'art mudèjar d'Espanya : l'obra de pedra és feta per treballador:
que segueixen els mètodes del romànic del segle xrl i del gòtic i vénen del Nord i de França,
mentre que els paletes que fan obra de maó o de reble sùn els moros sotmesos que segueixen
pràctiques musulmanes orientals ; uns i altres, separats dels terratinents i els senyors del país gens
enamorats de l'art de construir (2) . En les dues terres, ben apartades, es realitza el mateix feno-
men : cada ofici té la seva gramàtica decorativa, i, com no es fonen les dues tècniques, no es fonen
tampoc dos estils que conviuen en un mateix edifici.

No és aquesta l'única circumstància que estableix analogies entre aquestes dues escoles tan
separades pel temps i per l'espai: en les dues s'aixeca (herencia bizantina) una cúpula en el creuer
del transcepte, i en les dues és aquesta construïda per mètodes diferents de les típiques cúpules
bizantines . A les esglésies mudèjars és formada, com les voltes de les mesquites de Ccrdova i To-
ledo, per arcs que s'encreuen formant, en projecció horitzontal polígons complicats . A les esglésies
moldaves el pla, en general rectangular, del tram central del transcepte, es transforma en quadrat
per mitjà d'arcs més o menys amples ; del quadrat passen al cercle per mitjà de voltes que omplen,
en forma de triangles esfèrics, els carcanyols que hi queden ; sobre el cercle s'aixeca un tambor
cilíndric de poca alçada, dintre del qual quatre arcs a quaranta cinc graus respecte a l'eix del tem-
ple, determinen un nou quadrat que serveix de base a altres combinacions anàlogues i que, per fi,
corona una cúpula de menor diàmetre.

(1) N . IoRGM : H,stoare des Rouma:ns et de leur ciutilisalion . — París, 192o.

(2) * No se olvide que los castellanos desdeüaron el arte de construir, como va hizo observar el P . Sigiienza.
valiéndose de extranjeros y de montañeses para la cantería, y de moros para lo de ladrillo, yeso y madera*.
.Nuestra documentación artística en Castilla, como en Aragón, enseña que albañiles y carpinteros, durante la Edad
Media eran moros ; y aunque faltan casi datos antes del siglo XII, es presumible que lo mismo ocurriese al organi -
zarse la población rural, cuando cada parroquia obtuvo su iglesia, hacia la segunda mitad del siglo XII* . GÓ rFz

MORFNO : Arte niudéiar toiedann . — Madrid, 1916 (Obras maestras de la arquitectura y de la decoración en España) .
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h1 clima determina també una gran part de la típica forma d'aquests temples . Jo mateix he
gelar-se, en ple mes d'abril, la pluja que queia sobre els vidres de l ' automòbil quan bufava

vent de les planes russes. E1 pendent a què obliguen les nevades exigeix que cada cos de 1'edi-
uci tingui la seva coberta independent a fi de no exagerar l 'alçada, tal corn en els castells me-
dievals del Nord d'Europa; i així són, aquestes esglésies, representades en els models que porten
a les mans les imatges del fundador pintades en l'interior dels temples.

«La pintura cobreix d'un ornament continu tot l'interior d 'aquestes esglésies . Ç)uan manca, és
que, després d'una reparació, un emblanquinat l'ha recobert . A l'exterior, els nínxols de les esglé-
,i t .s de l'època d'Esteve el Gran són pintats; i de mica en mica, des de primers del segle xvi fins
a sa fi, el fresc recobreix les parets exteriors>> (r) . Vet ací com aquesta ulterior evolució de la
policromia de les esglésies moldaves posa la qüestió de la policromia de les antigues esglésies
i nfl niques del segle xi . A Catalunya, tota la sèrie magnífica de les pintures murals piado-
sainent salvades, pel Museu de Barcelona, de la rapacitat estrangera combinada amb la toleràn-
cia dels poders humans, decorava esglésies del segle xi, de tipus anàleg a les moldaves . No eren
;inblanquinades (calce dealbata), probablement, sinó les pobres esglésies de muntanya: totes les
'tres les revestia com esplèndid tapís la pintura que omplia les voltes, els murs, amb abundant
;atgeria.

La policromia exterior és més parca i més escassa : recordem cl portal de Bohí, al qual un mag-
uífic tapís donava extraordinària sumptuositat, i la policromia ornamental exterior del campanar
l , Tahull . El cas no és únic: Sant Guillem del Desert, el celebrat monestir llenguadocià, conserva
<tre de sa policromia exterior en ses construccions del segle xi ; els claustres romànics del segle xlt
Estella i de Tudela, a Navarra, són policromats.
La decoració amb formes circulars ceràmiques vidriades amb sumptuosa policromia porta a la

rmòria les formes anàlogues que es troben pel Nord i el Centre d'Itàlia . Rivoira afirma que el
és vell exemple per ell conegut es troba a S. A pollinare Nuovo de Ravenna, en el campanar
ie ha pogut ésser datat amb gran precisió (850-878) pel monograma de l'arquebisbe Joan, trobat
el capitell trapezial d'una de les finestres . Ella es troba (2) a Roma als campanars del .; Sants

iovanni e Paolo, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria in Trastevere, Santa Francesca Ro-

ana i Santa Maria Nuova (3) . Aquest tema decoratiu s'estén per la Grècia i per la Itàlia fins a
Ijar les altes valls del Ticí, a Suïssa.
Policromia, ornament ceràmic, decoració exterior de nínxols, arcades i coronises d'arquets

-es ; decoració interior de nínxols ; absència de l'escultura : tais són els caràcters comuns de dues
ans escoles situades tan lluny l'una de l'altra.

És tanta l'analogia entre el tipus lombard occidental del segle xi i el de les esglésies romaneses,
.lue no es pot deixar de pensar en un origen comú . Posa, això, el problema de cercar en les terres
frontereres un enllaç fins a l'Adriàtic : a través de la Sèrbia i l'Herzegovina, o bé a través de l'Hon-
gria i de l'Austria, fins als limits de la Itàlia o de la Renània.

M. Gabriel Millet ens ha donat un magnífic estudi sobre l'art antic de la Sèrbia (}), i, entre les
nombroses esglésies que publica, cap no presenta el tipus d'aquestes esglésies que, pertanyents al
primer romànic, es troben a Catalunya per tota l'àrea de la França mediterrània, al Nord d'Itàlia,
a Suïssa i a la conca del Rin . Les que en les diverses escoles de la Sèrbia recorden el tipus lombard
pertanyen a l'estil del segle xlt, en el qual les formes lombardes, per influències indirectes, tenen
una àrea immensa de difusiú i es troben per tota l'Europa fins a Lund, en 1'Escandinàvia . Així,

l'església de Studenica, edificada cap al ergo, la d'Arilje, de les darreries del segle xrii, la de Decani
i altres esglésies del país de la Rascia, on dominen les arcuacions, tal com en les nostres esglésies
del segle xlr.

Ni aquest enllaç sembla trobar-se ni el que menaria al Rin . Jo vaig proposar, al primer Con-
grés d'Art Bizantí, celebrat a Bucarest en 1924 (5), la hipòtesi de cercar els comuns orígens en
les esglésies bizantines dels temps dels emperadors macedonis, dels Comnenes ; i aquesta és també

la hipòtesi adoptada per M. Bals en son darrer llibre publicat per la Comissió de Monuments his-

tòrics de Romania en 1925 . — J. P . I C.

(1) IORG%-BAI,s : 1 .' .-Irt J.oa . nain . p . 387.
(2) RL'oIRA : Le Origini della .Architectura Lomb.urda . — Roma, 1901 . Vol . I . p . 48.
(3) J . IAVENOR-PERRY : The marble and ceramic d'coralion of th_ roman Campanili en The Burlingtnn Magazine,

vol . XI . Juliol, 1907.
(4) L'Ancien Art Serbe des Églises .— París, 1919.

(J) PUIG I CADAFALCH : Les ¡glises moldaves . Coniunicació al Congries de Bucarest . — Bucarest . 1924 .

l
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Arquitectura

Discursos llegits cat la «Real Academia de Buenas 1.e/ras» de Barcelona, en la solenine recepció t ú.

blica de D . Lluís Domènech i Montaner el dia 5 de juny de 1921. — Barcelona, Imp. «Atlas Geo-
gráfico», 1921, 56 pp . i una fam.

El Sr. Lluís Domènech va parlar en aquest discurs de Centcelles i la manera d'enunciar el tema
dóna ja el criteri de l'autor en la interpretació del monument : «Centcelles . Baptisteri y Cellae 11, -
moriae de la primitiva Església Metropolitana de Tarragona .» Estableix a la fi del seu estudi ics

conclusions segiients que transcrivim literalment : «I. Centcelles són les runes d'una institució reli-

giosa cristiana del segle iv y potser del següent, sempre anteriors a la invasió y destrucció sarrahina.
Contenen: una gran Sala Baptisteri ; els restes d'una Cellae ? 1emoriae de les dedicades a un o varis
Sants màrtirs v l'angle sudoest arranat d'una Església o Basílica, probablement de tres naus, v
algun altre reste de parets d'edificacions importants no precisables .	 II . Hi ha indicis de què
hagué de servir Centcelles, al menvs temporalment entre'ls segles iv y vii, de residència episcopal

de Tarragona, y consta que al segle vi hi havia no Ilanv de la cimal, una gran institució monacal

fundada pel bisbe Sergi . — III. No's coneixen en el recinte dels murs de Tarragona runes ni empla-
çaments de l'antiga Basílica bisbat y baptisteri corresponent de l'època remà-cristiana y visigò-

tica . Hi ha notícia certa de què existia també una capella o cellac-nccmoriac dedicada al bisbe màrtir
Sant Fruvtós v als seus diàcons Augurius y Eulogi en l'època visigòtica en lloch o poble apart;
tampoc tenen lloc assignable dins el recinte de la ciutat . — IV . I .'Episcopat tarragoní, entre'! ,;
segles iv y vii, figura corn funcionant regularment, casi sense interrupció, anió relació amb el Pala,,+
v com Metropolità amb altres bisbats de la Península, sense que hi presentin obstacles permane
les vàries destruccions parcials v casi totals del recinte fortificat en aquell temps, lo que'l fa supo-,
exterior o deslligat en gran part de la sort de la ciutat morada, al menvs en els períodes de de ,-
trucció o despoblació d'aquesta . — V. Les noticies y conclusions anteriors porten a creure que

la institució religiosa de Centcelles entre'ls segles iv y vii desempenyà '1 paper principal, tempor_, i
o continuament, en les funcions de l'església episcopal o metropolitana de Tarragona, en el culte
dels seus Sants màrtirs, quina dedicació principal era de Sant Fruvtós, y en les conversions v bap-
tismes dels comarcans, en les èpoques de dominació romana y visigòtica corresponents . No's co-
neixen documents ni monuments o runes que oposar a aquesta funció preeminent .» Hou1 veu cla-
rament de la lectura d 'aquestes conclusions, que són un just resum de l'estudi, que al costat de h
neta afirmació del caràcter cristià de les construccions de Centcelles, hi ha d'una manera purament
conjectural, el propòsit d'identificar-les com a lloc de residència de la Seu Metropolitana durant
els segles iv-vii. Aquesta segona part resta així improvada : per la primera cl Sr. Domènech dón< .
arguments de molta força, principalment els que es desprenen de la interpretació iconogràf i ca (1(1

mosaic d', la cúpula de la sala de llevant, amb representacions de Daniel i dels tres joves de Bahi-
lònia, a part d'altres no clarament identificades. Cal esperar, de totes maneres, que sigui possible
l'exploració completa del monument per a arribar a conclusions definitives . — F. M. T.

ADOLFO VENTURI : Storia dell'Artc Italiana . 1711. L'Are/1ilcltara del Quattrocento. Parte 11.
Milano, Hoepli, 1924.

Dintre d'aquesta magna construcció del Prof . Venturi, monument gloriós aixecat a l'art de ls
terra italiana, ha arribat en aquest volum l'ocasió de tractar de l'arquitectura del quatrecents
al migdia peninsular i a Sicília i Sardenya, vells camps d'expansió de la gent i de l'esperit de 1.

nostra Catalunya, des de que Pere el Gran, en 1282, desembarcava a Tràpani fins als temps que cl

Magnànim posava el peu a Nàpols i, tot estenent políticament la seva dominació, eren emportats,
ell i els seus, pel corrent impetuós del Renaixement . Prop de dos segles de dominació, més o menys
estesa, més o menys tranquilla, precedits de tants d'altres de relacions intenses, polítiques, reli-
gioses, militars i comercials, no varen passar en va i sense deixar rastre : és molt el que Catalunya
ha rebut, en tots els ordres, de les terres d'Itàlia, alguna cosa va portar-hi també, i aquest volum
del Prof. Venturi, escrit amb aquell seu estil tan colorit i viu, ens en mostra un aspecte, potser
el més important i extens . El quatrecents assenyala el moment de màxima puixança catalana
a Itàlia ; ja un xic abans, singularment sota el règim del rei Martí a Sicília, aquesta influència
s'havia fet especialment sensible, però ella creix i s'intensifica i s'extén amb la conquesta de Nàpols
per Alfons, qui porta a 1es terres assolellades i somrients del migdia d'Itàlia la gent més diversa
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dels seus regnes d'Occident, nobles i cavallers, burgesos i marxants, aventurers i artistes, seduïts
per la dolçor de la vida de la vella Campània, per les seves riqueses, per la seva cultura forta i
poderosa, tan superior a la que deixaven a l'altra banda del mar. Aquesta gent, però, portava
de la terra nadiva unes idees i formes d'art i fins tècniques d'ofici que foren algunes vegades sim-
plement transportades ; d'altres, les més, traduïdes, donant naixença a aquestes escoles catalano-
napolitana i sícula i sarda, en les quals els elements més diversos es fonen o combinen, amb re-
nuats d'una singularitat i d'una bellesa sorprenents . El Prof. Venturi ha sabut sistematitzar en

el centenar de planes dedicat a aquest tema els exemples més clars dels diversos corrents . Es,
primerament, l'aparició del nou estil «lussureggiante e fantasioso» al Castell Nou de Nàpols amb
les seves voltes profundes, de poderoses nervadures estriades, les amples i planes claus, les finestres
geminades amb arcs doblegats, separats, rics d'ornaments ; l'escala que puja al saló dels Barons
;amb la seva motllura en ziga-zaga, com en els patis sículo-catalans ; l'escala de caragol de l'església
de Santa Bàrbara, i tants d'altres elements on es mostra «aquesta arquitectura rica (l'ombres i
d'accents emfàtics i tenebrosos, però amb detalls d'una extremada finor» . Mostra després el cas de
C~rinola, «Pompei quattrocentesca», com diu amb una justesa extremada; passant pels carrers
,le la petita ciutat, avui quieta i massa devastada pels antiquaris, hom té encara la sensació viva
:Moltes vegades, de trobar-se en un vell carrer gironí . Formes notablement afins trobem a Foradi,
-ingularrnent en el Palau del Príncep, ben caracteristic en el pati i en algunes de les seves finestres.

La influència catalana és més visible encara a Sicília . L'arquitectura siciliana té el seu centre

M e ssina, però els monuments manquen, malmesos o destruïts pel darrer terratrèmol . Les pin-

tures d 'Anitonello donen encara un element preciós d'estudi, al qual cal afegir el campanar de la
catedral i les característiques finestres geminades que hom troba un xic per tot arreu dins la illa.
Al costat de Messina trobarem encara exemples ben típics d'aquest estil sículo-català a Taormina
(casa Ciampoli), a Díilasso (castell), a Randazzo (Sint Martí), a Ragusa (Sant Jordi) i singularment

Siracusa amb el seu palau Bellomo que llom podria transportar a Catalunya sense causar estra-

nyesa . On, però, l'arquitectura sícula floreix amb major esplendor és a Palerm, plena encara de
monuments característics de l'estil del quatrecents : la Catedral, el Palau Arquebisbal i tants d'al-
ires palaus (Aiutamicristo, Pietratag'iata, Abbatelli, etc.), Santa Maria de la Cadena i Santa Maria
Nova són tan lligats amb la nostra arquitectura catalana corn una adaptació, sovint una traducció,
pot ésser-ha amb l'original.

«Com Sicília, la Sardenya del quatrecents viu de formes vingudes de Catalunva .» De Càller,
1'0-istany, de Viladesglésies, de Sedini podrien multiplicar-se els exemples.

Amb la mort del Magnànim la influència catalana minvar, aviat substituïda per altres de nous
dominadors . Ella, però, resta testimoniada en aquests vells i gloriosos monuments que el Professor
Venturi ha estudiat ami) tant d'amor i competència i amb una singular i intensa preparació . L'es-
Iimat Professor va venir a Catalunya per a conèixer directament els nostres monuments ; minu-

iosament va seguir les nostres esglésies, els nobles palaus, els vells carrers, i aquest directe conei-
'ement traspua en les planes del seu llibre, clar i lluminós, en el qual deixa escrit un capítol brillant

difícil de la liistòria de l'art català . — F. M. T.

.1liscel . lainia Prat de la Riba . — Barcelona, INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS, 1923 . Vol . I.

D'aquest volum eitern el següent article d'història d'art catalana : PUIG; i C ADAPALCl1, Josep:
El problema de la transformació de la catedral del Nord importada a Catalunya . Contribució a l'es-
fudi de l'_Iryuifeclura gòtica meridional (pp. 65-87, dos làmines, figures intercalades).

1'R11z BLOcr : 1)ie Iiirchliclac Baulunst ini altera Bistum Comrningcs (Pyrenïen) . --Tiratge apart

de la Zeitschrift ¡iir Bar(Wesen . – Berlín, 1917.

Estudi topogràlico-arquitectònic del bisbat cíe Conringes i, per tant, de la Vull d'Aran . No porta
,ovctat sobre els estudis fets a Catalunya, dels quals l'autor coneix solament l'obra de Juli Soler,
La Vall d'Aran.

RAYMOND REY : Les vieilles églises forci/Wes du .lIuli de la France . — París, 1925.

M. Rey, professor a la Universitat de Toulouse, descriu en aquest llibre interessants monu-
ments de l'altre costat del Pireneu, convertits en fortaleses a causa de les guerres religioses . Al-

1
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ganes de les solucions quc adopten els arquitectes de la hranra. nlrridional, en possessió d ' una
veritable tradició d 'arquitectura militar de les esglésies que s ' han format en la segona meitat del
segle xü i s'ha perpetuat fins al xv, arribaren a la Catalunya d'ençà de la primera, per exempt (
a la catedral de Tortosa, els esperons de la qual tenen l'aspecte de torres fortificades.

G . E. STRI .LT : La Arquitectura gótica ert Espuïia . Traducción del inglés por Ronlán Loredo.
Madrid, Calleja, 1926. -574 pp., 107 gravats i 25 làms.

VICENTE I .AJIPÉRIiz V ROMEA : .lrquitectura civil española de los siglos 1 al X 1'111. — Madri
Calleja, 1922 . —Dos volums ; pp . 693 i 618; gravats: 370 i 792.

Aquesta obra, dedicada a l'estudi de l'arquitectura civil, te les qualitats i defectes que l'au-
tor anuncia llealment en el pròleg. «No és una història, no es un inventari», diu ell mateix ; es

«un avenç en terra inexplorada», un quadre de conjunt en què s 'assenvala «la característica de
cada classe d ' edificis dels que integraren l'arquitectura civil, segons les diverses civilitzacions i en
les distintes regions geogràfiques».

«En el desenrotllament del pla d'aquest llibre hi ha desequilibris i desigualtats que l'autor
són també ses paraules — confessa de seguida i procura raonarles .»

L'estudi comprèn tota mena d'edificis civils i fins Inilitars — torres, fortificacions de ciutat
—des del període pre-romà fins a la fi del segle xvtli . Nc cal, per tant, assenyalar les omissions,
algunes fonamentals, que trobarà en el llibre cada especialista, ni els possibles errors, ni la manca
d'aquall mètode amb què es desenrotlla un art dintre de la seva àrea geogràfica i del seu període,
que és la característica d 'una veritable història.

L'error fonamental del llibre és el comú en els llibres anàlegs, que pretenen fer una història
de ço que no té evolució lògica, per tractar-se no del procés d'un art, sinó de processos diversos
entrellaçats, seguits en pobles diferents, agregats avui sota un nom estatal . Es comuna l'error:
abans de la guerra es parlava de la història artística dels Estats marcats en cl mapa de la geografia
política, com avui s'escriu la història de l'art d'uns altres Estats que contenen també pobles
heterogenis . La línia que segueix la història llavors resulta nati .ralment trencada i discontínua
i sovint imperceptible. El llibre d'En Larnpérez en diverses matèries és realment prematur com
a intent de síntesis, per exemple en l'estudi de la casa rural i de la barraca, no començada encara
en molts llocs d'Espanva.

Així, l 'estudi de la masia catalana, començat a fer en la nostra terra amb una enquesta minu-
ciosa, s'hi redueix al de la casa de la costa marina, i els tipus interessantissims i diversos de
l ' interior i de muntanya i de les terres de Lleyda i de l'Ebre hi són negligits, així com el de les
barraques del camp de Tarragona i de l'horta valenciana.

Aquesta observació, que coincideix amb les que es fa a sí mateix l'autor en el pròleg, podria
repetir-se en cada estudi ; mes no és el nostre objecte aquest treball de crítica severa i minuciosa,
que veda de fer la mort de l'autor abans que el llibre sortís al públic . Té per a nosaltres de

lloable la classificació per regions ; l'intent fet per primera vegada, encara que en extensió limitada,
d'història de la composició de les ciutats, les d'alguns tipus d'edifici, com les cases de la ciutat,
presons, llotges i edificis d'ensenyament, amb la publicació d'un gran nombre de documents grà-

fics inèdits . E11, com ho féu en vida, l'autor diu, farà de guia primer als estudiosos, sobretot als
estrangers, que desitgin tenir una idea breu, sense exigir una gran precisió, d'aquest art de l'altre
costat del Pireneu que es presentava confús i inexplicable i si s'oblida en son estudi, com és fre-
qüentíssim, d'aplicar-hi un mètode històric i encara més un mètode geogràfic . — J. 1'. C.

ALBERT GAnRIEI : La cité de Rhodes 111000X-1111)XXII. — I . Topographie, Architecture mili-

taire (`VIII-158 pp .). -- I1 . Architecture civile et religieuse (VI-24 pp .) . — 1921-1923.

S'hi descriu aquesta ciutat amb sos edificis, que són del tipus de les nostres cases de l'època.
És sabuda la intervenció dels catalans en la defensa de la ciutat.

BONAVEY1 t'R_A BASSEGOI)A : Santa Maria riel lllar . ?Ilonogra/ia. histórica-artística ilaslrada a b 231 gra-

vats y 10 lámines . Llibre I. — Barcelona, Indústries Gràfiques, 1927 . -460 pp.

És un llibre fet amb un gran amor per aquesta vella església barcelonina, un dels monuments

gòtics més estimables de la nostra ciutat . El senyor Bassegoda n'havia publicat abans alguns
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extrets o resums : El Ttm filo Parroquial de Santa Maria del Biar (Barcelona, Farré i Assensio, 1920);
La Eslatuária a Santa Maria del Mar (Barcelona, Vell i Nau, maig 1921) ; La Iglesia y la Heráldica
(le Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelona, 1925, n .° VI de la Biblioteca de Turisme), aquest
darrer estudi en col•laboració amb el IRnd . J. M. d'Alòs.

Deixant de banda la llegenda referent a la predicació de sant Jaume, que hom ha volgut re-
lacionar fantàsticament amb la imatge de l'Apòstol, posada al trascor i la piadosa tradició del
martiri i enterrament de santa Eulàlia, patrona de la ciutat, cal anar al segle xi per a trobar la
transformació en parrc;quia de l'església de Santa Maria, nucli del barri marítim del seu nom,
existent ja anteriorment amb el de Santa Maria de les Arenes i emplaçada diversament que el
temple actual . Aquest fou començat en 1329 . La data es assegurada per dues làpides, — una en ca-
talà, l'altra en llatí —posades als costats de la porta de la Passioveria o de les Moreres, commemo-
rant l'inici de l'obra <<lo dia de Sancta Maria de Mars en 1'anv atcccxxvlüi, regrant N'Anfos per la
gracia de Deu, Rey d Arago qui conques lo regne de Sardeyaa Les obres avancen irre gularment:
almbla que hi han tongades de gran activitat al costat d 'anys de poc treball ; els mitjans econòmics
costaven d'aplegar, malgrat l'ajut eficaç i decidit dels reis, singularment de Pere III, les circums-
tàncies polítiques generals de la terra i cl seu ressò en la ciutat, castigada encara par la pesta, no
permetien atendre degudament a l'obra nova . Aquesta, però, ja era utilitzada en el 1341 ; un in-
candi formidable, en el 1378, destrueix part de la construcció . Així i tot, cinc anys després, el 3 de
novembre de 1383 hom cloïa la darrera volta del temple, segons el testimoni d'En Brunign -r.

No podem, en aquesta nota breu, seguir l'autor detingudament en el seu estudi minuci(s i pre-
vis, estès no sols al monument en sentit estricte, sinó als altars i dependències, al cor i la tribuna ,
a l'estatuària, a les vidrieres, a l'orgue, a l'heràldica, a tants d'aspectes de la gentilissima església.
Vn segon volum encara ha de completar-ne l'estudi . La competència ben provada del senyor
Bassegoda n'ha fet un llibre indispensable per al coneixement del temple i fins per al del gòtic a
Catalunya, precisament en un dels seus moments m(s interessants i vins . L'autor coneix bé 1'evo-
hició general de l'estil, la qual cosa li permet de situar l'església barcelonina dintre el conjunt de
!'arquitectura gòtica, que mantenint la unitat es diversificà adaptant-se a les circumstànci s
diverses dels llocs de la seva àrea tan extensa i variada . Petites reserves podrien només fer-se a
alguna de les afirmacions de l'autor i que en res no treuen valor al seu llibre, a vegades un xic difús,
potser pel propòsit deliberat i oportú, difícil però sovint de ponderar, de fer un llibre d'història
i d'art; sota aquest aspecte el capítol primer, amb la reproducció de la Victòria de Samotràcia,
desconcerta un xic com a introducció a l'estudi d'un temple gòtic del trescents . — F. M. T.

\ . DURAN I SANPERE] : L'Hotel de ville de Barcelone . Abrégj historique . — Barcelona . Ajuntament
de Barcelona, Arxiu Municipal Històric, 1921 . — 54 pp. i 30 figs. Text francès i anglès.

En Duran, Cap de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona, reuneix un ceneixemment profund
de la història de la ciutat amb un gust exquisit per la història de l'art . Amb aquest treball en
apariencia modest, donat el seu caràcter d'abreujament, hom pot fer-se ben bé càrrec de les evo-
lucions successives d'un dels edificis civils gòtics més importants de la nostra terra . Es un model
de monografies artístiques.

Monografies locals

JOAN DANÉS I VERNEDAS : Monografia de Santa Maria de Ripoll . — Barcelona, Centre Excursio-

nista de Catalunya, MCMXXIII . — 47 pp., il-lustracions.

Descripció cíel Monestir, destinada essencialment al turista . Té en compte els darrers treballs
publicats i la seva il •lustració és ben triada i agradosa.

()lava, Víctor : Resella histórico-descriptiva de Villanueva y Geltrú y de la Biblioteca-Museo Bala-
guer.— Barcelona, 1921 .—60 pp. («Biblioteca de Turismo publicada por la Sociedad de
Atracción de Forasteros>>, III).

DURÁN Y SANPERE, A. : El Real Monasterio de Sanea Maria de Pt'dralbes . -- Barcelona, 1921 . —

31 pp. («Biblioteca de Turismo>>, IV) .
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Gunlot ., José, Pbro . : Vieh y su Muse() Episcopal . — Barcelona, 1921 . — («Biblioteca de Turis-

mo>, V).

R.-\ssrGonA, Buenaventura y José M.' nl. Alòs 1- nr. Dm r, Pbro . : La IgIcsia y la Ircrcíldie•cz de Scru!

Maria del .11ar de Barcelona . — 1925 . -93 pp. («Biblioteca de Turismo,>, V1).

nuR:kV, Félix : .11ortlblattrla . — Barcelona, 1926. -3j pp. («Biblioteca de Trnismot>, Vil).

Dosi: .li .° MARcit, S. J . : La Real Capilla del Palau en la Ciudad de Barcelona. — Barcelona . Atenas
A . G . [1921] . — 51 pp., làmines.

Notes històriques i descriptives, ressenya de privilegis, relíquies i ornaments sagrats . L ' autor
promet la publicaciO d ' un altre treball amb el cataleg dels documents del sou ric arxiu, fins ar't
tancat a les recerques dels investigadors, manuscrits de la seva biblioteca, etc.

CARLOS SARTnOLu CARRERES : El .11cü .:ar Selabense . — València, Tip . Moderna, 1922, 95 pp. Una
planxa f. t. i un plànol.

Estudi ple de simpatia del vell castell de Xàtiva on les redres romanes s'agermanen encara
amb les construccions moresques i cristianes medievals . Dóna el senvor- Sarthou una nota histù-
rica especialment extensa en les parts referents a la conquesta del rei Jaume, als temps de les Ger-
manies i als de les guerres de successió singularment funestes per la vila i la fortalesa, cluc acaba-
ren de malmetre un terratrèmol en el 17 .18 i la guerra napoleònica . Conegut el passat del voll Iro-
nument, segueix la seva descripció que un plànol i les magnifiques il . lustracions que acompanye
el text fan ben entenedora . Queda així un llibre mig erudit, mig de turisme beu útil per a coneixeu
aquest monument tait ple de records. Es en aquest castell que fou portat Jaume el l )issortat, el

darrer comte d'Urgell, que hi trobava la mort l'anv 1 133 .

E\III . E. MAI.E : L' ;!rt religieux dir .111 siècle eat France. Llude .sirr les origines de 1'Iconographie du

.Moyen- .1 ie. — Segona edició, París, 1924.

Seria pretensió exticmada fer una nova i tardana n censi() d'aquest 11,bie ae mirahle, dcspre :,
del que n'han dit mestres eminents, en el llarg període de la preparació del present volum de
l'ANUARI, que, per causes que no cal repetir, surt tard a la llum pública . Cal, rerò, que r .o mangn.
en la nostra bibliografia, que, més que la pretensió, té l'afany d'Ésser completa, l'esnu nt d'aquest
llibre que posa en clar i metoditza la iconografia romànica. Ens limitarem, per això, a estudiar-l(
en el que fa referència a .la terra que hem fet objecte del nostre estudi.

L'art romànic — es ben sabut —es un art al servei d'unes idees. Son objecte í s adoctrina
als fidels . Son ideari, complex, és nodrit principalment dels llibres sagrats, i te ses arrels piofundcs
en la primera iconografia cristir.na, principalmet siriaca; a ella arort( n nova imatgeria la l'túrgia
i el drama litúrgic, la llegenda daurada de les vides dels sants, les cançons de gesta, els llibres de
faules i les vis:ofs dels monjos, els bestiaris i qualque romanalla de la literatura llatina . Al costat
d'aquesta aportació d ' idees clares i precies, hi ha una aportació vastíss ; ma c'.e temes orientals,
que els artistes copien inconscientment, d'estofes i N oris morescos, l'oi igen dels quals cal cercar
en els primers moments de la història humana que avui troben els excavadors de les ciutats nteso-
potf:miques . El quadre de l'ideari del nostre romànic, en relació a aquest vastíss ;m de la icono-
grafia de tot l'art francs, és niés reduït, i rodem quasi enumerar totes ses fonts, que es redueixen
als llibres sagrats, al calendari, a les faules d'Isop i de Eedre, a la Psychc macltia de Prudenci i
als bestiaris. En canvi, són rotser més abundants que a França els temes derivats dels teixits
i dels voris orientals, ben explicable per la major proximitat a l'Espanya moresca.

La limitació de la nostra iconografia en relació a la que ens descriu M . Emile Male, es troba
encara en altre sentit . Es ella més material i els conceptes abstractes són negligits . Així, ens man-
quen les representacions de les arts i de les cii noies que es troben a Vezelay i les de les meravelles
del monestir de Souvigny ; els mesos s(n representats per llurs treballs agrícoles i no pels signes
del zodíac, no tenim les representacions de les virtuts i dels vicis, ni la de la roda de la fortuna
ni de les paràboles evangèliques . La nostra iconografia és, en canvi, més optimista : res hi ha anàleg
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a les representacions demoníaques borgonyones o als turments de l'infern del portal de Moissac
i dels capitells de la catedral d'Autun.

Manquen també en la iconografia catalano-romana els temes provinents de l'epopeia carolingia
i de les cançons de gesta, limitada entre nosaltres a la llegenda, tardanament representada, del
tal comte matant el drac llegendari.

M . Emile M_ile cita freqüentment, com a exemple per a sos estudis, els monuments de la terra
catalana, i en fer-ho contribueix als nostres estudis . Així, en sa demostració de la influéncia de les
miniatures dels manuscrits en la iconografia, cita la de les miniatures de la Bíblia de Farfa, en
1 Portal de Ripoll, estudiada per En Pijoan i publicada per l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (i).

«Cap exemple, diu, no demostra, millor que aquests baixos relleus de Ripoll, la influéncia dels
manuscrits, car a Ripoll l'artista no s'ha solament inspirat dels originals que tenia davant dels
ulls, sinó que els ha copiat al peu de la lletraa> (capítol prime r, VII).

Els temes iconogràfics dels quals cerca la font en elements catalans són nombrosos . Així, un
capitell de Royat, que representa Ezequiel complint l'ordre divina de tallar-se la barba i els
cabells i dividirl-es en parts i pesar-los en una balança per a cremar-ne una, llençar-ne una altra
i guardar la tercera, és interpretada per una miniatura de la Bíblia de Sant Pere de Roda que el
general Noailles s'emportà a França (capítol primer, III).

La iconografia de l'Evangeli hi és il-lustrada repetidament per documents catalans . Així, l'Ado-
ració dels Reis, per sa representació en els timpans de Santa Maria de Bell-lloch, a Santa Maria,
a Santa Coloma de Queralt i en el de Mura (capítol onzé, V) . L'Evangeliari de Perpinyà (n.- i de
(a Biblioteca Municipal) li serveix per a trobar la representació de l'entrada a Jerusalem en els
manuscrits occidentals (francesos diu M . Mâle, amb una certa impropietat històrica a la faisó
oriental). A l'Evangeliari de Perpinyà s ha conservat el tipus grec de la representació de 1'Evan-
geliari de Rossano : el Crist està assegut sobre la somera, com les nostres pageses, i com és comú
d'antic a Orient, i els joves estenen a son pas llurs vestidures tal coin diu 1'Evangeli apòcrif de
Nicodemus . Es interessant seguir com s'engendren aquestes fórmules de la iconografia cristiana.
En un sarcòfag de Letran, del qual hi ha una rèplica antiga aparedada a la façana de la catedral
de Tarragona, es conserva encara la tradició romana de reduir a un mínim la representació de
les escenes històriques. Crist, seguint la tradició de la iconografia hel .lenística, avença cavalcant

la somera ; la multitud dels infants que llencen a sos peus llurs mantells és reduïda a dos ; un jove
contempla l'escena dalt d'un arbre, dos apòstols els segueixen . En l'art romànic, Crist entrava
.t la Ciutat Santa de vegades assegut, de vegades cavalcant la somera ; els apòstols s'arrengleraven
en processó amb llurs palmes, com en les cerimònies litúrgiques ; el mantell que es tirava als peus
de Jesús era una cota de 1'época (capítol segon, IV).

M. Mâle, que, corn ha dit un home tan autoritzat corn M. Louis Brthier, «ha establert la ico-
nografia medieval sobre bases verament científiques>>, planteja i resol quasi sempre la major part
de sos problemes . Així, l'origen de les 3lajestats ; estudia els Crists crucificats i sumptuosament
vestits que es troben en la Catalunya d'aquest costat del Pireneu tan abundants corn en el Rosselló.
Aquestes imatges, reproduccions del Crist, tal coin el concebien a Orient, resistint els sofriments,
guardant en la creu, pc1 trajo i per la impassibilitat, sa dignitat divina, foren abundants a Orient
des del segle VI ; però M. Mâle creu que cl model immediat fou el Sant Crist de Lucca (cap. seté, III).

En fi, en l'Evangeliari de Perpinyà troba un dels moments de la formació de la representació
de la Santíssima Trinitat en què el pare aguanta el Crist crucificat (capítol cinqué, A'II).

En la vida dels Sants de nostra escultura, de nostra pintura i fins de nostra hagiografia dóna
el mestre elements diversos (capítol cinqué, VII) . Els miracles de Sant Martí de Tours són expli-
cats pel retaule de Montgrony, conservat al Museu Episcopal de Vich (capítol s'sé, I i VIII).

La iconografia dels Sants de Catalunya, que són representats en l'escultura romànica fran-
cesa, hi és amplament estudiada . Així, Sant Fruitós, Auguri i Eulogi de Tarragona, celebrats per

Sant Agustí i Prudenci, que es troben al claustre de Moissac ; Sant Just i Sant Pastor, venerats

d'antic a Barcelona, que s,ón al portal de Vallcabrera ; Santa Eulàlia, venerada a la catedral d'Elna,

catalana i de França (capítol cinqué, 1).
Citem encara la descripció de les escenes d'animals dels capitells de Tarragona (capítol desé,

III), i les estofes aràbigues (cap. nové, IV) del Museu de Vich, i tindrem el quadre complet de

com l'obra de M. Mâle contribueix als nostres estudis.
No cal pas repetir aquí l'art amb qué l'obra és escrita ni el métode amb qué presenta el pen-

sament romànic. Serien lloances tardanes al treball savi i artístic del gran arqueòleg i literat.

(I) ANUARI 1911-1912, pp, 475 I SS . J. P. C.

36. — Institut d' Estudis Catalans 3 o
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Escultura

I_ .1 PRIORITAT LN EL RENAIXEMENT 1)E L ' I SCLTI,TURA ROM .INICA

EI període a què és dedicat el present ANUARI DE L'INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS ha estat
el de la discussió dels orígens de l'escultura romànica . Ella ha estat principalment entre dos savi
eminents: Mn hingslev Porter, professor de la Universitat de Harward i M . Paul Ieschamps,
el successor de M. Enlart en la direcciú del Museu d'escultura comparada del Trocadero . Els llibres
i articles publicats són nombrosos, i, per ordre cronològic, els principals poden resumir-se així:

A . hINGSLEV PORTER : Pilgri7ltage Sculptlrre (be 1' :lniericror Journal o! .-lrcheology . Segona
sèrie, vol . XXVI, n ." 1) . — New York, 19 22.

A . KINGSLI :v PORTER : Ronlanesgrle Scul J>lure o/ the Pilgri9)t-tge Roads, un volum de text,
de l\V"II

	

385 pp. i nou vols . de làmines .	 Boston, 1923.

.1. . NiINGSLEY PORTER : SJ)ain or Touloluse? _Ind Other Questions (De The Art Bullel ,,

VIII . 1) . — N ew York, 1924.

PAUL I)I :SCIIAMPS : Noles sirr la scul J>lurc romaue en Langncdoc ct clans le Nord de l'Ester:
(Bulletin Monumental, vol . L' NXII) . —París, 1924.

P_Aui . I)1{SCII .AMPS : F_trrde sur la Rellaissance de la. Seulf>tirre en France ù l'époque rom?

(I;ullcetin Monumental, vol . 1. XXIV) . — París, 1925.

PAUL I)ESCIIAMPS : Tables d'aute/ de marbre (En 3lé'langes d'Histoire du Moyen Age o//e(.

ù 21I. Ferdinand Lot) . -- París, 1925.

A. hINGSLEV PORTER: Leoncsgue Ronurncsgiee and Souther)t France (The Art Bulletin, v'--

lurn VII I, n." 4) . — New York, 1920.

A. hINGSLL.v PORTER : I_a tunlba de doña Sancha y el arte ronlcínico en Aragón . Trr .ducinl,
del inglés por María Africa Ibarra i ( )roz .	 Madrid, 192O.

A . TINGSI.i':v PORTER: Ht'l'))lttnll Bec)lken'S ro111allische Skulptur in Deutschland, II u11d

Jahrhundert (Extret de SJ>ccrrlrr111, vol . I, n.^ 2) . —Cambridge, Dtass ., 192b.

La discussió no és pas finida.
En tot aquest ample debat, en què la cultura artística americana commou les velles teori

de l'Europa, l'art de Catalunya hi entra com un element del major interès, i això li dóna un lis

preeminent en aquestes planes, a part de la ressenya bibliogràfica que calgui fer-ne.
Porter comença son gran llibre Ronlanesque ScirlJ>ture (1) amb una crítica de la cronologia est .-

blerta per l'arqueologia francesa . Els seus estudis sobre l'arquitectura lombarda l'havia porta.
a una cronologia, anàloga a l'establerta sense mutual coneixença per qui això escriu per als rn( -
numents romànics catalans, que difereix en molts punts (època d'introducció de la volta de can,
de la cúpula, de l'escultura, etc .) de la cronologia correntment admesa a França . .això l'ha du
a una revisió de la mateixa cronologia francesa i italiana i a sentar noves idees i a demostrar i
subjecció d'aquella, més a una teoria preconcebuda i admesa massa disciplinàriament que als du
cuments que s'hi refereixen. I d'aquí ha vingut a estudiar novament la història interessant d( .
l'escultura romànica, reunint una documentació fotogràfica que ompla nou volums, acompanyant
un volum de text ple d'una argumentació que, si qualque volta no porta el complert convenciment,
sempre està plena de noble esperit científic i sòlida doctrina . La seva crítica comença combatent
el perill del mètode arqueològic que data l'art de tota l'Europa a base de l'art de París», en aquesta

època evidentment retardatària i en l'error de considerar que en l'Europa feudal, dividida en in-

nombrables petits estats, sense comunicació entre sí, era possible una evolució metòdica, mecà-
nica, anant de l'obra rústega a l'obra perfecta . I per aquesta via senta una nova cronologia, i troba
nous centres de formació i difusió de l'art i vies de transmissió i influència abans desconegudes.

Per aclarir la discussió, serà bo definir-ne els termes.
Hi ha una certa imprecisió en ço que anomenem renaixement de l'escultura en pedra, anàloga

a la que hi ha en definir la decadència del mateix art després de la invasiú bàrbara . La imprecisió
depèn de no tenir en compte les operacions diverses en què l'escultura consisteix.

Es considera l'escultura renascuda altra vegada a la plena vida de les arts quan s'arriba a tallar
en la pedra una estàtua completa, i fer una estàtua s un conjunt d'operacions de naturalesa di-

(I) Cap. I.

2 34

i
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ferent . Una estàtua exigeix un model en fang, en cera, en una materia plàstica; exigeix després
saber realitzar l'operació que els escultors anomenen «treure de punts> ; és a dir, marcar en la pedra
un cert nombre de punts que ocupin en l'espai posicions relatives entre sí, iguals o semblants a
les que entre sí guarden els del model . Hi ha avui màquines que fan automàticament aquesta
operació purament geomètrica ; però els escultors d'estàtues hi arriben també per un treball manual
per medi del trepant, una eina antiquíssima perforadora representada en el conegut sarcòfeg romà
cristià, situant els punts en relació a plans de rc feréncia . D'ells ha quedat frcgiientment rastre n
les obres escultòriques . Els punts permeten tallar en pedr a una forma poliedrica envolvent, cir-
umscrita a, la figura a obtenir . D'aquesta forma es passa a formes polièdriques cada vegada més

pròximes a l'estàtua . L'artista salta de vegades aquestes operacions geani;triques i endevina la
forma de. l'espai, tal com el dibuixant prescindeix de la quadrícula . Finalment, ve una suhstituci6
dels plans innombrables de l'envolvent per les superfícies indefinibles que formen les delicadeses de
l'obra escultärica . Aquesta operació, en sos darrers i més fins detalls, ja po 1a pot fer cap màquina.

Les operacions són fonamentalment comunes a l ' estàtua, al relleu, a la forma purament orna-

mental . En un capitell corinti hi ha substancialment les mateixes operacions que en l'estàtua,
simplificades per la simetria . En el baix relleu hi ha també les mateixes operacions, més simpli-
ficades encara. Hi ha en tota aquesta elaboració dues operacions que són pròpiatnent artistiques
i que constitueixen l'art de l'escultura : la concepció del model i el pas de la forma geomètrica a
la de les formes indefinides de l'escultura . L'operació intermitja és geometria, és estereotomia,
,'s l'art del picapedrer . Aquesta es operació mecànica, obra, a la fi, d'ofici ; aquelles són la veritable
escultura.

La primera operació no fou mai oblidada en l'Europa occidental ; veiam fins a quin grau ho
foren les segones.

Els escultors de les darreries de l'art romànic esculpeixen principalment els relleus dels sar-
còfegs . En el treball geomètric d'obtenció de la forma polièdrica envolvent d'un relleu hi ha una
gran simplificació prenent per pla de comparació el gran pla de l'àrea a treballar.

El model pot ésser llavors simplement un dibuix . Des de cada punt del dibuix el trepant permet
obtenir un cert nombre de punts de referència . L'evolució de l'escultura en sa decadencia obeeix

a la llei de conservació dels procediments niés simples . El primer fet en la decadencia fou la des-

aparició de l'estàtua mentre el relleu continua subsistint . L'operació és encara més simple si es
tracta d'un terna ornamental repetit, i més si d'un d'aquests relleus dels cancelltt de les basíliques

en què la forma consisteix quasi no més que en un pla retallat sobre altra més profund, enllaçat:
després entre sí per petites superfícies curves . Ella també és de gran simplicitat i pot transformar-se
en una rutina quan es tracta d'una forma simètrica com el capitell corinti.

Quan eren rarissimes les estàtues, quan potser ningú hauria estat capaç de tallar en pedra
una de les més vulgars que havien fabricat en sèrie els marbristes romans, per tota l'Europa es

feien aquests relleus ornamentals; quan en les excavacions no es troben restes d'escultura, troba
el capitell corinti més o menys bàrbarament copiat o simplement reduït a la seva massa geo-
mètrica.

Es interessant notar que en el període del primer art romànic es tallen també relleus ornamen-
tals i masses geomètriques de capitells corintis . La tradició d'aquesta part del treball escultòric;

no s ' havia perdut.
Fins a quin punt s'havia oblidat l'art de representar la figura humana'
No s'havia certament oblidat d'una manera absoluta aquest art noble amb que l'home cerca

crear la forma ideal de sí mateix . El conserva el món bizantí, qui no deixa mai de practicar 1'es-

cultura iconogràfica (1) . En el segle x a Armènia s'ha executat tamh una primitiva escultura (2).
La conserva també el món musuhnà de Còrdova en ses estàtues i voris (3) . L'havia conservat,

en niés o menys intensitat, el mateix món romànic.

II

Si posseíssim un corpus de tota l'escultura que es troba en les obres arquitectòniques ahans

de l ' aparició de l'art escultòric típic del segon art romànic i poguéssim fer un inventari de llurs

(r) Louis Br'hier : La sculpture iconographique dans les églises byzantines . Comunicació llegida al Congres de Buca-

rest de 1923 i publicada eu Bulletin de la Section histor ique de la Académie rountiiine, ' il . XI. —Bucarest, 1924-

(2) Strzvgowsk . : Die Baukunst d:r Arrncnier . -- Viella, 1915.
(3) Velázquez Bosco : Medina .1zzahru . — Madrid, 1912.

-1-
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temes i de la forma de llur interpretació, arribaríem certament a conclusions precises sobre llurs
fonts i sobre el curs seguit pels diversos elements emprats . Si examinéssim llavors la seva geografia,
segurament deduïríem també consegiiències interessants . Ço que avui podem escriure és una de-
ducció de dades certament incompletes, però que seran un indici de ço que foren aquelles conse-
qüències. L'arqueologia medieval està lluny de treballar amb les dades completes sobre què tu-
ballen altres ciències d'observació com la geografia i la filologia, i per això és possible la discussió
i les hipòtesis ràpidament caduques.

Un primer esforç dels dos leaders de la discussió ha estat establir l'inventari de l ' escultura del
segle xI (1) . Ha estat un error comunament admès el de l'oblit total de l'art de l 'escultura en els
temps anteriors al segle xil . A mida que el temps avença des del començament de l'Edat Mitjana,
l'obra escultòrica perd son caràcter d 'ornament plàstic de grans masses, de formes decidides
i ombres fortament assenyalades, per a passar a ésser un brodat pla que orna amb ses grisalles.
més que l ' edifici pròpiament dit, el mobiliari : altar, baldaquins, tanques de chor i ambons . :1
excepció dels capitells, rústega reminiscència dels capitells romans, l'escultura ha perdut la clàssica
dependència de l'arquitectura . El mateix caràcter té l'escultura reproducció de la figura humana;
ella fa l'estàtua de l'altar, el retaule i l'antipendi ; orna a vegades el baldaquí ; sols per excepci(')
se la troba en qualque llinda o timpà d'un portal.

Però més que oblidada la tècnica escultòrica, s'havia reduït el seu ús . La pobresa del temps,
les doctrines iconoclùstiques de l'Orient ; la reacció cristiana contra l'escultura pagana i impúdica
que durant la primera Edat Mitjana plana sobre l'art del temple ; els corrents artístics domi-
nants que tenien llurs fonts immediates a Bizanci, eren les causes d'aquest fenòmcn artístic . En
l'època moderna contemplem també com certes arts i certs oficis es perden pel no ús, com l'art
del gravat, com potser esdevindrà amb l'art del picapedrer . Amb tot, subsistia l'escultura en di-
versos centres, a l'Orient i a l'Occident.

El fet clarament establert és l'existència de nombrosos centres on l'escultura en diversos ma-
terials era produïda en els segles Ix, x ixi. En aquest fet convenen Porter i Deschamps en una
extensió que no havia fins ara estat admesa (2).

Els textos carolingis parlen sovint d'escultures executades en guix i en estuc, i es sap corn
aquesta decoració, usada abundantment pels romans, s'és conservada en monuments des dels
segles v i vI a les costes de l'Adriàtic (Ravenna, Parenzo) . Al Nord de la Itàlia la decoració en
estuc es troba en esglésies del tipus del primer romànic, com en el cibori de Sant Ambròs de
ma, a S. Pietro al Monte de Civate (Como) i a Cividale del Friul . Igual fet es verifica a Suïssa
(Dissentis, Ginebra, Amssoldungen, Spiez) i a Alemanya (Genrode) (3).

En les esglésies catalanes del segle xi no en queda cap exemple en el seu lloc . Al Museu lapi-
dari de Vich es guarda un bàrbar capitell corinti executat en guix, i a Sant Joan de les Abadesses
s'ha trobat un cap del mateix material.

Un grup important d'escultors era el que treballava les grandioses portes de bronze que ornen
nombroses esglésies d'Alemanva . Entre elles hi ha les de Hildesheim. «Amb tot, res hi ha en
aquests monuments, esplèndids com ells són, que no estigui enterament d'acord amb el temps
en què foren produïts . Ells sein merament la traducció en bronze de formes familiars als artistes
d'Alemanya» (q.).

La Itàlia, de Sud a Nord, posseïa també portes de bronze monumentals . A Monte S . Angelo,
al mont Gargano hi han unes portes de meravell(s dibuix datades per una inscripció en la qual
consta taxativament que foren posades al temple del Sant Angel en ror5 (5) . Amalfi posseïa en
sa catedral portes de bronze foses cap a 1065 vingudes expressament de Bizanci . L'abat Didier
de Montecassino volgué tenir-ne i les encarregà també a Constantinoble . El mateix fet es repeteix
a Atrani (1087), a Salerno, a Sant Marc de Venècia (1085) i fins a Roma, a la basílica de Sant Pau.
Es coneix fins l'intermediari d ' aquesta extraordinària importació artística : una gran família d'A-
malfi, la dels Mauro Pantaleon, que posseïa també casa a Constantinoble, on vivia sovint amb
gran luxe, intervenint en la cort imperial (6).

(1) Kingsley Porter : Romanesque Sculpture, cap. II .—Deschamps : Élude sur la Renaissance de la Sculpture.
(2) Vegi's Lastevre : L'Architecture religieuse en France à 1 ' édoque romane . París, 1912, cap . VII.
(3) Kingsley Porter : Romanesque Sculpture, cap . II .—Deschamps : Étude sur la Renaissance de la Sculpture.
(4) Kingsley Porter: Romanesque Sculpture, vol . I, pp . 34-3 8 . — Deschamps : Sculpture en France cc l'époque romane,

1925, p • 35 .
(5) Kingsley Porter : obra citada, p . 35 .
(6) Diehl : Manuel d'art byzantin . París, 1926, vol . II, pp . 675 . 676 . — Bertaux : L'art dans l'Italie méridional . Paris,

1 90 3, PP• 403 i ss .
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Aquest art no era oblidat tampoc a França, on l'abat Gauzlin de Fleury feia construir un fa-
ristol fos, del tipus que després ha vulgaritzat la indústria, la columna del qual s'aixecava sobre
quatre petits lleons i coronava una àliga que sembla en actitud de prendre el vol (Z) . La fosa de
petits objectes era coneguda per tot . L'art de la fosa implica evidentment la primera operació
de l'art de l'escultura, que no és possible fondre sense un model en cera o en fusta.

En les mateixes terres del Centre de França feria l'art del treball del metall laminat, que,
sol o combinat amb la fundició, Froduïa obres diverses, algunes perfectament datades per docu-
ments indiscutibles . L -na d'elles era la Verge de Clermont-Ferrand executada abans del 946 (2):
altra, la imatge de Santa Fe de Conques, anterior certament a l'any ioio . Obres d'aquest art

n les innombrables taules d'altar de plata, d'or o bronze que es coneixen ja per la seva exis-
t-"ncia actual, ja per documents indubitables (3) . Del començament de l'any 916 daten documents
que parlen de la taula de plata oferta per Hildemar a l'església d 'Elna, i de ioio la donada pel
bisbe Ermengol al monestir de Sant Cugat del Vallès, proper a Barcelona . De tots aquests altars
,atalans queda sols la descripció del que la comtessa Ermessindis donà a la catedral de Girona,

(. l record del qual ens ha estat conservat per En Villanueva (4) : tenia la verge al centre d'una glòria
cn forma d'admetlla, amb els animals sagrats símbols dels Evangelistes enquadrant-la en els quatre
triangles mixtilinis i trenta-dos quadres amb escenes de la Passió que omplien el restant de la
taula. Hi havia no sols la taula de davant l 'altar, tabula ante aliare (5), sinó el retaule i sovint el
haldaquí i cibori tots plens d'elements escultòrics . Un dels altars conservats i datat per una ins-
ripció cap el 1075 és l'arca santa d'Oviedo, que és el revestiment d'una mesa d'altar formada de

la taula de davant i de dues taules laterals (6) . Citem encara, com a coneguts de tothom, l'altar
de Basilea, avui al Museu de Cluny a París (7) i l'altar i cibori de Sant Amhròs de Milà (8).

Aquestes obres d'orfebre eren freqüentment escultures en fusta, revestides de làmina metàl-
Iica i implicaven, per tant, l'escultura en fusta . Per altra part, al costat de les obres d'argent i or
hi havia les obres d'imitació fetes en fusta esculpida i fins fetes en pasta, omplint un dibuix i des-
prés modelant-les lleugerament i combinant-les amb peces emmotllades (g).

En els tallers del Rhin, en temps dels Otònides i en els tallers musulmans de Còrdova, es tallava
1 vori . Aquesta tècnica passava als monestirs mussàrics, i a ells són deguts l'arca de Sant Joan

Baptista, de Sant Joan Apòstol de 1059, i els crucifixs com el procedent de Sant Isidor de Leon,
avui al Museu de Madrid, la inscripció del qual el fa anterior a To65 i al que cita una donació de
Io63 (lo). L'exemplar de Leon no és únic . Es tracta, doncs, d'uns tallers organitzats que pro-
dueixen obres nombroses i interessants com l'arca de Sant Millà de la Cogulla de cap el 1070.

III

Tots aquests centres nombrosos indiquen l'existència de l'escultor capaç de fer el model en ma-
tèria plàstica ; però indubtablement existien també els obradors del treball de pedra capaços de ta-
llar relleus iconogràfics . M. Deschamps en el seu estudi sobre les taules d'altar de marbre de Cata-
lunya i Languedoc (ir), ha pogut demostrar l'existència al Pireneu de tallers de marbristes que
feien taules d'altar, en una data que va de la fi del segle Ix a la de l'xi i en una àrea geogràfica
que tenia per base els Pireneus catalans en sa vessant septentrional des de Sant Beat, a Arles del
Tech, i arribava fins a Sant Ponç de Tomeres, al Languedoc.

Alguns d'aquests altars tenen uns temes decoratius com una mena de flors simètriques fortament
cstil'litzades, que esón els testimonis d'un art originalíssim que no té cap relació amb l'art antic,
però en el qual hom pot trobar relacions molt notables amb certs elements de decoració de l'escul-
tura hispano-moresca>> (12).

(1) Vie de Gauslin . ed . Delisle, en Ies 31em. de la Soc. Hist. et Archéol . de l'Orleannais, vol . II, pp . 39-4 0.
(2) L. Bréhier : La Cathédrale de Clermont au te siècle en La Renaissance de l'Art Français . 1924.
(3) Gudiol : Notions d'Arqueologia sagrada catalana . Vich, 1902 . — Puig i Cadafalch : Arquitectura románica, vol . II

loo i ss.
(4) Viaje literario . vol . XII, p 181.
(5) dlarca, cap . LXV.
(6) Kingsley Porter : Romanesque Sculpture, pp . 35-36.
(7) Lasteyrie : Architecture romane, p . 698.
(8) Kingsley Porter : Lombard Architecture, New Haven . London, Oxford, 1916, vol . II, p . 545.
(9) Puig i Cadafalch : Arquitectura románica . vol . 1I, p . 754.

(Io) Manuel (le Assas : Crucifijo de marfil de Fernando «cl Magno ► y Doña Sancha, en el Museo Español de Antigüe
Jades . Madrid, 1872, vol . I, pp . 194 i ss.

(11) Deschamps : Tables d'autel de marbre, citada.
(12) Deschamps : íd . íd ., p . 148 .
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Aquestes relacions jo he pogut confirilulr-les comparant-les amb els que decoren els rnalllls-
crits del Beatus en les còpies més antigues que pertanyen a la mateixa família (1) . Un d 'ell, és
idèntic amb el que enquadra l'altar de Sant Andreu de Sureda. Aquesta és anàloga a la

qui'
enquadra la llinda de la propera església de Sant Genís les Fonts, la que es sap és, en sa com-
posició, del mateix gènere que la llinda del portal de la susdita església de Sant Andreu.

Nu és difícil deduir que són la mateixa gent els que obren l'altar de Sant Andreu de Sureda
i la llinda del portal ornada de formes iconogràfiques.

Ara bé; la llinda de Sant Andreu de Sureda es anàloga a la de la propera església de Sant Genis
les Fonts, i aquesta é s datada per una inscripció precisa en 1021-1022 . Tenien així una cadena esta-
blerta que lliga els vells marbristes languedocians i catalans amb els relleus més antics romànics

d'Europa. M. Porter i M . Deschamps convenen en co que havia dit Lastevrie que són aquestes,
sinó les més velles escultures iconogràfiques d'Occident, certament les més antigues entre les que
són datades amb tota precisió.

La primera temptativa de representació de la figura humana a Sant Genís les Fonts es en un
relleu pla. Els escultors procediren dibuixant-les sobre la pedra, i els problemes de técnica que hi
resolgueren no són pas superiors als que implicaven les franges ornamentals dels altars de marbre.

~I) ' on vingué el model? Porter troba relacions entre la composició pirenenca i els relleus de
l'església d'Achthamar, publicada per Strzygowski (2) i nota l'analogia de temes diversos : la

forma dels serafins amb les ales plegades, les fulles dels ornaments florals que els enquadren, el-
arcs de ferradura que eixopluguen les figures . El model immediat fou probablement un dels anti-
pendis decorats amb pasta, tan abundants en els museus catalans . Fa ja anys que vaig indicar
aquesta possibilitat, després repetida i confirmada per moltes altres.

S'ha oblidat massa aquesta tècnica de transició entre la pintura i l'escultura . Els resultats
obtinguts seguint amb guix pastat amb aigua esdevingut fluid, les línies generals del dibuix eren
cons una pintura en relleu. El sistema és senzill i adoptat encara pels dauradors : un petit embut
en paper o cartró s'ompla amb el guix i amb el raig de pasta es ressegueix el dibuix (3) . S'obtenien
així les antigues imitacions dels antipendis d'orfebreria que es guarden en els museus catalan.
Entre ells i els relleus de Sant Genís les Fonts i Sant Andreu de Sureda hi ha més que analogia
la técnica del guix que hem descrit dóna fàcilment les ratlles que marquen el relleu en les primitiu
llindes pirenenques. Hi ha, per altra part, una gran coincidencia de temes; la diferència consisteix
només en les proporcions de conjunt . I en això calgué esmersar el treball de l'artista : en omplir
un rectangle extremadament allargat, ço que abans omplia una forma pròxima al quadrat . \legi's.
en la llinda de Sant Andreu de Sureda, com la forma ametllada de la glòria és escapçada.

Aquestes obres rústegues representen l'estat de l'escultura iconogràfica en pedra dels monestirs
benedictins de l'Est del Pireneu en la primera meitat del segle xt.

No és isolat en el món occidental aquest grup d'escultura en pedra. Una escultura planer
anàloga que reproduïa escenes dels voris bizantins es troba en les esglésies asturianes dels se-
gles Ix i x. A l'Anglaterra es treballen creus de pedra des de data molt antiga ; l'obra de l'es-
cultor Acceptus a l' Apúlia, estudiada pel professor Wackernagel (q.), descrita després per Porter
datada per una inscripció en 1041 ; la de Sant Emmeran de Regensburg, datada també epigr,
Picament entre 1049-1064 ; l'estàtua de la llosa tombal de Sant Isarn, mort en 1048, construïda
abans d'ésser santificat, guardada al Musen Borelli, de Marsella ; les de Munster, anteriors a 108

les de Werden, anteriors a ioSi.
Porter darrerament ha pogut assenyalar altres exemples, datats molt verosímilment cap a la

darrera dècada del segle xt, al Nord de la península ibèrica, en una extensió que va des de Sahagún
a Jaca: sarcòfag d'Alfonso Assúrez, mort en 1093 (5), a Sahagún; el de D. Sancho a Jaca, mort
en 1096-1097; el timpà del portal Oest de Sant Pere d'Osca, edificat al començar el segle xII ; etc.
Si analitzem aquest quadre vast i complicat, arribem a parar a una conclusié potser menys simple
que aquella que comunament dedueixen els arqueòlegs que suposen la unitat d'origen de tot art.
Es probable que aquests diversos centres on en el segle xI es produïren més o menys obres es-
cultòriques, no tinguessin relació entre sí o la tinguessin poc intensa i indirecta . Uns independent-

(1) Vegi' s el Manuscrit del Beatus d ' Asburuhaul (avui a la l'ierpunt Morgan Library), fols . núms . 9, 9

	

16, 17, 70
77, 109, 138, 175.

(2) Die Baukunst der Armenier. Viena, 1918 . p . 289.
(3) J . Folch i Torres : La tècnica del pastillage en els Jronlals romànics catalans . Gasela de les Arls, any I, u .° tu.

— Vegi's l'Arquitectura romànica a Catalunya, vol . II, p . 563.
(4) Die Plastik des XI und XII Jaharl+nderts in Apulia . Leipzig, 1911.
(5) Lconcsque Romanesque and Southern France.
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ment dels altres haurien conservat la tradició de l'ofici d'escultor, qui en un material, qui en al-
tre : la pedra, la fusta i el vori eren tallats, es modelava el fang i es feien obres en terra cuita i se
I'emmotllava per fer obres en guix i en bronze . L'ofici vivia somort : bandit del temple en Orient,
mirat amb certa prevenció a Occident .

IV

Com es féu el pas d'aquestes obres de vegades encara bàrbares, de vegades plenes d'intens
vigor, a l'escultura de Tolosa, d'Arles, de Chartres, de Santiago, de Ripoll' On es verifica el fe-
ilomen de passar d'aquests assaigs diversos a la gran obra escultòrica?

Teníem els creadors de temes : escultors d'evori, escultors en fusta i modeladors del fang i de

la cera; orfebres que treballen el metall ; teníem la tècnica de l'execució : marbristes hàbils, gent
que tallava la pedra. Faltava generalment un darrer element, el més important, el més subtil,
justament aquell en què consisteix l'escultura : el darrer retoc ; aquella gruixa d'un mil•l :metre
que diferencia la gran obra del mestre de la còpia del deixeble . En casos esporàdics fins aquest
element existia. Hi ha qui troba una superioritat en aquestes obres del segle xl sobre l'escultura
del segle xii, i I3eenken pondera i sovint té raó — la bellesa d 'aquesta primitiva escultura
romànica . Hi ha en ella quelcom de co que és l'ideal estetic en l'art modern (r) . «Nosaltres — diu
Porter --- cerquem trobar un mirall dels nostres propis gustos en el passat, i nostre amor pel ro-
mànic és com una protesta contra les normes clàssiques de belleses que ja no ens satisfan ' (2).

Cerquem potser corn es formà l'escultura del segle xii, i aquesta art ja existia un segle abans : pern
es cert que l'art no es practicava en llocs on després florí esponerosa i fecunda ni havia penetrat
intensament en l'edifici.

Caldria potser examinar les experiències modernes de corn es verifica aquest mateix fenomen, i
trobaríem que és d'un ordre superior, indefinit . Un home que treballa en un ofici es supera i esdevé
un artista creador, el primer artista d'un país ; un pintor que reprodueix en sèrie humils icons,
passa a ésser el creador d'una gran escola artística : un escultor de figures populars, sants d'altar,
figures de pessebrista, sent l'aire impalpable que mouen les ales de l'esperit . I el miracle és fet.
El miracle és un fenomen intern de l'ànima de l'artista de difícil anàlisi (3), disposicions naturals
per a la visió dels volums i instint per a expressar en fang ço que altres fan amb el llapis.

A Catalunya és fàcil d'estudiar el renaixement . quasi contemporani de l'escultura: el pas de
Campenv, deixeble de Casanova, movent-se pesadament dintre els encarcaraments clàssics, i
Venanci V"allmitjana i sos successors . El pas d'un art rústec a un art més civilitzat . Un país que
es creia fonamentalment inhàbil per a l'art escultòric veu floréixer un estol d'escultors . Tot ple-
gat es produeix el mestre i del mestre neix l'estol innombrable dels deixebles, i entre aquests hi
ha qui supera el mestre primer.

Esdevé a la fi del segle xi que l'escultura és altra vegada admesa en el temple . L'arquitectura
es transforma en un sentit de major riquesa : canvia l'aparell, muda el picat de la pedra : ço que
era obra de pedra trencada al martell, quasi obra de reble de paleta, passa a ésser obra de pica-
pedrer; les columnes sún profusament usades com element quasi ornamental, substituint els can-

tons massissos en els suports, en els muntants de portals, finestres i fornàculs . A la pintura expli-

cativa dels misteris sagrats la substitueix l'escultura ; L'art exclòs passa a regnar-hi amb tota
l 'esplendor.

La comparació amb els fets moderns aclara encara el fenomen antic . Hem vist en les époques

modernes desaparèixer les arts del gravat substituïdes per procediments físico-químics del foto-
gravat . L'art del gravat s'ha transformat i ha passat a ésser l'art d'uns pocs refinats isolats que
el cultiven com a art bella substancial, vivent per sí mateixa . S'oposem un corrent mundial, una

moda del gravat a mà : els gravadors, avui pocs en el món, es multiplicarien ràpidament ; pintors
i dibuixants deixarien el pinzell pel buril : noves escoles sortirien ; els grans mestres d'aquest art
mort Iloririen novament ; es formarien escoles . Potser es perdria en intensitat ço que es guanyaria
en qualitat.

A cada monestir en construcció els artifexs hàbils en tallar la pedra, preparats potser per la
talla de la fusta i del marfil que havien practicat de temps, trobaven els models iconogràfics : ja

(1) Hermann Beenken : Romanische Skulptur in Deutschland . 11 und r2 Jahrhundert . Leipzig, 1924.
(2) Kingsley Porter : a Reviev of Hermann. Beenken's Romanische Sculplur in Deutschland.
(3) J . l'uig i Cadafalch : Santa Maria de la Seit d'Urgell . Barcelona, 1918.

1
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les mateixes velles composicions escultòriques de fusta, revestides de metall, ja els marfils aràbigs
i mussaràbigs i romànics ; de vegades les mostres dels teixits . Ells mateixos portaven temes sabuts,

apresos de memòria tal corn avui els ceramistes de Manisses i de Triana . Els escriptoris eren cen-
tres artístics erudits : els miniaturistes possiblement dibuixarien les composicions iconogràfiques o
donarien models a l'escultor que havia de modelar-los i tallar-los . Pensem que es tracta sempre
no de l'obra escultòrica imprecisa grega, quasi sense assumpte, sinó de l 'escultura disposada per
a ensenyar als lletrats corn abans ho havia fet la pintura . Avui mateix aquesta escultura antf

argun!eft fóra entre nosaltres projectada per homes aliens a l'art de l'escultura.

Jo em figuro un monjo component tota una homilia amb la ploma a la mà, cercant després
en el tresor de les miniatures sa representació gràfica per a desenrotllar-la en pedra en l ' arnpl
portal de Ripoll . El tema de l'homilia podia ésser un dístic que els monjos benedictins de Salt
Pau del Camp de Barcelona gravarien en la llinda del portal de llur església:

HAEC DOMINI PORTA VIA EST OMNIBUS ORTA.

JANUA SUM VITAE PER 111E GRADII?NDO VENITE

La composició era primer un tema literari ; jo he explicat en altre lloc aquesta idea.
Els pobles, guiats pels grans patriarques, caminen cap a la Jerusalem celestial . Tal el pohh

d'Israel pel desert fins arribar a Jerusalem, i allí, David dansant davant de l'arca, mena el 1)0-

ble tot seguint el Sagrat Tabernacle al Temple, bastit per Salomó . Aixi Jonàs cerca portar ,
Déu la infidel \ ínive, que intenta cremar els seguidors de la llei i llença els profetes als lleons..
Així guiaren el poble cristià Sant Pau i Sant Pere.

PETRUS ITF.R PANDIT ET PLEPS AT SIDERA SCANDIT

diu la llegenda que porta en una filactera l'estàtua de Sant Pere del Portal de Ripoll.

Es veu, així, corn es passa de la llinda esculpida a aquestes grans composicions escultòrique,

del segle XII.

Després els manuscrits proporcionarien la traducció de l'homilia en dibuix : les Biblies cata

lanes i els Beatus tenen una il . lustració profusa ; els calendaris litúrgics, els bestiaris, i després vira.
dria la traducció escultòrica, i encara, superant el tema literari i el dibuix, de tant en tant l't
perit guiaria la mà de l'escultor al crear tal o qual de les estàtues.

Hom no sap imaginar els tallers localitzats . Els camins eren difícils, i el transport de l'escul
tura a bast o en carro sense molles, quasi impossible . Com avui en les noves catedrals, es situant
en les grans obres mateixes i al voltant dels murs, que poc a poc van pujant, s'estendria el can' ,
dels picapedrers i dels escultors vinguts de per tot. Talladors dels marfils morescos i mussaràbi
vinguts d'Espanya, que porten llurs temes orientals apresos; marbristes del Pireneu ; escultors d,'
l'Apúlia; escultors, potser dels tallers sense feina, de les terres bizantines ; gent de Tolosa, de Po,

vença i de Borgonya . En l'obra aprendrien les suggestions dels lletrats clergues que els mostra
rien els llibres sagrats i els dictats dels joglars qui els contarien faules i llegendes.

En les obres es farien colles: el mestre, amb sos fadrins habituats a sa direcció, els aprenent
la colla tindria una gran cohesió ; si no es feia el contracte col . lectiu, es feia un contracte amb
mestre, qui hi portava la seva gent (I) . Avui encara en aquests oficis és necessària la permanènci,
dels fadrins en el mateix taller . Les colles prendrien obres al voltant de la primera organitzacie.
Així, a Catalunya, semblen fets d'una mateixa gent els claustres de la Seu i del monestir de Galli
Bans, a Girona, o de Sant Cugat del Vallès, obrats durant una cinquantena d'anys.

La moda s'estén ràpidament per la part cristiana de la Península ibèrica, per la Itàlia, per

la França, cap el Rin ; més tard la difusió és immensa, fins a les costes escandinaves, cal) Angla

terra, cap a les terres de Germània fins a Hongria, fins a Bohèmia ; tot el m(n llatí i germànic tin

a les fronteres bizantines, de vegades traspassant-les, és omplert de les obres del nou art o de l'ari
renaixent.

Fins que s'hagi arribat a conèixer les obres escultòriques que ocupen una extensió tari grau
de terra no tindrem una visió clara de la seva història . Fóra necessari un minuciós estudi geogràfic
i cronològic per a la fixació de Ies obres que primerament nasqueren i de les que en foren escoles
derivades . En aqueix mapa Tolosa i Santiago, tema de la discusió arqueològica, hi serien repre
sentats com a grans centres.

(r) Contracte de Petrus Lambardus, mestre de la Seu d'Urgell. Vegi's J . Puig i Cadafalcb : Santa Maria de la
.Seu d'Urgell . Barcelona, 1918 .
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Després d'aquests precedents, on coincideixen fins a cert punt les dues escoles, comença la
liscussíó, que sovint és apassionada. Vegem de formular-ne amb la major imparcialitat els termes.
L'escola francesa creu que <<entre les escoles d'escultura romànica, la ciel Llenguadoc fou la que
us desprengué m(s aviat per arribar ràpidament a veritables obres d'art, que es manifesten primer
a Sant Pere de Moissac i a Sant Sadurní de Tolosa» (i). En aquesta regió entre els Pireneus i la
Loire és on renasqué l'escultura . Els relleus del segle xi del Pireneu de què hem parlat són reflexos
apartats d'aquell gran focus de civilització . L'escultura que s'hagués pogut produir a Catalunya
seguint el Pireneu, pertany també a la mateixa escola . I)e l'escola primerenca del Pireneu ca-
talà coneixem diverses obres tardanes, entre les quals n'hi ha de perfectament datades . Aquest
fut l'havia notat ami) sa clara visió el comte de Lastevrie (2) . Els vells picapedrers resten tais,
amb llur arcaica geometrització de les formes : des de les figures del portal de Cuità fins a les està-
tues sepulcrals de Guillem Jordà (117(1) i de F . de Soler (I2o3), del claustre d'Elna. Aquest ar-
eaisme és la característica de l'art del Pireneu.

Per l'escola francesa tot tendeix a pensar en un centre motor, en una escola que gravita al
voltant d'un punt, que és la ciutat de Tolosa.

Porter senta una tesi contrària : l'art no es forma en un punt, sinó al llarg dels camins : «Un
sti1 es desplega al llarg de la via dels peregrins, des de Compostela a Tolosa i Moissac i Conques .»
\quest art no és francés ni hispànic : eEs l'art dels peregrins .» Un art es forma, esponerós, en els
los extreies finals : però Porter creu que és Silos i Santiago a qui correspon la primogenitura.
1)cls obradors morescos sorti cl claustre de Silos, arbre de qin nasqué el de Moissac . L'escultura
de la catedral de Santiago de Compostela i Sant Sadurní de Tolosa foren fetes de les mateixes
¡nans: la primera crea els tipus, copiats després a Tolosa.

(` Així, recalca M . Deschamps, amb tota la força que tenen aquestes paraules sortides de la
ploma d'un parisenc, és al Migdia, i d ' una terra estrangera, que la França del Sudoest importà
un art nou, del què s'enorgulleix a tort, corn d'una creació que li fos pròpia .»

M. Kingsley Porter és un adversari terrible . La seva tesi, formulada en un primer, article l'ha
onamentada ami) la seva obra formidable Rofurnlcsque sculpture of the Pelgrinage road's, a la qual

acompanyen noti volums de reproduccions fotogràfiques fetes a tota l'Europa . Ella representa
ls resultats de 1'automùbil i de l'energia americana aplicats a aquestes ciències de vida ensopida

i pobra a Europa, on la tradició i l'autoritat han vingut suplint la manca de mitjans d'estudis
arqueològics.

Tractem de reproduir els arguments de l'arqueòleg americà.
Després de la publicació del llibre Les ljgetldes ¿piques . Recherches sur la formaatioa des chansons

i/e Geste, de M . Bédier, s'ha iniciat en l'arqueologia el cercar les fonts, la transmissió de l'art seguint
les rutes dels peregrinatges que foren els camins on es formaren i transmeteren les cançons de
gesta. En els camins de Santiago, a travis de França, a través d'Espanva i a través d'Itàlia, hi
han vist unànimement els arqueòlegs en els temps darrers el lloc d'origen d'interessants ternes
iconogràfics, desenrotllats en admirables composicions . Les formes artístiques naixerien així i
seguirien els mateixos camins que les idees i les formes literàries de la poesia Èpica medieval . Els
monuments hispànics, ahans poc coneguts, sovint negligits, cobrint els arqueòlegs llur desconei-
xement ami) fines frases banals, han passat a un pla d'extraordinària importància arqueològica
artística.

Els arguments avili acumulats són forts . I)e l'escola moresca de voris de Còrdova i Jaén es
deriven els obradors de voris mussàrabics i romànics . En ells s'esculpiren diverses obres datades
per inscripcions com el reliquiari de Sant Joan Baptista de Sant Isidor, de Lleó, datat en 1059;
la creu de Sant Ferran, procedent de Sant Isidor, avui al Museu arqueològic de . Madrid, anterior
a Io(3 ; l'arca de Sant Millan de la Cogulla, segons Porter de cap a 1070 (3).

Aquesta escola d'escultors, que en la segona meitat del segle xr tallen precioses imatges de
vori, fa possible una escola d'escultors en pedra que cal cercar i que Porter creu haver trobat . La

primera fou el claustre de Santo Domingo de Silos . Aquest vell monestir eno està en el camí dels

peregrinatges», sinó euna jornada de la ruta usual dels peregrins» . L'arqueòleg nordamericà admet

la tesi que el claustre de Silos (galeries ciel Nordest i ].'extrem Nord de la galeria Oest) havia

(i) Deschamps: Notes sur la scu'plure romane en Languedoc et Bruts le Nord de l ' Espagne . citada.
(2) L 'Architecture religieuse ere France à l'époque romane . París . 1912, pp . G33 i ss.

(3) Leonesque Romanesque and Soulhern Trance, citada, p . 237, nota ti.
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estat acabat ja en 1073 . Recordant que cl claustre de Moissac, segons la Crònica d 'Aymeric cl~
Peyrac, començada a la fi del segle XIy, confirmada per una inscripciù, fou construït per l'aba t
Ansquitil i acabat en iioo . I)'agnesta època són els pilars amb els relleus dels Apòstols i el de l 'abat
Durand . L'exactitud de la primera data assenyalaria la quasi primogenitura a l'escola escultòrica
hispànica sobre la de Tolosa . Tal és la tesi de què es corpren cl professor de Harward.

Vegem-ne les proves . EI cronista Grimaldi va escriure la Vida de Sant Domènec, qui fou abat

de Silos en 1041-107 ;, en temps de l'abat Fortunius (107 ;-' 11O) . Es tracta d'un cronista coetani.
Grimaldi conta que Sant Domènec fou enterrat en la galeria porcí del claustre, davant el por_

tal del costat de l'església . Dóna el text de son epitafi, compost de vuit versos i conta que el

sepulcre fou niés tard traslladat a l'església . Aquesta trasllació fou assistint-hi el bisbe de Burgo

Simó 11 i, per tant, abans de l'any 1082, en què morí . Es conserva prop del lloc assenyalat per
Grimaldi una inscripció, composta sols dc quatre versos, els tres primers i el setè de la crònica, cn
un ciels abacs que sostenen quatre columnes reunides en el lloc aproximadament de l 'antic se-
pulcre. La consegiiè ncia que en treu Porter és que són d'aquesta època (107 3) els quatre capitel ; .:
i, per tant, els anàlegs del mateix claustre . Els altres seran obra propera d ' aquesta data.

M. Deschamps hi oposa primer raons d'història general : (n e.1 paper importantíssim que tingueren
en els esdeveniments d'Espanya, a la fi del segle xi i començament dol xn, la cavalleria francesa
i els monjos de Cluny» ; després, raons de caràcter epigräfic que farien més moderna la inscripcic".
L 'argument niés fort és el de considerar la inscripció no corn un epígraf funerari, sinó com una
commemoració c'_cl lloc on en un claustre anterior havia estat enterrat el sant abat í fundador
del monestir. Aquest argument es fonamenta en què la llegenda és sols de quatre versos, mentr,
que la de què parla Grimaldi era de set versos, a part de que el claustre havia d'estar en obr
en 1158, data en què s'hi destinen certes rendes del monestir.

Si l'obra escultòrica de Silos és dubtosa en la seva data, niés difícil és decidir-se en la primacia.

de la de Santiago . La particularitat de l'escola de les peregrinacions és la creació d ' oasis d'art e ;,
mig del desert . L'escultura floreix solament en les esglésies que són ternie de jornada dels per' -
grinatges . Excepcionalment va als monestirs, catedrals i. parròquies fora de la ruta. I)e lca

peregrinacions naixia i per elles vivia . En un desert artístic s'erigí la catedral compostelana . En
l'any 1077 es signa un contracte per a completar el solar de la catedral de Santiago de Compostela,

qui era començada en io78, segons la Historia compostclana, text proper als fets. En 1102 crc ;!
ja acabades les capelles de la girola, on el bisbe Dídac Gelmires diposità les relíquies de San!
Fruitós, que quatre anys més tard són portades a l'altar que es consagra en el transcepte . En
l'any 1103 era acabada la porta de les Platcries, segons la inscripció existent (i) . En 1105 es cons-
trueix l'altar major i son cibori i es consagren els altars de la girola i del transcepte . En irr'

es pot prescindir de la primitiva església i és derruïda . Quaranta sis anys després del començament
de l'obra (1124) l'església era en sa major part acabada.

Aquesta obra Porter la considera anterior a Sant Sadurní de Tolosa . L'església tolosana tenia
acabat son absis major en 1096, data en què fou consagrat pel papa Urbà I I . L'obra de la nau arri-
bava a l 'alçada de les finestres en 1118, en què morí Raymond Gayrard, canonge obrer de Sant
Sadurní . En 1119 Calixte II hi consagra l'altar de Sant Agustí (2) i no es fa una consagració del con-
junt de l'obra, que devia certament durar algun temps, ja que mancava encara l'obra de les voltes.

Comparem les respectives dates que es refereixen a diferents períodes de l'obra:

Santiago de Compostela

	

Sant Sadurní de Tolosa

Es comença 1078.
Acabament de la girola 1102.

Acabament de la porta ele les Platcrics 1103.

Acabament del transcepte 1105 .

Acabat son absis major 1096.

Obra de la nau a l'alt ada de les finestres
Consagració d'un altar en 'rrct

Acabament de l'obra 1124.

I_a conclusió d'aquest estudi (s que les dues obres foren coetànies i marxaren aproximada-
meInt seguint les mateixes jornades.

(t)

	

Kingsley Porter : id ., id ., I) . 24h.
(2) Deschamps : L'autel nunain de saint Se)nin de Toulouse et les scat/lares !Moissac rn Bulletin ar-

chéologique 1923 .
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Si volguéssim trobar quina, fou la inspiradora i quina la imitada, ens caldria recórrer a l'examen
de les obres mateixes.

Els dos plans són quasi iguals . El seu caràcter específic, la girola amb capelles radials, és un
tipus d'origen i tradició francesos i de data antiquíssima (r) . Sant Martí de Tours, en el segle x,
té ja aquesta disposició, desconeguda abans de la gran obra de Santiago a Espanya . A les vores

de la Loire, a la Borgonya, a Cluny, a Dax, al Poitou, al Llemosí, a l'Àuvèrnia, al Bourbonnais
abunda aquesta disposició ; era la de les subestructures de Chartres, Saint-Aignau d'Orleans.
Ella es propaga, en el segle xii, per tots els monestirs benedictins francesos, i fins que l'hi por-
taren els monjos del Císter fou desusat en l'Europa meridional . Santiago mateix no té gran nombre
d'imitadors en les terres d'Espanya.

L'estructura de les voltes res no té que veure amb la tradició d'Espanva . Ella deriva d 'una
estructura pròpia : de les regions on la volta de canó de la nau major era contrarrestada per les
voltes d'aresta de les naus laterals i aquestes eren a la vegada cobertes amb fusteria . Els espais
entre les voltes de les col . laterals i les cobertes es consideraven aviat aprofitables i s'obriren fines-
tres en els murs que donaven a la nau major . En baixar cap el Sud la coberta de fusta fou subs-
ituïda per voltes de quart de cercle. Aquests fets arquitectùnics es realitzaren a Franca.

L'escultura presenta grans analogies . «L'interés, diu 'Mn Porter, del relleu del portal de les
l'lateries — el més antic — consisteix en què ell és realment fet per la mà dels escultors de Sant
,erní . El dubte no es possible . No sols els tipus en el model de les cares, en les draperies, cn els

nens, en els cabells hi ha idèntics artificis, sinó el mateix sistema : la línia horitzontal del vestit a
•-an del toruue ll i la incisió en el bombat dels plecs .»

Les analogies van més enllà en la Iconografia . Vull insistir sobre una d'elles . A l'u'.osa es
ecarda un relleu procedent d'una de les portes amb una inscripci( a primera vista desconcertant:
.')'ig/ium !collis . Signum arieti .e . Hoc »iii' facturat 7'(olosae) tempore Jttlii Cesaris . M. Lahondi's ha
trobat com el relleu representava, a part dels signes del Zodíac, el tema Ilegendari del part d'un
lleví i un anyell nascuts d'una fembra en temps de Juli César, presagi simbòlic de la vinguda del
Messies, succés repetit a Tolosa a Roma i a Jerusalem (2).

Aquest tema, tan tolosà, .es troba, encara que incomplet, a la porta de les Plateries de San-

tiago . Fins aquí estan d'acord les dues escoles . Es tracta de l'obra d'una mateixa gent.
Dirigien l 'obra a Santiago dos mestres majors els noms dels quals coneixem : Bernard vell,

mirabilis nvigister, i Rotbert, «de noms, diu Deschamps, absolutament francesos» . Si no ho fós

son nom, que sembla més aviat del Nord, ho és l'arquitectura de l'obra . Exigia això que els es-
cultors vinguessin necessàriament de Tolosa?

Imaginem el cas en altres moments de la història més coneguts ; l'origen de l'arquitectura no

implica sempre el de l'escultura. Les dues arts tenen diversa geografia.
Tolosa i Santiago necessitaren un món d'obrers . La Guia de Santiago parla de cinquanta pica-

pedrers i escultors (lapicidæ). L'ofici és nou i a ell acudirien certament la gent del país, entre ells
els talladors dels voris morescos amb llurs temes coneguts, com n'hi acudirien de la vella escola
tolosana. A Sant Sadurní de Tolosa i Moissac, on es treballava a la vegada, passaria el mateix fet:
els escultors formats en la iconografia i en la decoració moresca anirien a treballar entre els que
seguien la tradició del país. Tant com sembla demostrada l'aparició a Santiago de temes tolosans,
em sembla provada l'aparició a Tolosa i a Moissac de temes vells en l'escultura dels tallers de vo-
ris mussaràbigs lleonesos . Són dues velles tradicions que es posen en contacte : la dels escultors
de Lleó, fills dels escultors mussàrabics, néts dels escultors de Còrdova, i els escultors de Tolosa,
fills dels tallers representats avui per les llindes i les pedres sepulcrals del Pireneu, néts dels mar-
bristes que tallaven taules d'altar, ornades de temes morescos . Ells eren els hereus d'una icono-
grafia la més completa de l'Europa del segle xi per les Biblies fetes a Ripoll, així com l'escola lleo-
nesa era enriquida de les miniatures dels Beatus.

Tolosa té, corn Lleó, la seva tradició antiga en l'escultura . Al dir Tolosa, no cal pensar en una
ciutat, sinó en la cultura occitana que s'estengué per tota la França del Migdia, de la qual formava
part la nostra Catalunya . Ella representava un gran fogar de la vella cultura llatina, superior
a la del Nord en aquest temps primer de l'Edat Mitjana . Els Pireneus no eren llavors una frontera.

Ringsley Porter ha assenyalat el fet, sovint oblidat, retreient un mot de Bertaux : «per l'es-
cultura romànica no hi ha Pireneus> . La frontera actual pirenenca no ho era en aquells temps:

(7)

	

Lasteyrie : L' .-1 rchitect : .re réligie u .e en Frunce, citada, pp . 282 i ss.
(2) j . de Lahundès : Les monuments de Toulouse, Toulouse, 192o, p . 4bu .
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tins hauria pogut dir que els Pirencus frontera (laten quasi del temps en què la frase famosa dc
((ja no hi han Pirencus» podria haver ( stat pronunciada (i).

L'estat de la qiiestió pot resumir-se així : Existència durant el segle xi de diversos centre;
productors d'escultura en materials distints, inclosa la pedra, en tota l 'Europa d ' Occident.

Entre tots aquests són de notar el dels escultors en pedra del Pireneu català, reflex potser de
Tolosa, i el dels escultors de vori de la regió de Lleó, a Espanya.

Sembla provada la col•laboració meridional, d'origen remot moresc, no sols pels temes, siníA
pel treball en l'esclat de l'escultura romànica del començament del segle xii.

La discussió continua . — J . P . C.

\I-1Nt-EL 1 Ri xs: Las eillaicsl(its» C(ilalalias v SU filiación iconográ/ica. --- Barcelona, Subirana,

46 pp

lis el discurs inaugural del curs acadèmic (le 192 ;-I924 en el Seminari Conciliar de Barcelona.
I)ins el breu espai cluc permet un treball d'aquesta mena rl docte, conservador del :Museu 1)iocr„ ; n
ha sabut resumir les dades essencials referents al tema i afegir-hi encara observacions person;<
hen interessants . La primera qüestió, que naturalment es planteja davant d'aquestes singular
escultures, és la del seu urigen : hom n'ha cercat diverses explicacions, sovint brou pintoresqu
Mn . Trens exposa amb niés detenció les dues fonamentals, la de Brehier i la de Hela Làzàr. I', 1

primer la representació de Crist crucificat es una conseqüència de les controvèrsies teoh)gique,
dels segles

	

que porten, contra el pur simbolisnn e dels monotisistes, a figurar plàsticament
crucifixió com a monument de glòria del Crist ; és precisament per així) que la imatge va vestit'_
amb el cnlohiulii, amb l'intent de fer ben viva la idea de triomf . Per a Bela L2 zlr les (Majestats
s.~n l'evolució del tipus primitiu del Crist crucificat presentat coll a orant i vestit ; al mateix tem¡ .,
hom troba cl tipus nu del qual pervé el Crist hellenístic que ha acabat dominant en la iconogra-
fia. El primer, d'origen alexandrí-palcstinià hauria penetrat a Occident amb els artistes emigrar;
per la persecució iconoclasta . Histôricament el tema de la crucifixió és oriental (siriac) i es presento
amb el doble tipus vestit i nu : d'Orient passa a Occident, cap el segle vl i potser abans (caricatul
de la crucifixió al Palatí), no sense resistència i és adoptat preferentment el tipus vestit, d'un

	

-
listne niés atenuat . El Santo Volto de Lucca, tan ple de prestigi, contribueix a assegurar la preewL
nència d'aquesta representació . Ella es modifica seguint els països per on s'estén; de les divers
varietats que apareixen, la catalana, salvant alguna excepció, correspon a la del Crist vestit amí .
túnica manicata, dura i enterca, de plegat rudimentari per inhabilitat de l'artista, els plecs de lr

mànigues sense relació amb els de la resta de la túnica, en aquelles formant caragols o anelles;
canvi al pit i a les cames cauen enterament verticals . Senyal de major rusticitat i d'època tardaré
és la túnica desproveïda de plecs : es freqüent de trobar huidada la part de la túnica que corresp(,
a les cames i aquestes emmetxades, possiblement per tal d'aconseguir un major verisme . Estudi.
després Mn. Trens la decoració de la túnica, reduïda en alguns casos a una simple franja, en alta
formada per temes circulars de clara procedència oriental ; són els tons dominants el vermell, verd
fosc per a fons i el groc, roig, blau i blanc per a la decoració . EI cíngul aplanat , nuat al centre dk
la cintura, deixa penjar simétricament els extrems . El Crist és clavat amb quatre claus i represen-
tat viu (excepte el de Santa Pau), barbut, de cabellera partida, riçada simètricament, la creu sim-
plicíssima i en les rnillors Majestats és allargat cl travesser superior duu el títol . Hom ha
intentat explicar de diverses maneres la introducció i la propagació d'aquestes Majestats a Ca-
talunya: per influència de la llegenda de Santa . Liberata, verge barbuda i crutificada; per deri-
vaci6 del Volto Santo de Lucca, imatge del segle VIII, el culte de la qual s 'estengué ràpidament,
convertint la vila en un centre important de pelegrinatge . Mn . Trens, tot i admetent la impor-
tància de la imatge luquesa en la difusió d 'aquest tipus iconogràfic, creu que cal tenir en compte
preferent, almenys pel que fa a Catalunya, altres causes : et miracle del Crist de Sant Genis de
Narbona (el Salvador s 'apareix a un clergue de l'església manant-li que faci vestir la seva imatge;
el fet (s recontat per Sant Gregori) ; influència de les colònies orientals d'Occident ; l'emigració

(r) Són interessants les paraules de Porter sobre aquest terna. Abans del segle xiu les muntanyes no eren una
barrera . Els mateixos pobles bascs i catalans vivien, com encara viuen . a les dues vessants.

.Aquest fet fonamental és encar i ignorat per arqueòlegs i historiadors de l'art . Tots els que han estudiat l'escultura
romànica han seguit altre concepte a 1 establir una rigida divisió seguint la frontera moderna . Han vist a Tolosa una es-
cola i a Espanya una altra . I si l'autor era francès ha trohat a Tolosa originalitat, força, inventiva, i a Espanya barroera-
ment copiant temes de França. El fet que en aquest periode Tolosa no era francès, no té força per a detenir l'entusiasme
del patriotisme . La vanitat nacional surt al sentir la viva satisfacció del monument situat al costat de la frontera d'Es-
panya i a avalorar aquell del costat de la frontera de França,»
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produïda per la persecució iconoclasta ; les peregrinacions a Terra unta; la devoció a la imatge
d~Berito, de la qual hom troba ja un ressò en un necrologi de Vich del segle xi . — F . M . T.

CONI)E J)E GüELL : Escultura Polícro;na Religiosa Española (Una Colección) . — Paris, Ets. Dujar-

din, 1925, XX + 126 pp . i 38 pls.

Obra el llibre una introducció de 1) . Francesc de Cossío, entusiasta, apassionada i molt lite-
rària fent l'elogi d'aquest tipus d'escultura que fins modernament ha estat estimat més corn obra
devota que com obra d'art . Comença ara a comptar amb una bibliografia important, a partir
principalment del llibre de M . Marcel Dieulafov, que va ésser per a molts una revelació . El que

ha publicat el Sr. Comte de Güell representa una nova contribució, prou important, a aquests
ostuchs, presentada amés amb una polidesa i esplendor poc comuns . El subtítol «Una Colección,
mostra ja que no ha tingut l'intent de fer un estudi total i complet del terna, tan extens ; tampoc

però el llibre és un simple catàleg : la metodització del material i l'amplitud de l'estudi li donen
un major valor. L'escultura policroma hispànica hi apareix distribuïda en tres grups: Escola

Castellana, Escola Andalusa, Els Escultors de Llevant . Heu's aquí com justifica l'autor aquesta

distinció : «La diversidad de nacionalidades que forman España, su historia distinta v los dife-
rentes caracteres étnicos que distinguen a los hombres de cada regien, por fuerza había de refle-
jarse en un arte como éste, esencialmente sentimental v espiritualista . Así vemos características
fundllnentalmente distintas entre las varias escuelas, y, de un modo especial, entre la escuela

casto llana y la levantina . Son diferentes los temas que los artistas de una y otra regien escogen
como fuente inspiradora, y diferente también la técnica . . . » Aquests escultors llevantins sean els que

especialment ens interessen i ens dol que siguin tractats tan sumàriament . «Bajo tal denominación
pueden reunirse estos artistas que, sin pertenecer a ninguna escuela, aparecieron en Cataluña,
Valencia, y Murcia desde fines del siglo xv hasta fines del siglo xvIII . La influencia artística que vino

de Italia v de Castilla, y el germen de arte que en estas regiones de Levante todavía existía, a
pesar de su decadencia, durante el período renacentista, hizo surgir algunas figuras de escultores
quc hemos de reseñar. Son sus nombres Forment, Muñoz, Zarcillo v Amadeo .» Deixant de , banda

Zarcillo, llevantí, si hola vol, per la naixença (era fill de Múrcia, on ha quedat la major part de la
seva producció), però que artísticament no té res que veure amb els escultors catalans i valencians,
resten no més tres noms representant aquesta escola, que l'autor no ha sabut veure, atret per
la suggestió de les altres peninsulars, però que realment és una escola que recull amb Pere Joan,
l'autor del que Dieulafoy anomena «l'adorable retaule'> de la catedral de Tarragona, tota la tradició
medieval, iniciant una evolució que podem anar seguint, amb prou aproximació, fins a les obres
de Salvador Gurri, mort cl JI d'octubre de 1819 . Es una escola que rep Ies influències m(s diverses:

flamenques i italianes, franceses i hispàniques, però característica i ben definid-i, més encara per
l'esperit que per la tècnica i els temps . Sap greu que l'autor no hagi enfondit una mica en l'estudi
d'aquests artistes i el seu desconeixement dels treballs d'en Soler i Palet, Duran i Sanper{i, Feliu
Flics, Cèsar Martinell, Bonaventura Bassegoda, etc . D ' aquesta manera queda cl llibre incomplet

i poc ponderat . Al costat dels noms gloriosos de les altres escoles peninsulars, era precís esmentar
els de Bergara i els Bonifàs, Guarino, Monpe6, Joan Adam i tants d'altres ; l'obra ingent del mestre
Pujol, del qual hola coneix no sols el Sant Aleix de l'església de Santa usaria del Mar, de Barce-
lona, sin() cl Sant Isidre de Vilanova, el Crist de l'Alforja, els r, lleus de Vallfogona, els retaules
de Vilanova, Sarrià, Llavaneres, Verdú, Terrassa, etc . : el gremi dels escultors de Barcelona, creat
en el ib8o, del qual són coneguts els noms dels artistes i que en la suplicació dreçada al Consell

de la Ciutat parlen '.del ayer estada v estar tant introduida y estesa dita art de escultura, archi-
tectura y talla, y per averse fet sempre y ferse gran estimació d 'ella en la present ciutat hi ha
proffessors de aquella molt perits y insignes y aiximateix ni ha aguts per averse exercitat en la

labor y primoros d'clia. . .» També l'estudi de les nombroses obres encara a lloc i de les que guarden
els museus catalans i les col•leccions particulars (com la d'En Junyent) hauria pogut contribuir
a completar aquesta secció del llibre . No podem deixar d'esmentar les dues obres, una atribuïda a

En Forment, l'altra de l'Amadeu, que ens fan conèixer : la primera un Crist, petita-escultura en

boix molt fina i molt plena d'emoció ; la segona un bust de la Verge adolescent, llegint, que mostra
com l'Amadeu era alguna cosa més que un artista «tosco en la ejecución, no imaginativo en la ins-
piración», sinó que amb tot el seu aire popular, sense l'expressionisme, sovint tan excessiu d'altres
artistes que arriben a fer angúnia, sense sortir-se dels límits de ponderació de tota obra d'art,
sap expressar amb la màxima profunditat els sentiments més delicats i més purs . — F. M. T .
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TORRES, Joaquín : La escultura polícroma . -- Barcelona, Editorial David . — 27 fal n ,.
sense numerar i 35 1i ms . («El Tesoro -artístico dc Espaf a>.)

Text espanvol, anglès i francès.

\IARGARET BURG : 011onische Plastic . – Bonn, 1922.

Notes sobre la llinda de Sant Genís les Fonts i els retaules en pasta catalans.

I)URSx CAÑAMn.Ras, F . : La csc=rltlrra cil los f>aíscs que ~orrtl .rrntr Parte de la Corona de Aragón, y e,-

(>ecialrucnlc en Catalnira, dcsde cl siglo V al 11'I. —Barcelona, Porcar, 1924 . — 88 pp.

I )uidx, F . : La escultura medieval catalana .

	

Madrid, Caro Reggio . — 243 pp.

BASSEI :onA, Bouaventnra : Liais Vermeil cscLl~lcr ~(>iut,,r dc relrals, en Discursos llegils en .' ~

«Real Academia de Buenas Liras» de Barcelona cIt la solcluuc rcccpciú ptáblica de . . . el dia 12

/ebrCr de 1922 . — Barcelona, «Atlas ( reOgrÉIhCa>, 1922.

FERRAN DE SAI .ARRA : .tiigillogralia. ('ala/ana. Inventari, dcscri pció i estudi dels segells de Cataluni•
volum II .	 Bart-clona, Ilenrich i (' .' . 1022. --- Text : »XV" - ; }J9 pp. Apart : làmines LN
a C('NXII.

Conte la secció de segells civils.

JOSEP GU11Ioi I CuxILL, P'Ri . : Les Jlunedes z'igatanes (titrant la Ycvolta de Catalunya contra 1 , :
li /) II' (1641-1646). Vich, Tip. Bahnesiana, 1925 . 8() pp. (Vol . XVII de la «Biblioteca d ' auto!
vigatans>).

:Monografia que aporta nous documents per a la història de les encunyacions vigatanes en aquel
període de revolta, completant així les investigacions fetes per En Botet i Sis(> . Al final hi ha tu
catàleg de les dites encunyacions (anus 1641-1646), amb alguns números de monedes inèdites.

Pintura

DR . VV'ILFELaI NEuss : Die hatalanische Bibclillustration um dic 11'cnde des ersten Jahrtausends
und die allspanische Buchntalerei . —Bonn und Leipzig, Kurt Schrocder, 1922.

El Prof. Neuss ja fa molts anys que estudia i treballa damunt aquest trinc, encara tan nou
i ple de suggestions, de la decoració dels vells manuscrits hispànics, i certament pocs estudiosos
trobarien avui tan ben preparats com dl per a avençar en cl coneixement de les primeres minia-
tures peninsulars . El seu llibre darrer Dic Kunst der alten Christcn (Augsburg, 19j()), mostra prou

bé l'erudició excepcional de l'autor en les qüestions complexes i diverses de l'art cristià primitiu
a Orient i a Occident, base primària i indispensable a tothom que vulgui enfondir una mica en l'es-
tudi de la iconografia dels manuscrits peninsulars i especialment en cl de les seves fonts i relacions.
Es impossible sense lligar-les amb-l'art oriental, amb l'art de la Pèrsia i de l'Islam, ami) l'art
d'Egipte i de Bizanci situar amb exactitud les antigues miniatures hispàniques, en les quals es
barrejen i juxtaposen els elements més diversos vinguts a la península per tots els camins de terra i
de mar, i en les quals trobem, potser damunt d'un antiquíssim fons primari cristià, les noves apor-
tacions de visigots i musulmans i en últim terme encara les carolíngies tan vives i intenses en la
nostra Marca Hispànica i en la Catalunya comtal . I és això precisament el que dóna un preu únic
als nostres manuscrits, singularment a les nostres Bíblies, a la ripollesa de Farfa i a la seva germana,
la de Sant Pere de Roda, la primera avui a la Biblioteca Vaticana i la segona a la Nacional de
París . Els monjos que tan pacientment, que tan esplèndidament les decoraven no tenien pas
l'afanv de l'originalitat ; ells volien, corn diu el Prof. Neuss, explicar i explicar tot el que poguessin
encara que sigui dues vegades la mateixa cosa i totes les fonts que tenien a l'abast eren aprofita-
des i tots els models, i així avui, a través d'elles és possible, ami) un treball delicat i subtil arribar
a endevinar els precedí nts, dels tipus dels quals deriven, i conèixer per tant un dels aspectes niés
nous i més obscurs del vell art cristià en general i singularment del de la península . Aquest és

un dels caires niés interessants del llibre del Prof . Neuss. Ell no ha pogut pas en aquest primer
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estudi resoldre totes les qüestions, aclarir tots els problemes, ptrù els ha plantejats i situats d ' una
manera justa i clara i ha assenyalat el camí a seguir adam( nt . Apart d'aquest valor de les nos-
tres Bíblies per al coneixement del què el Prof . Neuss anomena Art antic-cristià i primitiu medieval
tenen el de representar un capítol ben característic del nostre art català en un moment gloriós
de febre i de creixença, quan els qui menen la vida espiritual de la terra, tan de poc represa, senten
l'afany de fer una cultura i de fer-la de pressa i . no hi planyen viatges ni treballs i aprofiten tot
el que poden, aquell moment que podem centralitzar a Ripoll, el panteó dels comtes fundadors
de la casa de Barcelona . I també aquest aspecte ha estat estudiat pel Prof. Neuss amb una simpatia
cordial i intel•lig(nt que tots li hem d'agrair.

No més una observació gosaríem fer a les seves conclusions i encara simplement marginal i
gaire bé externa a l'essència del seu estudi . Es respecte de la influència dels elements musaràbics
damunt l'art romànic català . Negar-la del tot fora injust, però tampoc sembla prudent estendre-la
massa. Les influències musulmanes damunt el romànic de Catalunya i de França Lo passen d'al-
guns elements de decoració, portats per obrers o pels marfils, les robes i espí cialmtnt els manus-

crits . El cas de Ripoll és clar, i M. Màle ha fet veure amb justcsa el valor que aquest element té
en la iconografia i l'art de França . No hi ha fonaments segurs per a portar-lo més enllà.

Es aquesta l'única reserva i prou lleu que sabríem fer al llibre del PIof . Neuss que és certa-
ment l'aportació més valuosa feta fins ara al coneixement de les nostres Bíblies i de la seva il h s-

tració . — F . M. T.

FOLCII Y TURRES, Joaquín : Museo de la Ciudadela . Catálogo de la sección de arte románico. — Bar-
celona, Thomas, 1926 . — 139 pp. (Junta de Museos de Barcelona).

GERTRUD RICIIERT : 3Tittelalterliche ?ltalerei in Spanien. — Berlín, Ernst \Casmuth (1925) . —
S s. n . i 76 pp., 111 làms. i 8 a part.

En aquest volum la doctora Richert dóna un resum clar, sistemàtic i ben fonamentat de la
pintura medieval catalana, des dels seus inicis amb les decoracions murals de les velles esglésies
romàniques fins a1 període del seu màxim esplendor en el quatrecents amb l'Huguet, els Vergós,.
el Reixach i els altres mestres gloriosos que assenyalen el moment culminant de la pintura cata-

lana que decaurà després ràpidament, mancada, com les altres manifestacions de l'esperit nostrat,
dels elements indispensables d'existència . L'autor ha seguit l'únic ordre adequat en un estudi d'a-
questa mena i d'aquestes proporcions, és a dir, l'ordre cronològic, distingint per al període ro-
mànic la pintura mural de la pintura sobre taula i estudiant després separadament el trescents
i el quatrecents . La bibliografia relativa a la pintura medieval catalana és avui ja prou abundosa;
queden encara, però, llacunes per a omplir i prous autors i obres mal conegudes . Per altra part,
no tota la bibliografia és de la mateixa qualitat, i tenim exemples d'autors que, confiats en estudis
anteriors, no han fet altra cosa que repetir errors i falses atribucions . Tot això dirculta considera-
blement un assaig de conjunt de l'evolució de la nostra pintura medieval, i és per princi-
palment que cal saber grat a l'autor de la ponderació de criteri i de l'estudi de fonts i de monu-

ments fet directament que hom pot assenvalar en el seu llibre, que és avui la millor introducció
al coneixement de la pintura medieval catalana . La il•lustració suficient, ben escollida i clara s

un complement utilíssim . — F. M. T.

GTORGIAN :v GOIu)ARI) KING : .Sardinian Painling (Brvn \Iawr Notes and Monographs, A') . —

Longmans, ( ;reca and Co ., 1923. -- XlV-223 pp. i 41 làlns.

L'autor, hon coneixedor de la pintura italiana i de les diverses escoles hispàniques, està especial-
ment ben situat per a l'estudi de la pintura sarda, difícil d'ordenar i de seriar exactantunt pel- la
diversitat i complicació d'influències que hom pot assenyalar i per la multitud d'artistes que de
terres diferents han treballat en l'illa, sotmesa durant el curs de la seva història a successives
dominacions que han deixat, amb major o menor intensitat, rastre de llur pas en tots els aspectes

de la vida espiritual i material de Sardenva . Els catalans hi han jugat un paper important, i és
per això que el llibre de 1Iiss King te per a nosaltres un especial i singular interès . I)es del temps

de Jamne II i fins, esporàdicament, d'abans, els catalans han intervingut a Sardenya, i la domi-
nació catalana hi actuà eficaçment des del segle xIv i perdurà encara vivament molt després de

l'estinci4i del domini polític directe. En la llengua, en la literatura, en l'arquitectura, en tants
d'altres aspectes de la vida sarda ha quedat testimoni del pas dels catalans i en la pintura d'una
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manera principal i duradora i sota un doble aspecte, o són pintors catalans els que treballen a
Sardenva o són pintors sards influïts per l'escola de Catalunya . Influència catalana pot assenya_
lar-se ja en el políptic d ' Ottana, obra feta entre 1340 i 1343, i més viva encara en d ' altres obres
posteriors, com en el retaule de Milis o la pradella de Càller, hi ha noms com Picalull, Figueres,
Barceló, etc., que bastarien per a filiar una escola que, formada en el segle xiv, té el seu màxim
esplendor en el quatrecents, sota la dominació del Magnànim i que continua en el segle segiient
ja amb menys intensitat, més viva potser en l'arquitectura del retaule que no en la pintura ma-
tcixa. Hi ha vegades que és ben difícil d'esbrinar si hola es troba davant una taula de mestre ca-
talà o de mestre sard : tan íntim és, en certs moments, el lligam entre els uns i els altres . No és
aquesta la menor dificultat que ha hagut de vèncer l'autor, qui s'ha trobat, a més, amb la dispersió
de tantes d'obres escampades per museus europeus i americans i amb l'escassetat de documen-
tació que pogués servir de guia segura en l'estudi . Des de l'article que el Dr . Carlo Aru publicava
sobre aquest tema en el nostre ANu.-SRI, fins al llibre de Miss King, s'ha fet molt de camí, resta en-
cara molt a fer ; però aquest estudi concís i cenyit assenyala un gran progrés en cl coneixement
de la pintura insular . Sigui'ns no més permès de fer algunes reserves respecte l'atribució a En J oan
Figuera del Sant Jordi que, procedent de la col . lecció Cabot, hi ha al Museu de Barcelona . No
creiem pas massa en la seva atribució a l'Huguet, peró tampoc no semblen definitives ni total-
ment concloents les raons que podrien fer-lo assignar al mestre de la Pietat del retaule de Sant
Bernardí .	 F. M. T.

SalFAri)R SANPI .R1 : I MInIJ L : EiN Treecnlistes, Pritnernr Part . MN . JosEP Gt'nIot. : Els Treseentis-
tes, Segona Part . — Barcelona, S . Bahra . — Volum I : 357 pp., IIO gravats i 15 làms . ; volum 11 :
389 pp . i 112 gravats.

Encapçala aquesta obra la necrologia, publicada a la ('rciuic(t del passat :ANUARI, dedicada : ;.
la nu•mùria d'En Sanpere. Efectivament, ell va morir deixant inacabat i interromput 1'estutli
de la nostra pintura del trescents, que la mà aciençada i pietosa de Mn. Gudiol ha completat i ter
minat. El primer volum, tot d1 del primer autor, és dedicat a .l'exposició de l'obra i dels corrent,
pictòrics dels grans mestres del segle xiv, especialment relacionats ami) la pintura nostrada,
Nicolau d' Apúlia, ei Giotto, Simone Martini i d'altres menors, com a precedent a l'estudi de l'escola
catalana, que s'inicia en aquest volum, amb un capítol relatiu a la miniatura (principalment l(-
del missal de Sant Cugat) per a ésser tractada de ple, al voltant de les dues figures centrals (1(1
temps estudiat : En Ferrer Bassa, el fresquista de Pedralhes, i En Jaume Serra, cl fundador i pri-
nricer de la gloriosa sèrie de pintors del seu nom.

'Mn . Gndiol, cn completar l'obra, s ' ha trobat a m]) problema delicat i de mal resoldre: Ei:
Sanpere morí sense deixar-ne ni planejada la continuació, almenys cap indicació ni guia no foi
trobada entre els seus papers . "I'ots els qui coneixen la producció d'aquell crític d'art saben pro',
bé com ell era original i personal, tant en els mètodes de treball com en l'exposició . Mn . Gudiol
ha escollit una solució certament feliç: deixar l'obra just en el punt en què quedà interrompuda
tractar primerament del retrat, del qual només una plana i mitja trobà escrites, i prosseguir després
amb llibertat tractant aquelles matèries que creia i són evidentment pertinents . Així, després
d'aquest estudi del retrat, Mn . Gudiol estudia la pintura d.l trescents a base no d'agrupacions
personals, sinó de la matèria pintada, i cl llibre és així distribuït en pintura sobre taula, pintura
mural i pintura sobre tela, precedint aquesta agrupació un capítol ple de novetat i d'interès sobre
l'obra d'En Pere Serra, l'autor, entre altres, del magnífic retaule del Sant Esperit de Manresa.
El capítol més estens del llibre és el dedicat a fer conèixer una sèrie nombrosa i sovint inèdita
de documents referents als artistes i a les obres del temps, completat amb un altre de relativa
a escriptors i miniaturistes . t ens estudis sobre la formació artística i condició social dels pintors
i les orientacions iconogràfiques i artístiques de la pintura trescentista completen cl volum.

Tant la primera part, dins la manera coneguda d'En Sanpere, com la segona, en la tan diferent
del docte conservador del Museu de Vich, representen, en grau i modalitat diversos, una contri-
bució gran al coneixement de la vida i l'obra dels mestres catalans de la pintura del xiv. Les
dificultats a vèncer no eren poques en aquest primer intent de sistematització de la pintura d'una
època artísticament poc coneguda encara . El quadriculat és fet i no sembla que, fins per a la pri-
niera part, pugui ésser essencialment modificat per descobertes posteriors que segurament no faran
niés que completar l'obra dels dos crítics d'esperit i actuació tan diversos i que és plaent de veure
adjuntada en aquests volums . -- F. M . T.
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JOSEP GUDIOL : El Pintor Lluís Borrassà . — Barcelona, 1925 . — 65 pp ., LXXI lànss.

No és pas necessari d'insistir sobre el valor excepcional d'aquest pintor dintre l'art català . Tots
els crítics que s ' han ocupat d'història de la pintura a Catalunya l'han assenyalat unànimement.
Això dóna un interès singular a aquest llibre de mossèn Gudiol, el més important que s'hagi pu-
blicat per al coneixement de la vida i l'obra d'aquest artista fecundíssim que ompla amb la seva
producció una part del segle XIV i. tot el primer quart del xv . El docte conservador del Museu
Episcopal de Vich ha reunit en aquest volum totes les dades conegudes fins avui relatives a En
Lluís Borrassà i. una quantitat sorprenent de documents inèdits, comunicats pel senyor Agustí
Duran i Sanpere, Director de l'Arxiu l-Iistòric Municipal de Barcelona . Resta clara l'ascendència
jronina del pintor, nat d'una família de pintors algun dels quals havia d'excel . lir en el seu art,

( (im aquell Francesc Borrassà, contemporani d'En Lluís, dit nictor clurissimus, que pintava en
1416 el retaule de Sant Antoni, a Castelló d'Empúries.

Lluis Borrassà apareix per primera vegada en un document del gener del 138o com a «regent
en fer vidrieres>> a la catedral de Girona . En 1388 treballa en diverses obres per les festes de la
,'oronaciú de Joan I i apareix com a lictor civitatis Barckinone. Seria ja aleshores un home enfei-
nat i ple d'encàrrecs lx~r fer necessari que el rei cl dispensés de les obligacions contretes per tal
que pogués atendre a les obres que volia. El primer retaule que coneixem d'ell, per document,
s el dels Menorets de Tarragona, pel qual signava rebut de 210 lliures en el 1389. A partir del 1392
ls contractes es multipliquen : pel febrer, el del retaule de Sant Pere de Salavinera i el dels Fra-

menors de Vilafranca; pel març, el de Sant Pere per a l'església de Mieres ; pel maig, contracta
amb mestre Tonu'.s Olzina, el confessor del rei, un altre retaule dedicat a Santa Caterina i Santa
Llena ; per l'agost, el de Sant Bartomeu per a Calaf . Sún cinc retaules encarregats amb poc temps
i és molt possible que no siguin tots encara . Es l'any de major activitat del pintor, a judicar per
les notícies documentals . Fins tres anys i mig després no torna a aparèixer, si és exacta la data
de 1 396 del document donat a conèixer per En Puiggarí : és el tracte fet per al retaule de Sant
Miquel i Sant Martí per a l'església de Sant Joan de Valls . Per una àpoca conservada sabem que

I1 (1 1400 havia acabat el de Vilarodona . L'any següent tracta la pintura d'un altre, dedicat a
santa Caterina, amb un mercader de Burgos ; en 1403, el de Sant Pere, per a Manlleu ; en 1 40 4 , el de
la vida de Jesucrist per a Guardiola, en ei bisbat de Vich, i cl de Santa Maria per a les monges
de Santa Clara, de Vilafranca. Passen sis anus sense documentaciú . No és fins 1410 que reapareix
contractant la pintura d'un retaule de Sant Antoni Abat per a la Sell de Manresa . Pel mateix temps
treballaria en cl de les Onze mil Verges, del claustre de la catedral de Vich, que apareix acabat
(•n 1412 . L'any segiient s'obliga a pintar el de Sant Martí, de Palafrugell, ien el 141 4 rep 64 escuts

d'or pel de Sant Jaume, de Sant Joan de les Abadesses, i tracta per un altre a Sant Gcrvasi de
Cass,)les. Som ja a les últimes obres del pintor : cn 1415 s'encarrega de l'obra (le fusta i dr. pintura
del retaule de Gironella, dedicat a Santa Eulàlia i gairebé al mateix t( mps n p Zoo florins d'or pel
magnilie retaule de Santa Clara de Vich, una de les seves obres mestres . Apareix aleshores En

Lluch Borrassà, primer, esclats i després, col . laborador del seu amo, qui en 1 417 contractava encara
el retaule de la confraria de Sant Nicolau de C(rvera ; en 1419, el de Sant Llorenç dels Morunys,
i encara, en 1424, tracta amb dos particulars — un Llobera i un Moragues — per altres tants
retaules.

A aquesta sèrie de noticies, per quantitat i qualitat importantíssimes, mossèn Gudiol afe-
geix uns estudis sobre l'art d'En Borrassà i les obres seves conservades : el retaule de Santa

Clara de Vich, avui al Museu Episcopal : el de Sant Salvador, de Guardiola, i el de Sant Pere de

Terrassa, a més d'alguns fragments d'altres retaules que li sún atribuïbles . El llibre és esplèndida-

ment il . lustrat, i cal saber grat a 1'Acadènsia Provincial de Belles Arts de Barcelona, qui n'ha fet
l 'edició, de la bella presentaciú d'aquest volum, en el qual mossèn Gudiol ha mostrat una vegada
mes la profunditat dels sens coneixements de la pintura catalana .

	

F. M. T.

Forat i TORRIS, Joaquim : El retaule de la Confraria dr s Revenedors . —Barcelona, Llibre-

ria Catalònia . — 8 pp. s. n . i 31 rams. (El Tresor Artístic de Catalunya, sèrie 3, sec-
eh') III .)

FOLCii 1 TORRES, Joaquim : El retaule dels Pellaires . — Barcelona, Llibreria Catalònia . — (El Tre-

sor Artístic de Catalunya, sèrie 3, secció III .)
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CRISTÓBAL GRACIA : Un Retablo irrcdito de la Catedral de Tortosa . -- Barcelona, 1923 . -- iG pp .

El Dr. Apraiz, professor de Teoria de les Arts, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Univel
sitat de Barcelona, té el bon sistema d'encarar els seus deixebles amb els probienies vius de la his-
tória de l'art . Així els assistents als seus cursos han produït alguns treballs ben estimables, com
aquest del Sr. Gràcia que ha publicat la Facultat . Es un estudi breu sobre el retaule de la Transli-
guració prisat avui a l'altar de la Peserva . darrera del retaule major, de la Catedral de Tortos,i
Es compost de vuit taules distribuïdes cn tres cossos : els dos laterals amb tres taules cada un i 1
central amb dues, la de la Transfiguració, més gran que les altres i la tradicional escena de la Cru
cifixió . El retaule (s enquadrat per un guardapols . Les tres taules de l'esquerra representen Mois,
rebent les taules de la Llei, la vocació de Moisés (agenollat davant de Déu que li parla del mig
l'esbarzer que crema sense consumir-se) i 1' Ascensió del Senyor . 1 es de la dreta, Elies dalt del cara
d~ foc amb Eliseu . darrera, agafat al seu mantell, Elies i els missatgers d 'Ocozies i el Judici final
Hom coneix d'aquest retaule, a travers dels documents de l 'Arxiu Capitular, el nom del donador,
Mossèn Pere Ferrer, rector de l'església d'Ascó i comensal de la Seu tortosina . El Capítol a 26 de
juny (le 1441 li assigna una capella, amb sepultura, darrera de l'altar major, és a dir, a ] ' absis:
Mossèn Pere Ferrer en el seu testament (14 febrer i }(,3) disposa la celebració d'uns aniversaris
a la dita capella l'endemà de la festa de la Transfiguració i cal tenir present que a Tortosa hom
acostumava de celebrar els aniversaris l'endemà de la festa pròpia de la capella . A més, en el guar-
dapols del retaule hi ha representada dues vegades una ferradura, senyal de la familia Ferrer
a l 'escena del Judici, entre els morts que surten del sepulcre domina una figura amb tonsura cle-
rical sortint d'un vas que porta la mateixa divisa . En el 1590 el retaule, tret del sen lloc primitiu
va ésser traslladat al que ocupa actualment . Es possible que en el canvi perdés un tros de guarda-
pols que manca a la part superior . L'autor resta inconegut . El senyor Gràcia se sent inclinat a
creure si podria ésser En Pau Vergós, principalment per comparació amb el retaule del Conestable
que en Sanpere li havia atribuït, però que documents apareguts posteriorment han provat obra
indubitable de l'Huguet . Tampoc no vol dir això, naturalment, que aquest retaule pugui ésser atri-
buït a aquest darrer mestre. — F. M. T.

FURIÓ hOBS, Vicens : Els pintors cartoixos Fra Joaquim Innrosa i Fra Manuel Bayer! . Conferén-
cia. — Mallorca, Guasp, 1 925 . — 33 pp.

Discurso leído por el Excmo . Sr. D. Ftlix Boix en el acto de su recepción pública en la Real .lcadeniia
de Bellas Artes de San Fernando el dia 8 de noviembre de 1925 y contesfación del Sr. D. Luis Jle-
nMde_l Pidal . — Madrid, Gráficas Reunidas, 1925.

El tema d'aquest discurs és «La litografía i els seus orígens a Espanya,> . Esl:ecialment interes-
sant per a nosaltres, el fet que els precursors d'aquest procediment gràfic a la península siguin
Carles de Gimbernat, el naturalista, i Bartomeu Sureda, l'artista mallorquí . El primer el va aprendre
a Munich, al taller de Senefelder i va redactar una Memòria que sembla perduda, sobre aquest
aleshores nou procediment ; ell va publicar a Munich, l'any 1807 un «Manual del soldado español
en Alemania>> en el qual, segons el testimoni de Torres Amat, hi havia una litografia seva. En Su-
reda signa en el 1811 quatre petites litografies, avui d'una raresa extremada ; és possible que ell,
aquest any, a París, hagués conegut la litografia pel Baró Vivant-I)enon . Un primer taller funcionà
a _Madrid ; depenent oficialment de la Direcció d'Hidrografia, del 1819 als volts del 1822 . En el 1820

I) . Antoni Brusi muntava un establiment de litografia a Barcelona, és possible que per l'octubre
de l'any anterior hagués començat a treballar.

Arts decoratives

EXPOSICIÓ DE BARCELONA . PUBLICACIONS DEL RHPERTORI ICONOGRÂFIC : Interiors . Estr uctures
arrtèntiqucs d'habitacions, del segle xlil al xtx. Text i selecció de /otogra/ies per JERONI MAR-

TORELL .	 Barcelona, Seix & Barral, 1923. --- 10 pp. S . n. i 5o pls.

L'Exposició Internacional que hom prepara a Barcelona comprén una exhibició d'Art Antic:
per tal d'organitzar-la fou creada una comissió la tasca principal de la qual ha estat, de bon prin-
cipi, l'obra del Repertori Iconogràfic, inventari o catalogació dels monuments espanyols . Es un
esforç important que exigeix una extensa i intelligent col . laboració per a estudiar i reproduir una



CRÒNICA D 'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA DE L ' ART

	

251

enorme quantitat de monuments tan escampats i en gran part medits encara . Aprolitant la cele-
bració a Barcelona de l ' Exposició Internacional del :Moble i Decoració d'Interiors i per a donar
una mostra del material aplegat pel Repertori, el Sr. J. Martorell preparà aquest fascicle en el
qual, després d'una sumària introducci(,, mostra gràficament, i en els seus aspectes més essen-
cials, l'evolució dels interiors des de l'inici del gòtic fins a l'estil isabelí a la primera meitat del
segle xlx.

J tT N TA 1)E MUSEUS DE B :IRCELONA . Museu de la Ciutadella : L' .-1 inoblamtcnl i els atuells de la Casa
antiga a Catalunya . --Barcelona, Arts Gràliques, 1923. — 38 pp.

Amb ocasió de celebrar-se a Barceloaa l'Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Inte-
riors, la Junta de Museus de Barcelona va presentar una exhibició de mobles i atuells de la casa
antiga catalana, formada amb elements de les seves col . leccions. Integraven aquesta exhibició
193 números, catalogats i descrits, com a guia per al visitant, en aquesta publicació, sota eis títols
següents: Prehistòria, Cultura Ibèrica, Cultura Romana, Excavacions d'Empliries, Els Sostres i
els Paviments, La Cuina, La "l 'aula, El Llít. Una nota breu, encapçalant cada una d'aquestes sec-
cions, permet orientar-se d'una manera general i situar el material exposat cronològicament i ar-
tísticament.

Arts industrials

JPII . MAS, PURE : Nota Històrica . Inventari de la Sagristia de la Seit de Barcelona, pres en 1522 .—
Barcelona, Tip. Catòlica, 1923. — VI-85 pp.

ENLAR1 : Ferronneries catalanes dans le Levait! . Mélanges offertes à M. Gustave Schlumberger,
membre de l'Institut, à l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de sa naissance (17 d'oc-
tobre 1924) . — París, 1924.

JOAQUIM FOLCII I TORRES : Notícia sobre la ceralütica de Paterna i sobre eis materials procedents de
les excavacions de 1908 a 1911, adquirits ara per la Junta de llusetts . — Barcelona, Henrich
i Ca', 1921 . — 48 pp. (Publicacions de la Junta de Museus de Barcelona .)

JOAQUÍN Foi.cri Y ToRREs : La Ceráirtica . — Barcelona, Editorial David . — 40 pp. i 32 làms. (El

Tesoro Artístico de España .)

Text espanyol, anglès i francès.

GÓMEZ MORENO : Ccriiiticaa medieval es pañola . — Barcelona, 1924.

CÈSAR MARTINELL : Capella de Nostra Senyora del Roser i ses pintures en rajoles vidriades . —Valls,

1924 . -113 PP .

IDEat : La Seu nova de Llcyda . — Valls, 1926 . -269 pp.

J. SANCIIIS SIVERA : La esinalteríaa valenciana en la Edad Mcdia . Discurso en la Academia de Be-

llas Artes de San Carlos . — València, 1922.

JosEP GUDIOL, PBRE . : Catàleg dels Vidres de la Col . lecció .Iaitatllcr. — Barcelona, 1925.

Una de les col . leccions més interessants de la nostra ciutat és aquesta col . lecció de vidles (le

la casa Amatller . Va ésser formada per D . Antoni Amatller i Costa, industrial barceloní, amateur
(1una gran sensibilitat per a les coses d'art . El nucli inicial el constituí la sèrie aplegada per don
Francesc Caballero Infante, secretari de la Universitat de Sevilla, qui havia recollit una quantitat
de vidres antics, procedents alguns de València i la major part de les necròpolis de Mérida, Itàlia
i Carmona . Els viatges freqüents del Sr . Amatller a París, Egipte i Constantinoble, la venda Mer-
kens, a Colònia, varen servir per a enriquir amb nous i valuosos exemplars la seva col . lecció,

continuada després per la pietat filial i el gust extremat de la Srta . Teresa Amatller, especialment

per compres fetes en la venda Durighello a París en 1911 . AI costat de la sèrie preciosa de vidres
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d'excavaci6, la col . lecció comprèn una quantitat important (le vidres de parador, gairebé exchi-

sivament hispànics, d 'un interès excepcional . Catalogar un material de procedències tan distintes ,
sovint difícils d'establir, de cronologia incerta moltes vegades i de procediments i tècnica diver~u~ ,
oferia una sèrie de problemes . Mn . Gudiol, qui té a la col lecció l'amor que hom posa a les coses qne

ha ajudat a formar i un coneixement i competència prou provades, estava especialment ben situ, n t
i ha sabut dur a terme, d'una manera que no mereix niés que elogis, un treball penós i difícil.
Els exemplars són descrits exactament, minuciosament, un per un, amb numeració diversa —
aràbiga els vidres d'excavació, romana els de parador — ; a la descripció acompanya les mides,
la procedència, la data i la bibliografia quan es tracta d'un exemplar conegut . Dues taules-resum,
una de procediments tècnics, l'altra (le fabricacions i èpoques donen en poques planes la cur-
densació de les conclusions.

Catalunya, que ha estat un centre important, durant l'Edat Mitjana i durant el Rend-
xement, de vidres d'art, no té encara un estudi de vidrieria . Aquest Catàleg de Mn. Gudiol repn--
senta un primer pas en aquest sentit, fet amb una gran simplicitat i amb una gran claretat . EU
obre magnfficament un camí ple de possibilitats en l'estudi d'aquest aspecte de l'art industri,ll
català.

Cal fer esment especial de la bella presentació del volum, abundantment i esplèndidanleiu
il . lustrat . — F. M . T.

FOLCH 1 TORRES, j. : Eis antics vidres catalans esmaltals . — Barcelona, Editorial Políglota.
8 pp. s . n . i 31 làms. (El Tresor Artistic de Catalunya, sèrie B, secció IV.)

Història de la música a Catalunya

DOM GREGORI M.' SUN OL, O. S. B. : Introducció a la Paleografia _llusical Gregoriana . Abadia de
Montserrat, lICMXXV (I).

Dom Sunyol, conegut arreu pel seu 1llètodc de Caut Gregorià i pels seus estudis publicats a Vidu
Cristiana i en altres publicacions periòdiques, ens ofrenava en 1925 la seva obra mestra bate-
jada per ell amb el simple títol d'Introducció a la Paleografia Musical Gregoriana. El Pare Sunyol
per a escriure aquesta obra no ha necessitat pas de córrer per arxius i biblioteques en recerca
dc còdexs i de pergamins musicals desconeguts ; ell ha tingut la sort envejable de poder regirar
sovint i amb llibertat ampla el riquíssim arxiu de fotografies de manuscrits gregorians guardades
devotament al Scri/ torium de Solesmes . No cal dir l'estalvi de temps i d'energies que això li ha
proporcionat . E11 encara ha pogut estudiar directament els treballs inèdits que sobre la ciència gre-
goriana guarden aquells monjos . Més que cap altre ha pogut xuclar personalment de boca del
mestre en paleografia musical i estética gregoriana aquell venerable Dom A . Mocquereau, actual
Prior de Solesmes, una infinitat d'observacions paleogràfiques que ha sabut després escampar ça
i lla de la seva obra . Amb aquests precedents no cal dir com el Pare Sunyol se 'ns presenta ací
com l ' apologista més gran i- decididament més convençut de l'escola solesminiana.

Ell es presenta no com inventor i - definidor en la matèria sovint difícil, ben aspra i molt dis-
cutible, sinó més bé com un resunaidor dels tréballs de Solesmes i dels deixebles i admiradors més
sobresortints . Ell ha sabut ben pair aquests treballs tan llargs i tan difícils de digerir, i ens els
presenta sintetitzats amb una claredat entenedora fins pel més lloc en la matèria . L'intent de
l'autor és només ensenyar «com es llegeixen els antics signes de la notació gregoriana» . No pretén
pas ensenyar res de nou als qui ja són mestres en la paleografia musical gregoriana ; mira només de
donar al m ,ín un llibre de text apte per als deixebles ensinistrats ja en el camp gregorianista . No

dubtem mica en dir que el llibre del P . Sunyol és, avui per avui, el manual de paleografia musical
gregoriana més bell que tenim en terres llatines ; sinó el més científic, certament el més clar dels
resums escrits fins ara.

E1 pla que segueix en l'obra és ben lògic . Per interpretar bé els signes antics de la notació gre-
goriana, diu en el prefaci : «Cal, en primer lloc, cercar-ne l'origen i significat primitiu ; seguir-ne,
després, el desenrotllament des de l'època en la qual comencen els documents que ens resten, i. veure
per últim corn, en llur difusió per les diverses nacions d'Europa, els neumes reben característiques
particulars que, tot no influint en el lèxic o constitució melòdica de la música eclesiàstica que els
transmeteren amb admirable uniformitat, en modifiquen, però, l'ortografia .» L'autor, però, encara

(Z) R°produim d'Estutis Universitaris Cafalaus (vol . XII) aquesta recensió, anib esmenes i addicions fetes pel
seu áutor mateix .
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passa més enllà, i per això en una segona part vol «mostrar cola la tradició musical gregoriana
ha estat reintegrada en nostres dics, i cons resol els probleines que ella importa, mitjançant la con-
froutaciO dels manuscrits i l'estudi simultani de les notacions>.

L'obra duu dinou capítols . Per tal que el lector sàpiga de bones a primeres ll ;gir la notaeio gre-
;zoriana usada al present, l'autor estudia ja en .i primer capítol els neumes amb llur figura i nomen-
clatura ; alhora dóna nota dels signes rítmics usats avui dia per 1'uscola de Solesmes i emprats als
rOdexs medievals de diferents escoles d'Europa . En el segon capítol parla de l'origen dels neumes
llatins, qüestió molt debatuda i no definida encara, sobretot en aq i sts darrer,anvs qu . tanta
rnpcnta s'ha donat als estudis cle mtísica oriental . L'autor refuta primer la teoria de Thibaut,

diu que tais neumes deriven indirectament de la semiogra.iia ecfonetica de Bizanci, introduïda
Occident a mitjans dels segle vici . Aquesta opinie es en part defensada també j r Oscar Fleischer
per B. M. Metalow qui fa derivar el cant llatí de la música grega . Peter Wagner mateix, qui afirma

rodonament que «el problema és rn/s difícil i complicat del que molts creuen», diu amb molta n-
,erva i precaucü, que «els neumes romans podrien provenir d'alguna notació himnòdica bizantina
dels temps antics, o potser d'una notacih antiga paral lela, eventualm. nt de temps iguals, per(', no
bizantina, sine siríaco-grega per exemple» . L'Amadeu Gastout trobava així mateix signes musicals
,•n els llibres vells de la litúrgia jueva . Contra aquests i molts altres teòrics, diu el P . Sunvol, seguint
!icíelment la doctrina solesminiana, que no és possible altra solucie sinó «atribuir l'origen dels
neumes llatins, en llur estat simplicíssim, als signes d'accentuació del llenguatge> (p . ix) ; l 'accent
tOnic agut i cl greu ehan estat l'origen d'aquells neumes llatins» (p . 20).

És un fet que els neumes musicals més antics que conservem de l'església llatina, arriben només
al segle rx i potser algun fragment fins a finals del segle VIII ; no en tenim cap, però, que arribi al
temps de Sant Gregori el Gran (590-604), qui va fixar i va reglamentar definitivament el cant
gregorià. Parla d'aquest punt en el capítol tercer . D 'aquesta manca de documents musicals de
l'època, diu el P. Sunvol, «no en podem inferir que no n'hi haguessin, ni que la melodia no fos,
en una manera o altra, anotada en còdexs» . Per testimonis històrics, podem arribar a l'existència
d'una notacie musical llatina a la fi del segle vi o principis del vtt. No podem, perù, seguir la his-
tòria dels neumes llatins Ines enllà d'aquesta època . A remarcar l'advertiment que l'autor fa en
la pàgina 3o. Per saber apreciar l'època d 'un ms. amb neumes, aquests dunen criteri més certer
que la mateixa escriptura lit( rària . Sempre, perù, hom ha de distingir si els neumes són o ro
posteriors a l'escriptura literària . Certs manuscrits presenten neumes molt estranys que són no-
més provatures de la ploma del copista : probationcs peaanae. No sempre quan hom troba un Ins.
amb notació del segle xt, per exemple, podem dir que el Ins . sigui d'aquest segle ; podem, perù,

dir amb certesa que aquesta notació del ms . en qüestió era usada al segle xi.
En el capítol iv ens parla de la notació oratòria o quironímica . Aquesta notaciO consisteix

en un signe, l'accent agut o greu, que es repeteix a cada so o a cada paraula ; l'elevaci( o depressi.(

que marca és indeterminada. Els accents, aquí, tenen sols valor melòdic, mai intensiu . Hi resumeix

la doctrina dels neumes simples, dels neumes d 'accent simple i doblement combinats, etc ., etc.

Parla llargament d'aquesta notació, la qual detalla només els sons aguts i els greus en cada grup
de notes, quan es, perd, pròpiament in calupo aperto, no distingeix l'elevació diferent dels diversos
grups ni mati precisa la classe d'intervals . Aquesta notació recordava només el nombre de notes,
i Llur relativa elevació ; mai un valor melòdic matemàtic . Per interpretar aquests manuscrits hom
deu : a) comparar-los amb posteriors o impresos que ens donin autènticament aquella suposada
melodia ; b) mirar si duen escrit el modus gregorià ; c) si es presenten neumes que signihquen un
interval fixe ; d) cercar si els neumes duen lletres melòdiques : e) quan són peces amb fórmules me-
lòdiques, aquestes donen la clau . En cas que res d'això trobéssim, hem de recórrer a l'estudi de
les formules neumàtiques, estudiant l'agrupa .ciò de neumes que duguin certes combinacions melò-
diques pròpies d'una modalitat fixa, etc ., etc.

No està encara prou esclarida la qüestió patrocinada per Pere Wagner sobre si la notació dias-
temàtica fou tanmateix primer que la notaci() quironímica suara esmentada . El cert és que a tot-

hora hom va descobrint niés diastematia en manuscrits vells ; la mateixa notació mussaràbiga duu

sovint senyals clars de diastematia . Es tracta de la notació diastemàtica i a punts sobreposats
en el capítol següent . L'autor, donant per certa la tesi solesminiana de la prioritat de la notació
quironímica sobre la diastemàtica, ens descriu a grans trets l'evolució gràfica de la notació gre-
goriana. El copista, diu, de mica en mica ja no traça les corbes senceres dels neumes ; l'escurça, la

redueix, la disgrega, suprimeix l'enllaç d'un cap a l'altre, i queden els extrems o punts sobreposats.

Aquesta diastematia es cercava seguint imagiaaciriantent uua línia horihonta1 entorn de la qual
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hom escrivia els mannes ni:s o menys alltmyats d'ella . Això és ja freqüent al segle x i cn tcniut
també mestres del segle is . Aquesta notació comença sens dubte a Itàlia, encara que existcixcn
manuscrits anglesos diastemàtics niés antics gue els bettcycntans . De la ratlla imaginària hom
passa a la ratlla real a la fi cíel segle x. Aquesta ratlla tirada en sec, amb estilet o punxó, era rus_

seguida alguna vegada amb plom. Més tard es tiraven dues, tres i quatre ratlles . A convenc del
segle xi s'asscnvala el /a amb verlttdl . A 'e després el do amb ratlla groga; també en els manuscrits
francesos, anglesos i italians hom troba la ratlla de do, verda ; en els manuscrits francesos encara
el /a. \ ingué després l'ús de lletres al començament de les ratlles batejades amb el nom de clus.
Aquestes inutilitzen aviat les ratlles de colors, si bé aquestes duren encara lins a la fi del segle xil
a Itàlia.

En l'estudi de l'evolució dels neumes seguint les diferents escoles medievals, l'autor segueix
els esquemes donats per la Paléograhltic 1-lusicalc i per Bannister en Blonuntcnli Vaticmii de Pali'
grafia llusicale Latina . La collita pròpia que en aquest capítol ens aporta cl P . Sunyol és dign ,
de tota consideració i estudi.

Dels quatre dialectes musicals de l'església llatina, el gregorià, l ' ambrosià, el visigòtic i el gai-
licà, només hem conservat monuments musicals dels tres primers . El dia que puguem resoldre
l 'enigma de la notació visigòtica, podrem potser admirar melodies mussaràbigues cantades un dia
també dins la litúrgia gal•licana. Dom Mocquereau remarcava fa temps l'origen comú d 'aquells
quatre dialectes musicals de l'església llatina . Dom Cagin havia també fiblat l'origen comú llatí
de les quatre litúrgies occidentals : 1'ambrosiana, la gal•licana, la cèltica i la visigòtica . Ho re-
fermava més tard encara 1'eruditíssim Dom Férotin . En el capítol vii el P. Sunyol dóna un
cop d'ull bellíssim sobre la divulgació dels neumes en els diferents Scriptoria d'Occident, co-
mençant per Itàlia, Anglaterra, Holanda i Bèlgica, Suïssa, França, Espanya i especialment la
Catalunya medieval amb Ripoll per centre. La Carta gcogrà/ica de les notacions gregorianes ideada
per l'autor i donada en apèndix, sintetitza admirablement aquest meravellós capítol . Malgrat
el que ha demostrat el Prof . Wagner sobre el fet dc variants alcruattyes de melodies gregorianes
donades en contraposició a Roma, l'autor ens assegura ací que els neumes, siguin de l'escola que
vulguin, mai tradueixen «versions nacionals i particulars» donat que aquests neumes sempre «han
transmès el cant primitiu amb una uniformitat melòdica i rítmica aclaparadora» (p . 73).

La referma litúrgico-gregoriana dels temps moderns va tenir ja des d'un principi un ideal
pràctic niés que científic ; els capdavanters, però, d'aquest moviment artístico-religiós, es pre-
ecupaven sempre d'assolir el màxim fruit pràctic alhora basat dins la màxima garantia històrica,
científica i artística. Hom ha arribat a trobar científicament la puresa de la melodia autèntica
dels segles ix-xi, època d'or del cant gregorià . La musicologia moderna no regateja lloances als
monjos de Solesmes en aquest punt . Per a la pràctica del cant dins el temple, però, de poc ens
servirà l 'haver retrobat la melodia originària neta de posteriors corrupteles, si no tinguéssim lleis
més o menys fixes d'interpretació segons l'art admirable dels antics. Tanmateix hom ha trobat
en els mss. gregorians signes i lletres les quals ens ajuden en la interpretació d'aquelles anti-
quíssimes melopees: val a dir, però, que mentre l'escola de Solesmes interpreta aquells signes i
lletres d'una faisó nobilíssirna i artísticament la més bella, els altres prefereixen sacrificar aquesta
noblesa i aquesta estètica en nom de l'art i de la ciència històrica, i per això interpreten molt
diferentment aquells signes i aquelles lletres i no reparen en interpretar aquelles vetustes melodies
en sentit que els primers tenen com antiestètic per a la litúrgia i fins com massa personal moltes
vegades. L'autor parla d'aquestes notacions rítmiques, l'esca de les lluites en cl camp de la mu-
sicologia gregoriana, en el capítol viii . Fins al present, els monjos de Solesmes han trobat qua-
tre d 'aquelles notacions que ells han batejat amb el nom de rítmiques . Procedeixen de les escoles
de Sant Gall, de Metz, de Chartres i de N'onàntola . Hom espera encara heure'n d'altres amb el
temps. Sant Gall ens presenta alhora signes i lletres aclaridores de la melodia; les lletres unes són
rífntiques, altres ntelòdiques . L'autor, com deixeble fidel de l'escola solesminiana, fa cas omís del
que diuen sobre aquests signes i aquestes lletres els contraris i no dubta en afirmar rodonament
que aquelles quatre notacions rítmiques esmentades formen «la tradició rítmica gregoriana primi-
tiva, única i universal» (p. 77).

Donat aquest cop d'ull general sobre la notació oratòria, diastemàtica i rítmica, baixa ara
l'autor a estudiar en particular cada una de les notacions segons els països . L'escola musical gre-

goriana de la Itàlia medieval antiga fou molt més rica que l'escola de la música a veus de ]'època
gòtica. La documentació italiana que servem dels temps bells pel cant gregorià és nombrosa i de
tot preu. El P. Sunyol comença ací per l'estudi de les notacions italianes i ens presenta una ri-
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quesa d'erudició i de reproduccions . Parla primer de la notació italiana primitiva —escampada
principalment cap al Nord — ; estudia després la notació de la Itàlia central coneguda correntment
eom notació italiana i descriu després la notació lombarda o beneventana . Entre la notació del
Nord parla de la notació novalesa, on reprodueix el fragment de la Biblioteca de Catalunya
11 . 895. Aquest fragment, junt amb els dos manuscrits novalesos coneguts fins ara, ha donat peu

l'autor per a fixar per primera vegada els trets més sortints de la notació novalesa . Com mestres
de la notació italiana central existents dins la Península, ens cita el ms . c. 48, 14 de la catedral
de Toledo, i e1 c . 1o, escrit en 1055, de Tortosa.

La Catalunya medieval fou sempre fidel deixeble de França en la part musical ; per això fou tan
rica en aquest punt aquells dies . França, la capdavantera del mín en la música a veus i en la mú-
sica monòdica no litúrgica dels temps vells, no podia restar retrassada quant a la música gregoriana.
El capítol x ho demostra abastament . L'autor hi estudia els neumes-accents francesos, la notació
messina, la de Chartres i la notació aquitana . Aquesta te nn interès màxim per a nosaltres i per a
tota la Península, donat que la majoria de manuscrits fragmentaris o integres que avui servem dels
segles xi-XII uns arriben amb notació aquitana . El P. Sunvol ens dóna facsímils de dos mss.
,Lquitans del segle xi i d'altre dels segles xü-xtv de Montserrat, i d'altre de Sant Emilià de la Rioja
avui a l'Acadèmia de la Història de Madrid.

L'Anglaterra musical dels segles medievals no ha estat pas reconeguda com cal fins en els temps
moderns . las exemples amb música a veus anglesa del segle xi sí n un dels tresors que ser ï m
amh més veneració avui dia ; els teòrics musicals anglesos dels segles xii-xüi són estudiats amb
predilecció al present ; pel que ens conten de la música apud hispanos i especialment in Aragonia
et Paneilone, són ben recordats per nosaltres . Se'ns parla de la notació gregoriana anglesa en el
capítol xi, i per cert que l'autor, sense fer memòria de ço que acabem de remarcar, ha pogut amb
tota veritat així escriure : <<Cada dia (s més reconeguda i valuada l'antigor dels neumes anglesos,
i tot confirma la nostra tesi referent a l'època de la qual daten els neumes, aixi com llur divulgació
pels deixebles de Sant Gregori el Gran en venir a aquelles illes . S'ha suposat ja la influència dels
neumes anglesos àdhuc i tot com origen de la mateixa notació alemanya .»

Així va seguint l'ordre de les notacions i parla més endavant de la notació sangalliana, la qual
(arribà al més perfecte i exquisit grau de flexibilitat neumàtica i d 'accentuació, amb una finor

que no ha estat pas després superada» (p . 18u).
Dins la Península servem una riquesa de còdexs visigòtics amb aquell cant mussaràbic que el

dia que es desxifri serà sens dubte un dels monuments musicals més preats del nií n . A Catalunya
no hem trobat fins ara rastre d'aquesta notació . Només a Vich es conserva un ms . on el ritual

ple l'Extremaunció ens arriba amb oracions i ritus mussaràbics i en canvi el cant es ja purament

romà. E1 P. Sunyol estudia la notació visigòtica al capítol xrir . Cal remarcar l'esforç de l'autor

aquest capítol . Hom sap que el cant mussaràbic va viure dins la litúrgia des del segle v a l'xi.
Abolida la litúrgia mussaràbiga al segle xi, no tenim models posteriors que ens ajudin a desxifrar

aquesta notació . És cert que tot seguit es va introduir la notació aquitana a la Península ; els

ins;, que ens resten, però, no ens donen pas cap solució pur a resoldre l'enigma de la notació

mussaràbiga . Recordem de passada que el copista de l'Antip1u ian'um de León, copiat a començ
(lel segle x, pogué afirmar en el prefaci del llibre esmentat, que en el seu temps eels cantors ja

no sabien llegir els neumes mussaràbics» . Es prou significatiu el cas i no necessita comentaris . Sigui
rom sigui, l'autor ens diu coses de preu en aquest capítol . Quan el P . Sunyol l'escrivia, les clarícies

sobre d'aquesta qüestió eren molt poques . Després de regirar i comparar tot el que s'havia escrit
rn aquest punt, es va prendre la molèstia de fer taules i més taules amb els neumes mussaràbics.
Fou amb molt de treball que l'autor ens ha pogut demostrar l'existència de tres menes de neumes

visigòtics : a) els de la primera època està representada pels mss . de Toledo i de Leí n ; b) els de

la segona època, representada pel Liber Ordiniim de Silos, i c) els neumes dels mss . amb melodia ja
romana i anotada amb neumes mussaràbics dels còdexs de Silos existents al British Museum.

Els facsímils 8o-8i i 62 s(n d'un interès grandíssim. Per dissort nostra, l'autor no pogué con-

sultar gaires còdexs de notació visigòtica ; malgrat tot, el P . Sunyol ens ha pogut presentar pur

primera vegada un pes semitò dins la notació moçaràbiga . L'any 1912, el professor Wagner pu-

blicava altra troballa de l'A. Gastoué sobre ei presses dins la notació visigòtica . Si ambdues coses

es comprovessin, tindrien un interès gros per a la musicologia . En veritat fou llàstima grossa que
l'autor pur a escriure aquest capítol no pogués anar personalment a estudiar els 5 mss . de Toledo,

els 2 de la Biblioteca Nacional de Madrid (procedents de Toledo), els 3 de l'Acadèmia de la His-
tòria (procedents del monestir de Sant Millan), els 3 de Silos, el de la biblioteca universitària de

255
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Comspotela, el de la biblioteca reial de Madrid, els 3 de Londres i el de la Bibliothèque Nationale
de París, aquests quatre darrers procedents encara de Silos . Principalment hauria hagut de veure
el celebèrrim Anti-hoitarium de Leùn, citat més amunt . Aquest capítol hauria guanyat llavors
infinitament ; les taules dels reumes mnssaràbics hi serien més riques i mes precises, les famílies de
manuscrits serien classificats amb més precisiù i certesa, les troballes de diastematia, de modalitat,
de signes i de lletres potser melùdiques potser rítmiques, haurien estat una revelació . I?ndcmig
esperem els treballs de Silos, els de Peter Wagner i sobretot la reproduccih en facsímil del ms.
León que tanta llum ha de donar al mí n i que actualmt nt prepara la Lib:ioteca de Catalw,v-s .

El fet musical du l'escola de Ripoll va esclarint-se de mica en mica . Dc no haver-se

	

rdut l,,-
majoria dels russ. musicals copiats s aquell monestir, el Scriptoritrn i de Ripoll solia cona
parahle al de Sant Gall a Suïssa, al dc. Reichenan a Alemanya, i a tants altres de França con.
també de la ltàlia. El ms. 42 de Ripoll copiat els anys 1018-1046 i arribat fins a nosaltres ami '
aquells tractats de teoria musical des de Boeci del segle vI passant per la Musica Enchiriadis d ' -1
segle Ix fins al Breviarirtlu dc Musica ciel monjo Oliva del segle xi, és una de les joies més preadts
que hem heretat d'aquell monestir. Dom lI . Sahlayrolles, en descriure'ns el seu Itcr His anicu-o
fet en 1905, fou el primer en donar nom de notació catalana a aquella que ens arriba a les terne
de parla catalana irradiada precisament del monestir de Ripoll . Es aquella rotació que havH
frapat a forn Mocgm Icau quan en 1S91 estudiava el manuscrit de Tech . El P. Sunyol estudia.
aquesta notaciù catalana en cl capítol XIV, i ens parla del seu origen, de la seva extensió, de la
seva relació amb la notació Visigòtica de la segona i tercera fase . L'autor assegura que tal notació
no va arribar ni a València, ni a Aragù, ni enlloc més de la Península . Pols fragments no estudiats
encara i que nosaltres hem vist procedents de diferents indrets de Catalunya, podem assegurar
que tal notaciù fou ben escampada arreu de la nostra terra i amb una uniformitat admirable . La
diastematia, amb la qual se'ns presenta quasi sempre, és digna de tot estudi . El P. Sunyol en-
hi reprodueix facsímils de Ripoll, de dos manuscrits de Montserrat, del fons Plandolit procedent
de La Seu d'Urgell i de Sant belin de Girona.

Per a completar l'estudi de les diferents notacions nacionals, ens déna una síntesi de les u .-
la('lons gòttgt(CS Iniciades al segle XI, ben conegudes al segle XII i ben eixamplades als segles XIII-XIV :

notació coneguda com arc-rtn-t''a, sense ésser, ni de molt, exclusiva d'aquell país . Encara segué ix -i:
clos mots sobre la notaciú cartoixana, dominicana, cisterciense i prcntonstratcnse . Encara que siguin

anomenades així, no vol dir que cada ordre inventés grafia nova ; és ben comprovat que cada con-
vent s'avenia amb l 'escriptura del país on vivim. Quant a variants melùdiques, es digne d'esment
el cas (1e1 C'is/er ; els monjos del Cistell, seguint Sant Bernat, qui havia manat regular el cant cister-

ciense, havien retocat totes les melodies romanes que passessin de deu notes . Per fi, a grans trets,

ens fa coni'ixer encara les not((ciOus al/abè/iques . Una és la notaciù fonetica grega caiguda ja en
desuetud en temps de Sant Gregori el Magne . De les notacions alfabètiques llatines, la més co-
neguda empra com signes melòdics o nom de notes per a les clucs octaves de l'escala diatù-
nica, les quinze primeres lletres de l'abecedari : A - P o bé a - / . Més tard A - G i (t - g per a les

notes superiors. Fa esment Iambe de la notaciù de Sant de Clanv i de Guido d'Arezzo;
parla de l'antifonari bilingüe o digràftic del Tonal(' 111issarunt del ms. If . 159 de l'Escola de Me-

dicina de íllontpellier, del sistema d'Herman Contract del segle Na, de la notaciù dasiana i de

la sil-labica.
En parlar-nos de l'Estat actual de la Paleografia gregoriana al capítol XVIII, historia el Scri/to-

riuin da l'escola de Solesmes, concebuda per Dom Gueranger en 1833, iniciada musicalment per
I)om Jaussions en 1856 i seguida per I)om Pothier, paleogràficament fundada i concebuda en 188o
per Pom Mocquereau actualment ajudat per I)om Gajard . La recerca iniciada per I)om Jaussions
i seguida per Dom Pothier, Dom Mocquereau, Dom Cagin, Dom Cabrol i altres, ha donat per fruit

la Pal('egraphie ?llt'sicale començada en 1899. L'arxiu gregorià de Solesmes és el més ric del mùn.

Cal només retreure les dades que primer que ningú ens ofereix el P . Sunyol . Els manuscrits aple-

gats a Solesmes, amb proves fotogràfiques, són 837; d'aquests, 55o sí,n complets i 287 incomplets.
Les fotografies sún tretes en aquests ordre : de 198 mss . existents a Itàlia ; de 125 existents a

França; de 24 existents entre Bèlgica i Països Baixos ; de 26 de Suïssa; de 109 existents a Angla-

terra ; de 298 escampats entre Alemanya, Bohèmia i Austria ; de 42 trobats a Espanya i de 15 cmis-
tents a les diòcesis catalanes . Qui vulgui donar-se compte del treball científic de l'escola solesnli-

niana, llegeixi amb deteniment aquest capítol . —En fi, per cloure la part didàctica de l'obra,

l'autor afegeix un darrer capítol on tracta de la interpretació dels nennles com part ja pràctica del

seu llibre . Ací estudia llargament el cas del ritme gregorià que no és altre sinù el ritme lliure, clin,
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comprovat pel text literari i per la mateixa escriptura neumàtica . No cal dir corn el ritme gregoria
utesurat hi és descrit i refutat amb tota amplada.

L'autor adreça l'obra als estudiosos i principalment als deixebles de les escoles de música sa-
grada i instituts gregorians existents avui al nien . Es per això que afegeix encara dos apèndixs.
El primer dóna un assaig de repertori bibliogràfic molt difícil d'ésser just i complet en nostres temps,

e1 segon dóna una síntesi de paleografia literària llatina adient al temps dels manuscrits grego-
rians que avui servem. Dcspres d ' uns índexs luxosos i taules molt útils, segueixen la Curta geogrd-
/ica de les )totacíwtts, altra on es mostra el conjunt de les notacions i una taula d'adaptaciú melòdica
que acrediten el gust científic de l'autor i la bella execució gràfica del Scri ptoriiiin modern de
Montserrat .

	

IT . A.

ELS MADRIGALS I LA MISSÀ 1)L DIFUNTS D ' l.x BRt'DIIiU . — "lranscripciú i notes histúriques i crí-
tiques pur Felip Pedrell i Mn . Higini Anglès, Pvre . — Barcelona, 1921 : 162 +247 pp., text i
música. (Publicacions del Departament de Música de la Biblioteca de Catalunva, 1 .)

Joan Brudieu, natural del bisbat de Linioges, vingué a La Seu d 'Urgell pel Nadal de 1538.
1 20 de juliol de 1539 fou contractat per al mestratge de La Seu . Fixí d'aquesta ciutat a 16 dies
del mes d'abril de 1543, i hi retornà com a mestre en octubre de 1545 . Al març de 1578 era mestre
de cant a Santa Maria del Mar, de Barcelona . En abril del mateix anv retorna coin a mestre a
La Seu . Moria allí a últims d'abril o primers de maig de l'any 1J91 . — Quan Carles Manuel, duc
de Savoia, vingué a Catalunya per casar-se amb 1) . ('atarina d'Austria, casament que es féu a
Saragossa en març de 1585, En Brudieu, per comanda del Capítol de La Seu, li féu ofrena del seu
llihre de Madrigals . Aquests foren editats per Hubert Gotard a Barcelona en 1588 . Els madrigals
i la missa de Difunts sein les úniques obres del mestre conegudes fins avui . Aquells smn setze
dels quals només cinc duen text català . Encara que nat a França, Brudieu es connaturalit7à amb
Catalunya, i per ço la seva música traspua la música i les cançons de la terra.

Sobre Brudieu i la present edició, vegeu Johannes WVolf en .I rchiv für _11usikuwissenschaft, IV
(1922), p . 119 ; Charles Van den Borren en La Revue Jlusicale, VI (1924-25) i Revist(' Musical

Catalana, XXIII (1926), pp . 56 i ss . ; i especialment Otto Ursprung en Bulletin , de la Secietc

<'thtion .17usicologique de La Haia, V (1925), pp. 171-189.

HIGINI ANGLÈS : Catàleg dels Manuscrits Musicals de la Col lecciú Pedrell Barcelona, 1921 ; 139 pp.

amb un retrat de Pedrell í il.lustracions musicals . (Publicacions del Departament de Mtísica

de la Biblioteca de Catalunya I1 . )

A començament de l'any 1918 el mestre Felip Pedrell, encata en vida, féu ofrena de la seva
biblioteca i dels seus manuscrits musicals a l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS . Aquests manuscrits
són d'un preu gran per a nosaltres, donat que contenen les partitures autògrafes de les úperes
i les altes obres del mestre, més una grossa quantitat de polifonia clàssica i música dels vihuelistes
espanyols que Pedrell havia transcrit dc les biblioteques i arxius musicals de la Península . Coin

homenatge a l'eximi Patriarca de la nostra renaixença musical, l'INSTITUT D'ESTUDIS CA1 :1I .ANs

féu editar aquest catàleg per a commemorar el vuitantè aniversari del seu natalici.

Jo1lANNls PUJoI . (1573 ?-1620, in alma Cathedrali Barcinonensi Cantus magistri, Opera omnia

nunc primum in lucem edita cura et studio Hvginii Anglès, Pbri . Volumen I . -- Barcelona,

1926. XCIV pp. de text i 202 de música . (Publicacions del Departament de Miísica de la Bi-

blioteca de Catalunya, I I I . )

Joan Pujol fou mestre de cant de la seu de Tarragona els anys 1593-1595, mestre del Pilar

de Saragossa en 1595-1612 i mestre de la catedral de Barcelona els anys 1612-1026 . En viure a

Barcelona, va dedicar diferents obres als diputats del General de Catalunva, per tal que servissin
per a la diada patronal i altres festes de sant Jordi a la capella de la I )iputació . Mn. Anl;lls hi

descriu 6r manuscrits amb obres de Pujol i reprodueix la música del manuscrit autògraf de Pujol
escrit en 1014 i que ofrenà als diputats (1(1 General de Catalunya . Hi dóna, a més, un estudi sobre

« La Música i les Festes de sant Jordi dins la Generalitat de Catalunva en e1 segle xyil t

II . ANGI.fs : Les Mlleladies del Trobador Guiraul Rip ier en Estudis I rnieersitaris C(1talans, 1I

(1926), 1)p. 1-78.

Introducció i 48 melodies.

39. -- Institut d'Estudis Catalans 3'a
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H . ANGLÈS : L'Epístola farcida del martiri de sant Esteve en Vida Cristiana, IX (1922-23), pla_

nes 69-75 .
Transcripció de la melodia treta del còdex Tropari-Himnari de Girona ciel segle xv, avui a h,

Biblioteca de Catalunya, M . 911.

II . ANGIi s : La música d'orgue i els organistes a Catalunya al segle XIII, en Revista Catalana
Música, I (1923),

Només el primer article, que parla dels orguenistes ele Santa Maria del Mar de Barcelona.

IH . ANGLÈS : Cantors und Ministrers in den Diensten der Könige von Kalt fonien-Aragonisn im 14.

Jahrhundert . Publicat en Bericht über den Musikwissenschaftlichen Kongress in Basel 1924.
(Amb tiratge apart .) També en la Revista Musical Catalana (1925).

Dóna compte dels joglars, ministrers i cantors que feren música a Catalunya durant els reg

nats de Jaunie II, Anfòs III, Pere Iii i Joan I.

H. ANGT.ÈS : Orgelmusik der Schola Hispanica vom XI' . bis XVII. Jahrhundert . En Bericht über
den musikzoiss . Kongress zu Leipzig 1 .-8 . .Juni 1925 i en Peter ►Vagner- Festschrift (Leip-
zig, 1926).

Hi cita diferents orgueners alemanys, francesos i flamencs qui construïren orgues a València i
Catalunya els segles xv-xvti . Parla també de l'obra orgànica de Pere Albert Vila, Gabriel Menalt,
Francesc Espelt, Joan Cabanilles, Pau Bruna, Josep Elies, etc ., ciels segles xvi-xvii.

H . ANGLÈS : Els Cantors i Organistes franco-flamencs i alemants a Catalunya en els segles XIV-
XVI. — Publicat al Gendenkboek aangeboden aan Dr. D. F. Schenrleer op zijn lo s :e " verfaarda
(La Haia, 1926).

Són 36 documents trets dels arxius de la Corona d'Aragó i del Reial Patrimoni, de Barcelona,
i de les catedrals de Tarragona i Lleyda.

H . BESSELER : Studien zur Musik des Mittelalters, publicats en .4 rchiu für Musikwissenschaft,
V I I (1925), pp . 199-201 i 205.

Descripció detallada dels manuscrits M . 853 de la Biblioteca de Catalunya i Ms . 2 de la Bi-
blioteca de l'Orfe() Català . Així mateix, cita diferents noms de músics del segle xiv, trets dels
Documents per l'història de la Cultura Catalana Mig-eval, d'A. Rubió i Lluch.

G . CESARI : Musica e musicisti alla Corte Sforzesca . Rivista Musicale Italiana, XXIX (1922),
p. t i ss.

Molt interessant per les relacions de cultura musical entre la Confederació Catalano-Aragonesa
i Castella amb les corts de milà i Nàpols en el segle xv.

EDOARD CHAVARRI : Un libro inédito de sonatas españolas para clavicémbalo . Revista Hispania, I
( 19 1 5), pp . 22 i SS.

Reprodueix la sonata XIII de Vicens Rodríguez, en 1774 organista de la Seu de València.

ALBERT GEIGER : Die spanischen Ces . 133-199 der Münchener Staatsbibliothek. Eine vorläufige
Studie . En Zeitschrift fur Musikwissenschaft, V (1922-23), pp . 485-505.

Una riquesa de música de mestres castellans i algun de català del segle xvii i començ del xvitl.

F. LUDWIG, cn Handbuch der Musikgeschichte, de Guido Adler . (Franckfurt a . M., 1924, p . 152.

Parla dels organa del segle xiii del Ms . 1 de l'Orfeó Català de Barcelona . També del Ms . 2

de l'Orfeó Català i del Ms. 853 de la Biblioteca de Catalunya, del segle xiv (ibídem, p . 236) . —
Sobre la notació mensural catalana del segle xiv i dels cants del I,libre Vermell de Montserrat,
en l' .4rchiv für Musikwissenschaft, V (1923), p. 274. -- Del M. 853 de la Biblioteca de Catalunya
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i del Ms. 2 de l'Orfeó Català en Die mehrstimmige Messe des 14 . Jahrhunderts de l'Archiv für
Musikwissenschaft, VII (1925), pp. 427-428.

R, MITJANA : La Musique en Espagne, article de l'Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du
Conservatoire (París, 1920).

Estudi molt documentat sobre la música a Catalunya als segles xiI-xviri, relacionada amb les
altres escoles musicals de la Península.

Revista Musical Catalana.

Des de l'any 1920 dedica sovint una secció a «La música a Catalunya>>, on aplega materials
per a contribuir a la història musical catalana . Són documents sobre orgues i organistes del se-
gle XV-XVII.

JOSEP SANCHIS SIVERA : Organeros mediovales en Valencia, 1-7 pp. Extret de la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos . (Madrid, 1925.)

Dóna documents copiats als arxius ciel Regne i de la Sèu, de València, sobre orgueners pe-
ninsulars i alemanys dels segles xtv, xv i començ del xvi.

VicEN*s RIP0LL s : Fragmentos del Epistolario Pedrell en cl Boletín de lu Sociedad Caslelloncltse de
Cultura, des de 1922 . —Allí mateix (VII, 1926, pp . 278 i ss.) dóna el catàleg de les obres po-
lifòniques que es guarden a l'arxiu del Patriarca de València.

V. RIPOLLÈS : Breves anotaciones a la Epístola Farcida de San Esteban . En Bericht über den Musik-
wissenschaftlichen Kongress in Basel 1924.

Dóna cl text català i música d'aquesta epístola farcida transcrita dels mss . 6o i loo de l'Arxiu
Capitular de València.

J. B. TREND : Musikschätze auf spanischen Bibliotheken . Eu Zeitschrift für Musikwissenschaft, V1 1I

(1925-26 ) . pp . 499-504 .

Hi duna nota de les obres cabdals de m'ísica existents avui a la Biblioteca de Catalunya, Mont-
serrat i Valencia.

, . B. TRFND : The Music of Spanish History to 1600, en Tlae Hispanic Sociely nf '1ntcrica (Oxford
University Press, 1926).

Dedica el capítol vi a la música antiga de Catalunya i parla especialment del cant de la Sibil•la
i dels cants dels romeus servats en el Llibre Vermell de Montserrat . En el capítol viii parla també

dels madrig alistes catalans. Reprodueix amb música el cant de la Sibil•la, d'Alguer (Sardenya) i de
Marratxí (Mallorca) i cinc cants del Llibre Vermell de Montserrat . L'exemple 28, tret d'aquí, el
titula Daace of Death . No és pas cap dansa de la mort, sinó més bé un cant penitencial.

OTTO URSPRUNG : Spanische-Katalanische Liedkunst des 14 . Jahrhunderts, en la Zeitschrift für
Musikwissenschaft, IV (1921-22), pp . 136-16o.

Estudia els cants dels romeus del llibre Vermell de Montserrat segons les fototípies quo el

l' . Sunyol publicava en Analecta 3iontserratcnsia, I (1917) . El Dr . Ursprung dóna també la trans-

cripció íntegra, la qual difereix algunes vegades de la del P . Sunyol.

JOHANNES \VoLP : Der Choraltraktat des Christoval de Escobar en Gedenkboek aangeboden aan
Dr. D. F. Scheurleer op zijn 7oste't verjaardag . (La Haia, 1926 .)

En aquest tractat de cant plà imprès a Salamanca en 1498, és citada l'autoritat de Lodovicus
de Barcelona, desconegut fins ara, i la seva obra Introductio latina Guidi . El mateix Escobar cita

encara el Johannes Illarius, que potser és el mateix compositor Mario que hom troba en el

M. 45 .1 de la Biblioteca de Catalunya .
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ANUARIS I REVISTES

.lrtutu'iu de la _ .'OCiueiúrt de .lryuitectos (la Culalt1I1(1 . Barcelona. - Bass aI .(>UA, Buena-
wlltura : Pcdralbcis (1922, 1>1>. r9-89) . — ~Iaxrl vt :L1 ., Cèsar : L' .1rt a la Seu nova de Lleydct (192 4,

PP. 15-112).
-- .lttlhropolnyie (L') . París . — Boscli GIMPERA, P . i L. l'itrico-r : Les civilisetlions de 1,,

Pjninsulc ibériguc. pendant l' nJolillticj rte et l'ért(olithiquc (1XY.V, 11125, pp. 4o9-452) . Boit resuio
posat al dia, dels temps mitjos de la Prellistória ht Península ibèrica- . Va acompanyat de rc fe
réncies bibliogràfiques abundants i d'il•lustracions.

— :lnligtraries Journal (Tute) . London . —BURttrrr, M . C . : Spani.sIi Ruck-sheher Pairdia

o/ Jcttolitlric . .lge (Spanislt (;raup III) (IV, 192.4, pp . 134-1}1).

— .lrchcïoloyis('her .ltt :eiyer . Berlín. —Bosch GIMPERa, P . : Die neueste archäologische 1 äti ti tat/

in Spanien (1923-24, pp . 173-262) . S'hi exposa l'estat de Ics investigacions sobre la prcllistória i 1,,

cultura dels ibers . Els diferents cercles de la cultura ibèrica són estudiats un a un i marcides 1,

seves característiques culturals i cronologia.

— .lr'chiv° de .lr'Ie Valenciano . Valencia . --S:INclus Srvr.R.v, j : La Esmullerla Valcuciuna ei/

la Edad iledia (VII, pp . 3-42). Es el discurs de recepció a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant

Carles, de València . Estudi minuciós i documentat d 'aquell art que tingué en aquesta ciutat ulr .,.
gran importància. La major part dr. les joies primeres desaparegueren en incautar-se Pere I II del;
tresors de les esglésies de València per a fer diners per a la guerra de Castella . L'inventari que foi;
fet aleshores (1364) i que publica el Dr . S. S., mostra prou bé cl valor dels materials perduts . Ais:;
i tot, els reli,Iuiers, imatges, creus, etc . amb esmalts, publicats en aquest article, són suficients pc ;

a mostrar la perfecció a què havien arribat els tallers valencians . A hase de documents i d ' obrr ,
conservades, hont troba una sèrie de noticies plenes d'interès i de novetat referents als argentcr<
Pere Bernés, Bartomeu Coscolla, Marc Segalles, Marc Cerolles, Pere Capellades, Pasqual Muntalvà
Bonanat Magriny-à, Bernat Daries, Antoni Guido (segurament un italià treballant per alMag—

Bartomeu Tàrrega, Pere Núnvez, Joan Pérez, Manuel Escrivà i Leonard Llàcar . Un apèn-
dix anlb deu documents i una esplèndida il lustració completa el treball, a continuació del qua'

11oI11 troba el discurs de contestació fet pel Sr . Gil Roger (pp . 43-50) . — hERRERES SOLER, L.:
La Lonja (VII, pp. 51-71) . Monografia d'aquesta joia de l'arquitectura valenciana, precedid;
d'una breu nota històrica i molt ben illustrada. --LA TORRE, Antonio de : La Colección .Sigilc ' --

grática del Archivo Catedral de Valencia (VII, pp . 72-103). Continuació de l'estudi començat en (1
volum anterior. — J . :NI . P . : Torre (ntudéjar) de las cantpanas de Yévica (VIII, pp . 3-71) .—SANCIIIS

SIV1 :R .A, J . : Contribución al estudio de la ferreteria valenciana en los siglos XIV y ŸV (VIII, pp .
72-103) . Recull de notícies documentals i d'obres conservades . Es una nova monografia, tan
interessant corn les anteriors de l'autor que va escrivint d 'aquesta manera la història de. l 'art
a València. Acabem d'anotar la relativa a esmalteria valenciana, i cal recordar que aquesta ja
havia estat precedida de les dedicades a pintura, orfebreria i brodat medievals . — VRIEL , D .:

Los sepulcros de Berwich en la Arciprestal de Liria (VIII, pp. 10}-111) . — LA TORRE, Antonio de:
La Colección Sigiaográfca del Archivo Catedral de Valencia (VIII, pp . 112-136), Conclusió de l'es-
tudi esmentat abans . — GAZULLA, P. F. : Sarcófagos de Fr. Pedro de Amer y de Fr. Raimunde
Albert, en el Santuario de Nuestra Señora del Puig (IX, pp . 3-17) . Fra Pere d'Amer va ésser Mestn
de l'Ordre des de 1271, el sepulcre porta la data de 13o1 ; Fra Ramon Albert fou elegit per al
mateix càrrec en 1302, la inscripció del sepulcre correspon al 133o . — VIyEs, G. J . : La verdadera
partida de bautismo del Espcifoleto y otvos datos de fantilia (IX, pp . 18-24) . —ALMARCIIE VÁZQUEZ,

F. : Primitivas pintaras de la «JIare de Deu)> o Santa _llaria, en, Valencia (I1, 25-}0) . — Nota sobri
les primeres taules pintades amb la representació de la Verge, conservades a València i que és
interessant de veure juntes . —GóaIEZ SERRANO, N. Primitivo : El ntosaica de la villa hi-spa.no-

rornarta del Pou-aig, de 3Ioncada, en el llaseo Provincial de Valencia (IX, 52-9o) . — Mosaic amb
la representació de. les Muses, en busts, dins de quadres, limitats per cenefes, formant tots junts
un gran quadrat central voltat d'amples zones de mosaic de decoració geomètrica . Dóna, així
mateix, notícies d'aquesta nova villa romana i d'altres restes trobades, del mateix temps.
SANCIIIS SIV1.RA, J . : La Escultura Valenciana ert la Edad iledia (L, pp . 3-29) . Dins cl mateix
criteri dels estudis ahans esmentats el I)r . S. S. dóna aquí una sèrie de notes documentals i dc
monuments conservats d'escultura medieval valenciana, dels segles xIII al xv. -- ALMARCIIE

V_1zQuEZ, F . : Cerámica de Paterna «Els Socarrats)> (X, pp. 3o-58) . L'Almarchc era tul singular
coneixedor de la ceràmica valenciana, i la seva col . lecció aplegava peces de prou valor, avui con-
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servades en e1 ,Museu cle V'alencia . El seu assaig sobre e1s socarrats, que e11 cíetneiX <<ladrillos de
barro ordinario empleados para cobrir cd enlabacat o espacio entre las vigas de las débiíes cubiertas
de las casas'>, li dóna pett pera tractar encara altres aspectes de la ceràmica de València i singu-
larment de la de Paterna . ALMARCIIE VÁzquüz, F. : Noticias topográfieas de la ciradad de Va-

lencia, s%gítrt rrrr mattrrscrilu de .IrtloniO .Suárez . Siglo V I'III (1, pp . 59-74 —AI.m.vRC lI~ : A' :íz-
quEz, F. : La familia de »ran de. J(anzes (X, pp . 72- 7 4) . — t - lu1L, 11 . : El cerco de San .Miguel d¡

Lirita ¿sola), de la gram Edela? (X, pp . 75-85) . Especialment interessant per la dcscripciO riel ma-
terial prehistOric i ibèric trobat a I .íria.

---- .1rt'ltivo I;spafiol (le .lrle tl Argtteologirt . Madrid . -- TORNO, Elías : Bartolomé Bern ejn

i I I, pp . 1-87 ) . Rius SERRA, J . : Isabel Escrivá, artadre de Jacomart (UI, pp. ior-10 3) . Del fet
que el pare d'Ell ,Jacomart es deia Jaume i la marc Isabel i que una carta de l'Arxiu dc la Corona
d'Aragó és d'una Isabel Escrivà qui té un marit que es diu Jatune, és massa arriscat treure la.
conclusió que aquests fossin els pares del pintor.

— Archivo Ibei'o Anterieuno . Madrid . --- IVARS, Andrés : El mausoleo de (a In/artla D.' Teresa

d¡ Enlertm ert el convenlo de S . Francisco de Zaragoza, por et cscullor Pedro .1luragues (r926, XXV,

4 5-250) . publica el contracte (2 novembre 1381), copiat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
entre Pere I I I, fill de Teresa d'Entença, i l'escultor per tal de canviar de Lloc el sepulcre que era
a l'església de Fraznenors de Saragossa i ¡fer-ne un altre pus poc, de nou, lo qual estiga als
peus d'aquell per los frare e sor del dit senyor (infants Elisabet i San(;) qui jaen en la dita
esgleva )>

— .lrl YhxiIcBn (7'he) . New York. — GEORGI Ay.1 GODDÂRD hING : Tira Rider on the .° l í 'tiit-:

Kurse (V ) pp. 3-9) . Reproduccions de la taula de Sant Jordi (abans col . Ferrer Vidal, després

col . lecció Deering) i de la taula de Sant Martí, del Museu de València . —\V - ALTER \V . S . Cooi : The
¡anliest painted panels of Catalonia. (pp. 85-Tol) . Estudi del frontal de Sant _Martí, procedent de
Montgrony i del fragment de cimbori del Museu Episcopal de Vich . —A . KINGSLLv PORTER:

Spairt or Toulouse? and other questions (VII, pp . 3-27) . ÉS aquest estudi de l'eminent mestre
americà dedicat a l'obra de M. Emile Mâle, L'art religieux du NII,1tte siècle en France, al qual
objecta sovint, aduint interessants arguments, alguns dels quals tenen per ells sols, valor del
major interès per a l'estudi de l'art de Catalunya . Una d'aquestes digressions es refereix a la
Verge del Claustre, de Solsona, indubtablement la Inés bella escultura romànica de la terra
catalana. La imatge té una tradició : la d'haver estat trobada en el pou del centre de l'antic
claustre romànic, avui quasi destruït . Qui havia fet l'admirable imatge? Rius i Cabanas (Me moria

histórica de la imagen de N. Señora del Claustro) creia que era una obra bizantina, i aqueixa hipò-
tesi es refuta per la imatge mateixa . Les escultures bizantines són rarissimes i de diferent estil.
L'estàtua de Solsona cau de ple dintre l'art romànic . Mossèn Serra i Vilaró donà a conéixer en els
Estudis Universitaris Catalans (Il, p. 483 s .), dos documents que s'hirefereixen . Un, de 1248, és
una donació feta per Pons de Cervera : Domino deo et yntagini gloriose Jlarie, que hedificata est de

_covo intus ecclesiam celsonc ; altre parla de Berenguer de Font, qui dictant imaginem edificare et

construere fecisti in ecclesia supradicta. La conclusió que se'n treu al primer moment és que la
imatge és poc anterior a 124S . Porter creu que els verbs "curiosos" edificar¡ i construere, en la forma
amb que són aplicats, poden referir-se, <no a fer de nou la imatge, sino a la instal'lació en dita es-
glésia d 'una niés antiga, portada d'altra part . La Verge del Claustre hauria estat posada, com era
costum en la tretzena centúria, en un nínxol, darrera de l'altar fet construir per Berenguer de
Font>> . L'estil de l'estàtua -- diu Porter — no és el del segle xüi . Compari-se-la afegim nos-
altres — amb la que els mestres teixidors d'Agramunt posaren en 1283 ell la clau del portal MO-

numental de Llur església . Presenta un tipus més arcaic, més antic, de rigidesa romànica . Les
draperies i ornaments de les tombes ciel claustre de Solsona, datades en 1 , 3o6 i 1298, sOn també

ben diferents. Ami) tot i llur caràcter arcaïtzant, s'hi descobreix la nova manera de fer . L'estil

de l 'estàtua és, segons l'autor, el del taller de Gilbert, l'escultor de Tolosa, representat treballant
en urr capitell del claustre de la Catedral de Tolosa . Ho prova amb evidència la comparaciO
amb l'estàtua de Sant Tomàs conservada a Tolosa, obra de Gilbert : els ulls súrl fets de la ma-
teixa forma, l'orla és exactament igual, la forma dels plecs de distinta alena és semblant . Una

imatge igual fou representada al capitell de Santa Maria Egipciaca del claustre de Sant Esteve
de Tolosa : igual posició de les mans del Crist i de la Verge, amb llurs curves gracioses ; igual

corona ; igual forma de ceptre i de la flor de lis florint sobre l'esfera del igual disposici(')
dels plecs . Els monstres abatuts pels peus de la Regina del cel, a Tolosa són uns estranys re-
plecs. L'escultor del claustre de Sant Esteve tingué davant certament una imatge igual a la de
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Solsona com a model A Tolosa la composició és invertida de dreta a esquerra . Les inversions i
superposicions de temes no són extraordinàries en l'escultura romànica . El model de Tolosa era
probablement una adoració dels Reis ; el primer rei ha estat substituït per la Santa Egipciaca .
Els cicles dels temes iconogràfics cristians són llarguíssims : el tema neix i va poc a poc adap-
tant-se a les noves maneres artístiques que repeteixen amh diferent to la mateixa salmòdia . Es
diria que per a ells el temps passa en va . El tema de l'adoració dels Reis deriva del mosaic de la
façana de la basílica de Betlem destruït i del qual coneixem la disposició general per les ampullre
de Monza en què els peregrins portaven oli de Terra Santa . L'objecte banal que l 'estranger com-
prava en les botigues del voltant de la basílica de la Nativitat de Betlem recorda el mosaic, corn
avui recorden la imatge de Lourdes o de Montserrat els petits objectes que es vénen als vol-

tants dels grans santuaris . En la composició de Monza hi ha la Verge al mig hieràticament de
front, simètrica, sentada en l'ample sitial ; a la dreta, els Reis, coberts amb la gorra frígia, com

uns estrangers; a l'esquerra, els pastors; sobre la Verge, l'estrella entre dos àngels voladors . El
tema així disposat amb poques variants ompla els timpans romànics; al cap de setcents anys és
ple de rigidesa com una cerimònia litúrgica estretament subjecta a regles d'oblidat sentit . El
timpà de Mura, que cita Porter, n'és un exemple potser arcaïtzant ; mes en ell hi ha indicis de
la reaparició de la vida: els àngels mouen els encensers . Després la Verge esdevé més humana:

de vegades parla, inclinant el cap, amb l'infant Jesús, assegut amorosament en un dels genolls i
que aixeca la mà per beneir els Reis que l'adoren flectant un sol genoll . L'estàtua de la Verge en

aquesta forma ja no és independent i isolada: forma part d'una escena d'adoració. D'una com-
posició semblant forma part, segons Porter, la Verge de Solsona . En el desvetllament de l'es-

tàtua rígida ocupa un lloc interessant ; la Verge hi manté una actitut simètrica i hieràtica, com
assistint abstreta a una cerimònia que és en honor de son Fill . La representació d'aquest assegut
en un genoll és un pas a les actituds més expressives posteriors en què la Verge mira somrient
l'Infant, com la del monestir del Cister de Fontfreda . Porter arriba a afirmar corn a conseqüèn-
cia: la imatge de Solsona no és una estàtua isolada, sinó part d'un alt relleu amh tot el sentit
geomètric d'aquest mot, la seva escassa dimensió en profunditat ho confirma . Els animals en qu
recolza sos peus la Verge de Solsona es troben també en l'adoració dels Reis en el timpà de Neuilly-
en-Donjon . Aquests animals tenen un significat que es veu clarament en el timpà de Ansy-le-Duc,
on l'adoració dels Reis és contraposada a la temptació dels nostres primers pares . La Verge que
rep els dons dels Reis venç el maligne, així com Eva rebent la poma de la serpent era vençuda
pel Diable . La Verge del Claustre formaria part d'un relleu que fou el timpà d'un portal de l'esglé-
sia, de la Col . legiata de Solsona consagrada en 1163, dada que concorda perfectament amb l'estil
de l'estàtua . E1 portal, que era sumptuós, fou segurament desfet i la verge abandonada en la cis-
terna del claustre, on anus després fou trobada . La imatge fou feta a Solsona ; de Solsona és la
pedra sorrenca, fina, de què està esculpida . Porter diu que això és un punt més a favor de la seva
tesi en la qüestió de relació entre Espanva i Tolosa en els orígens de l'art romànic . En aquest cas
M. Porter no ha tingut en compte que, per la quasi igualtat de la llengua, per la proximitat geo-
gràfica a través els Pireneus . de colls fàcils, i pel nexe històric d'anys que portarà a un dels nos-
tres reis a morir a les portes de Muret contra la creuada dels reis de França . . . Catalunya era
també Tolosa. —C. R. MOREv: The Soasrces of flediaeval Style (pp. 35-50) . Reproducció d'una
miniatura dels Morals de Sant Gregori, del Musen Episcopal de Vich, i referències a altres minia-
tures catalanes . —MARION LAWRENCE : -lIaria Regina (pp . 150-161) . Es interessant com els nos-
tres problemes arqueològics arriben a les grans universitats americanes . Mrs. Marion Lawrence
ha emprès son treball d'investigació de la iconografia de Maria Regina per la suggestió de
M. C . R . Morey, professor de la Princeton University. Son estudi estableix d 'una manera metòdica
la iconografia de la Verge coronada, una de quals formes és la que adoptà l'escultor de la Verge
del Claustre, de Solsona . —WVALTER W . S . Coox : The earliest painted panels of Catalonia (III)
(VIII, pp. 57- 10 4) . Estudi del frontal de la col .lecció Espona, del de Sant Llorenç del Munt (Mu-
seu Episcopal de Vich) i del fragment del Museu de Barcelona, també amb la representació de Sant
Llorenç.—ID . : Id (IV) (pp . 196234) : Frontals de Sagars (Museus de Vich i Solsona).--J. P. i C.

— Art Sltulies . Cambridge Mass. — Coox, WValter W . S . : The Stucco Altar-frontals of Catalonia
(1924, pp . 41-81) . — PUIG r CADAFALCII, j . : I)ecorative f ornas of the first romanesque style (1926,
pp . 11-15) . KING, Georgiana Goddard : IFact and inference in the flatter of Jamb sculpture (pla-
nes 113-14f)).

— Boletín (lc la Real .lca(lenti(i (le Buenas Letras de Barcelona. -- PALLI . ,IÀ, Josep : Lo

retaule del Conestable, obra de Jaume Huguet (1464) (X, 1922, pp. 394-403). Aquesta filiació del
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retaule de l'epifania queda plenament confirmada per un document de l'Arxiu del Reial Patrimoni.
El mateix documenti altre publicat a continuació donen així mateix els noms d'altres artistes
que intervingueren en la decoració de l'antic palau reial major . CARRERAS Y BULBENA, J . R.:
La música en la cort de Johan I (XI, 1923, pp . i9-84).

—Boletín de la Real Academia de la Ilisloria . Madrid . — BLÁZQui:z Antonio : Vía romana de
Huesca a Lérida (1923, LXXXII, 359-364) . S'hi publica un mil•liari del Museu de Lleyda . —
SANCHIS Y SIVERA, José: Organelos medievales en Valencia (1925, LXXXVI, 467-473) . Notes de
documents valencians dels segles xiv-xvi . TORMO, Elías : El sepulcro de Don Rawn Folch de
Cardona en Bellpuig (Lérida) (1925, LXXXVII, 288-291) . Dictamen, acompany at de hones il-
lustracions. — ALMEDA, Santiago, PASCUAL, José, SUÁREZ, Martín : Comisión provincial de Monzr-
)nentos de Gerona . Un puesto romano de pescadores en Lloret de Mar (1925, LXXXVII, 3o5-316).
En el lloc dit Turó rodó es trobaren fragments de ceràmica, pondus, etc. S'hi acompanyen
làmines illustratives. -- PUVOL, julio : El vandalismo en una catedral (1926, LXXXVIII, 65-7o).
Aquesta catedral és la d'Urgell . El Sr . Puvol està ben lluny de reflexar la veritat quant al que
sonta de fets vandàlics i de la intervenció de determinades persones . La passió no l'ha aconsellat
bé. — SANCIIIS V SIvERA, José : La ceràmica valenciana . Notas para su historia medieval (1926,
LXXXVIII, 638-661) . Com tants altres semblants de l'autor, és interessant aquest, on s'acoblen
'orça notícies documentals tretes dels arxius valencians.

- Boletín ele la Sociedad Castellonense (le culler I . Castelló de la Plana . — SARTHOU

:'ARRERAS, C . : Los Vengara en Villarreal (III, p. 58-61) . Indicació sobre la família d'artistes d'aquest
'iom i de les seves obres a Villarreal . SARTIIOU CARRERAS, C . : La cuna del churriguerismo valen-
ciano (III, 174-176) . — PERIS Y FUENTES, J . : Escarceos arqueológicos . Castellón y sus cercanías
JIl, 218-223) . —Sos BAVNAT, V . : Una estación prehistórica en Villarreal (III, p . 394-398; V,
p . 99-103 i 49-51) . Indicacions respecte les troballes fetes en la finca dita «Villa Filomena».
—P . : Tres azulejos valencianos (IV, p. 1-4) . Tres rajoles gòtiques de la casa Almúnia . — SARTHOu

'.'ARRERES, C . : La Cartuja de Ara Christi (IV, p . 169-171) . Les ruïnes d'aquest monestir estan en
terme del Puig, en el camí de Castelló a València. — BoscH GIMPERA, P . : Els problemes arqueo-

%ògics de la província de Castelló (V, p . 81-120) . —SARTHOT CARRERES, C . : De r/ breria religiosa
castellonense . Las cruces parroquiales (V, p . 140-146). Estudi d'algunes creus gòtiques i plateresques,

acompanyat d'illustracions . De vàries de les dites creus són indicats els autors probables o certs;
entre els quals destaquen els Santalinea de Morella . Br_Tí, M . : Por tierras de Morella (VI, p . 2 57-
266) . Notes sobre el retaule quatrecentista de Sant Onofre, que hi havia a Todolella i fou sostret
en 1925, i sobre altres retaules del Maestrat . — LLORENS CASTILLO, V . : Don Antonio Ponz en el
reino de Valencia (VII, p . 1-16) . — PERIS, M . : Mirabet-Fontallà . Hallazgos arqueológicos (VII,

p. 177-180) . Notes sobre les troballes de l'estació eneolítica de Fontallà, en el barranc de Mirabet

(terme de Cabanes, província de Castelló) .	 - BETí, M . : El .-irte medieval en Morella y San Mateo-
Herreros y forjadores (VII, p. 273-286 v .

— Boletín de la Sociedad I:spailolu de Fa cursiones . Mach id .—BOSCii GISIPËR., P. : Los Celtas
la y civilización céltica en la Península Ibérica . (XXIX, 1921, pp. 248-301) . L'autor reuneix les

noticies proporcionades per l'arqueologia i ris textos antics sobre els celtes a la Península. Suposa que

aquests hi entraren en tres ocasions diferents : la primera vers el segle ix abans de Jesucrist, per la

banda de Catalunya, originant la cultura hallstàttica catalana, de la qual es coneixen estacions molt
nombroses ; la segona vers 600 abans de Jesucrist, per la regió basca, i s'estengueren pel planell

central i Galícia ; la tercera novament per Catalunya, deixalla de la qual és la necròpolis de Pere-
lada . Aquest treball, adaptat, fou publicat tarnb .'2 en la Monnusbibliothek (n . 22, pp. 53-66).

-- Bolletí de la Societat Arqueològica Laliana . Palma de Mallorca. — LLABRÉS, Gabriel:

Galería de artistas mallorquines (cont .) (XVI11, 1921, pp . 198-199, 211-213, 274-275, 301-302) . Hi ha

els següents documents : Joan Garriga, ferrer, ven a Rafael Lloret, mestre de cartes de navegar, unes

cases (1436) ; Pere Morey, lapiscida, contracta amb un canonge una làpida sepulcral (1384) ; Pere

de Sant Joan, lapiscida, concerta amb un canonge, rector de Sant Miquel, la fàbrica del portal
major (1398) ; Rafel Moger, pintor, es compromet a acabar un retaule, a la vila de Selva ( 1 467);
Antoni Frau es compromet a brodar sis imatges, a Inca (1503) ; el pintor Pere Terrenchs es com-

promet a fer un retaule, a Manacor (1499) ; pintor Malsana (1397) ; Llorenç Tosquella, escultor

(1369-1415) ; Nicolau Calafat, impressor, es compromet a fornir al seu company Bartomeu Calde-
teny, de Valldemosa, uns punxons de dos alfabets de lletres majúscules (1489) ; juame Rihes

contracta amb Pere Marsol, pintor, un retaule (1384) . — FURIÚ, Vicens : Deis anys que visqué a

Mallorca l'escultor Adria, Ferrare (XIX, 1922, pp. 17-23, 33-39) . —LLABRÉS, Gabriel : Pintores iné-
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ditos time t?abaiaron en Mallorca . Siglo NI] - (NIX, 1922, pp . 186-19o, 207-208) . Notes document,~!~
AGUILÓ, , Joan : Z >>r descubrimiento arqucológico en Manacor y tnt nuevo argumento de la oytod,,. ' .
/final dcl grau Osio de Córdoba (XIX, 1923, pp . 204-207, 245-248, 257-259) . Vegeu l 'article Basíli(

cristiana primitiva cn cl paratge de Son Pereló, a .1lannvor en la crónica de 1'ANUAR1 1915. 2 ,,

(hp . 737-746) . Mn. Aguiló pretén que una de les inscripcions es refereix a Osi . —VENTAVOL , Pedra:
El otatorio de Sanla :Ina de Alcudia (ZY, 1924, pp, 182-185) . S'hi reprodueix el retaule (1(1
segle xv pintat per Pere 1errcnchs . — FuRió, Vicens : Els ' Niutors cartoi .xos Fra Joaquim Fv,l
Manuel Baî'cu (N1, 1925, pp . 241-246, 27(1-280).

— Bollellino d'Arte . Roma . MANIRO, A . : L'ospedale dei cavalieri a Rodi (1921). Hi ha una

escala amb molt caràcter català . Referéncia a una donació d'un cavaller Joan \ilaraguts . -CA1-

zrcexI, La sala del Trien fo in Castelnuovo di Yajo1i (1925).

Bulletin Arr1uologique . París . —I)EsCIIA yII's, Paul : L'autel roman de Saint-Serviu
Toulo-use el les sc•mlttures du (lOître de .lioissac (1923, pp. 239-250), En aquest article s'estudia l ' alt d

de Sant Sadurní de Tolosa consagrat en 1090 en relació al renaixement de l'escultura . Aquest .
ara monumental recorda per sa ornamentació nombrosos altars catalans que l'autor descriu.

--Bulletin de la Cununission .l rehuologique ple V'urbonne. . — ABBÉ Louis SIGAI . : Conti

butiou ,i l'Iristoirc de la cathédrale Saint-Just de Narb,)unc (1921, pp . 11-153) . Es sabut com la nostra
catedral gòtica deriva de la de Narbona i, per tant, com cras interessa cunéixer la história de l .,
vella seu metropolitana de Catalunva, que l ' estudi c1e nous documents ha vingut a aclarir . I.
catedral narbonesa restà inacabada a causa cl'una lluita llarga entre 1'argnebisbe, el capítol i el
cónsols de Narbona a propé,sit de la demolien', d'una part de Ies velles muralles que la termina
ció de] temple feia necessària . Aquesta lluita originà un voluminós expedient ple de cartes i acte

de procuració i terminant amb una acta d' :Acord e transacció entre el Capítol de Sant Just e i :1

vila sus el bastiment de la Claustra>. Aquest recull de documents permet conéixer el plan compl t

de l'església i les causes per qué l'obra quedà incompleta i, sobretot, la história dels mestra
d'obra de la catedral . Una memòria dipositada en el llarg procés pel procurador del capítol i datada
a 4 d'abril de 13.49 duna el nom dels mestres de l'obra, que habitaren, successivament, una torn
romana de la muralla durant 4o anys . Aquests són Joan Deschamps (1288-1295), Domérec d,
Fauran (1295-1309), Jaume de Fauran (1309-1336), Ramon Aicard (133o-1349), Pere Danie
0349-1356) , Lluís Richeclerc (1349- . . .) . Joan Deschamps fou, des de 1248 a 1287, arquitecte en ,

la catedral de Clermond-Ferrand. Viollet-le-Duc havia assenvalat les catedrals de I .imoges, Cler-
ntond-Ferranc] i Narbona coral formant un grup característic a part . Les de Clermond i Limoges
havia cregut que eren degudes a un mateix arquitecte : la de Narbona, a una mateixa escola, en-
cara que a diferent mestre . Repetim ses pròpies paraules : eAquestes tres diòcesis comencen llur:

catedrals, la primera en 1208 i la darrera en 1272, sobre plans talment icíéntics• que és difícil
de no veure, en els tres monuments, la nià d'un mateix mestre . Potser la catedral de Narbona.
tot pertanyent a la mateixa escola, fou aixecada per un altre arquitecte (Viollet-le-Duc, Diction.
d 'Archil ., II, 372) . M . Mortet (Notes archéol . sirr la cathédrale . . . de Narbonne, en _-lnnales du Jlidi

cap . xu) havia assenvalat corn l'arquebisbe de Narbona Aveclin, d'una família senvorial du
I ' Auvérnia, qui regí la seu de Narbona de 1290 a 1311, pogué influir en portar-hi un arquitecte d~
Clermond-Ferrand . El document referit prova que aquest arquitecte fou Joan Deschamps, el propi
arquitecte de la catedral de Clermond-Ferrand. Els documents han confirmat ço que indicava

l'estudi comparatiu dels estils . En canvi, cl mestre Enric, que fou probablennent qui projectà la
seu de Girona, no treballà a Narbona . A mestre Joan Deschamps el substitueix a Narbona Do-
ménec de Fauran, pare de Jaume de Fauran, el Jacobus de Favarii del document gironí . Jaume
de Fauran, qui fins ara era conegut sols per un document de la catedral de Girona, les obres du
la qual dirigí, comença a ocupar son càrrec de mestre major de la seu narbonesa en 1309 i hi

treballa fins l'any 1336 . Son nom és transcrit en els documents en distinta forma : Jacobus dc

Fabiano, de Favarii, de Faverant o Faveran, Favorani ; en dos contractes en què ell dicta o re-
dacta, es posa Jacobus de Faurano, que l'autor tradueix Fauran i que potser és el cognom encara

vivent de Faura o Fabra . Es sabut com a mestre Fauran se'l troba a Perpinyà en 1324, segons

un document trobat per l'arxiver M . Palustre (Un maître d'a;uvres de Saint-Just de Narbonne, en

Congrès Archéol . de France, LXNII1 sass .) . M . i' issier, arxiver de Narbona, ha trobat un docu-
ment pel qual Fauran renuncià a la contracta d'obres del pont dit més tard dele Carmes, de qué

s'havia encarregat en 1327, i a una altra contracta també d'un pont del camí de Cuxac, datada

en 13161 . Una gran part de l'obra de la catedral era acabada en 1319, en qué els canonges en-

tren al chor per cantar-hi les hores, i en 1320 mestre Fauran es contractava per a l'obra de la
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seu gironina . L ' autor de l ' interessant estudi de què parlem nota corn pocs mesos abans de la data
de l'acta que trobà M . Palustre en què mestre Fauran cedeix sos drets sobre un «aventurer du
Perpinyà», es posava la primera pedra de Sant Joan, i corn després, durant el temps en què ell
exercia son ofici a Na.rbona i a Girona, es construí l'església del Carme (1336-1J41), les de Sant Do-
mènec (1342), Sant Miquel i Sant Vicens de la vila baixa de Carcassona, i . indica la possibilitat
que ell fos, si no mestre, l'ànima d ' aquestes belles i. robustes obres de l'art gòtic meridional . Pels
mestres Ramon Aicard (1336-1349), Pe ru Daniel (13.19-1356) i Huís Richeclerc no es té notícia
que treballessin a Girona ; en canvi, els documents gironins ens parlen de son successor Vesan de
('adinhac (1370), mestre de Narbona, i de Pere de Sant Joan, natural de Picardia ( 1397) .
J. P. z C.

Eullelin 11Iontr»tcntal . Paris .	 ÁUB1RT Marcel : Recensió de l'obra de Porc : r Ç.~n_~
r_aI .c1I, J., FALGUERA, Antoni de, ( ;OI)

	

I CASALS, J., L'Arquiteclura vontàttica a Catalunya.
(1921, pp. 14 -150) .	 LEFÈVRE-PU yTALIS, Fugi-ne : Les nefs sans fenêtres dans les églises romanes
el gothiques (1 922, pp. 257-3o9) . Interessants referències als nostres monuments.— DEscii. IPS, Paul:
i,Totes sur la sculpture romane ctt Languedoc el dans le IN'( rd de l 'Espagne, (1923, pp . 305-351). Par-
lem d'aquest importante studi en altre part d'aquest llibre . — SANONI :R, G . : Le Portail de Santa
Maria de Ripoll (Catalogue) (1923, pp . 352-399) . — LAMBERT, E . : Nota bibliogràfica sobre Ho-
nasterios vtedicz'ales de la proviucia de Valladolid de FRANCISCO AN16N (Madrid, 1923-) (1924
pp. 221-223) En aquesta nota bibliogràfica M . Lambert assenyala una escola que ( n ha precedit, al
Sud dels Pireneus, l'arquitectura pròpiament gòtica importada del Nord de la França i ha aixe-
cat a Castella la Vella i a Navarra un nombre considerable d'esglésies, a les quals cal relacionar
les de Tarragona i Lleyda, i la de Sigüenza, als contins de l'Aragó i Castella» . Aquesta escola ha es-
tat, segons M. Lambert, propagada principalment pels monjos del Cister . «La major part dels seus
caràcters deriven dels de les esglésies romàniques i protogòtiques de 1'Aquitània i de la Gascunya .»
Els monuments principals de l'escola no eren de l'Ordre del Cister, massa reglamentada en sos
mètodes de construir, mes sí properes a grans monestirs de l'Ordre . — DEscHAmPs, Paul : Etude
sur la Renaissance de la sculpture en France à l'époque romane (1925, pp. 5-98 ) . En parlem en
altre lloc . —DESI-Io u m RES : La théorie d'Eugène Lefèvre-P(ntalis sur les écoles romanes (pp. 19 ;-
199) . Intent d'agrupaci(r, per escolo s, de l'arquitectura remi rica . Catalunya resta compresa en
l'Escola lombarda. — Pure, 1 CADAFALCH : L'architecture en Catalogue du IX , au XIIe siècles.
Conférences faites à la Sorbonne pp . 2$3-302) . Resums per DESIroul.IEREs .—PUIG 1 CADAFALCH,
J. : A propos du portail de Ripoll (pp. 303-320) . — BRUTAILS, J . A. : Ouradours et croix de carre-
four en Limousin (pp . 331-332), amb referències als nostres cots juradors o catuattidors. — I'IsHott-

I .ruRr-s, F . : Premières cathédrales gothiques de Catalogne (pp . 350-351) . Recensió de PuiG 1 CADA-
H, El problema de la transformació de la catedral d'l Nord importada a Catalunya . — I)Es-

irOUL.1 .RES : La théorie d'Eugène Lefèvre- Pontalis sur les écoles romanes (1926, pp. 5-65) . Continuació.

—BRUTAILS, J . A . : Le service de la coupole dans l'architecture gothique (pp . 249-262) . Article que

s'aplica perfectament al gòtic català.
	 Bulletin de la Sociele í\'alioncde (les llnliquaires de France. París. — FADE, René:

Comunicació sobre l'església de Custuges al Rosselló (1921, pp. 283-285) . --BONNET, E . : Comuni-

cació sobre Nicolau Froment, pintor d'Uzès al servei del rei Renat d'Anjou. I)eu ésser el que en
1500 era pagat per la Seu de Barcelona pel treball d'il .luminar (nlo sede magestatis» d'un missal

(1925, pp. 229-236).

— Buri nglon Magazine (' he) . Londres . — PIJo.N, J. : The ntozarabic clturches of the nittlh
and tenth contaries in Spain (XL, pp. 214-224). — PIJOAN, J . : .1 C'alaloniatt fresco for Boston (XLI,

pp. 4-11) . Relatiu a les pintures murals de Mur. —BORENIUS, TANCRED : An early spattish retablo

(p. 193) . Retaule de Sant Sebastià i Sant Julià, procedent de Barbastre i obra del quatrecents . —

MArER, L . : A spanish-italian lreccnto altarpiece (pp. 298-303) . Retaule cíe Sant Llorenç, procedent

d'Estopinyà (Osca) i conservat a la col . lecció Plandiura, de Barcelona . — PIJOAN, J . : New data
on hispano-moresque cerafttics (XLIII, p . 76-8o) . — KINGSLEI' PORTER, A . : Tite tomb of doña Saucha
and tue romanesque art of Aragon (XLV, pp. 165-179) . —LoNGIIURST, M . H . : Seine ('rvslals of
the Fatintid Period (XLVIII, pp. 149-155) . Un nombre de peces en cristall de roca tallades del
període fatimita (969-1171) existeixen, procedents d'Ager, a la collecció de Mme. de Béhagne,

a París, i han estat reproduïdes per Migeon en el Manuel d' . lrt alttsttlmatt (1907, figs . 327-328) ; una

d'aquestes peces és quasi idi•ntica a altra del South hensington Museum ; dues peces anàlogues

són a l'església de San Millán de la Cogolla (Gúm z MORENO : Iglesias 3lozárabes, 1919, plana

cxxxy) .

40. — Institut d'Estudis Catalans
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Bulllelí Arqueolcyic 1 'alTaconense. — Boscli-GIMPERA P . : Problemes d'história i d ' argaaeo-
logia tarragonina (1925) . — Les principals conclusions a què arriba l'autor són la identificació de
Tarragona i Cal•lipolis, citades en el periple grec del segle vi contingut a les Ora Marítima
vié; considera probable que el nom de la primera sigui interpolat ; la data de les muralles

pees en el segle vi-v abans de Jesuerist, la construcció de les quals atribueix als íhers.

Butlletí (h' l'Associació Calalana rl'Anlropologia, Etnologia i Prehistòria . Barcelona . __
BUSCA-GIIIIPERA, P . : Notes de prehistòria aragonesa. (1923, I, pp . 15-68). Compendi de la prehistòria
aragonesa fet amb un criteri semblant al de la Prehistòria Catalana del mateix autor . — SERRA_
RÀroLs, J. de C. : Exploració arqueològica al Pallars (pp . 69-84) . S'hi dóna notícia de bastants
sepulcres megalítics nous o novament estudiats de la regió del Pallars, d 'Una cova (la de les Llenes),
i s'hi publiquen interessants troballes de la plena Edat del Bronze o de la primera Edat del Ferro ,
consistents en una sèrie de braçalets de bronze decorats amb incisions, procedents de Sant Aleix.
	 PERICOT, Lluís : La galeria coberta de Santa. Cristina d'Aro (pp . 85-87) . Publicació d 'aquest im-
portant megalit on foren trobats fragments de vas campaniforme, una punta de sageta foliforms
i petites fulles de sílex . — COLoiIIyAS Roca, Josep : Els bronzes de la cultura dels talaiots de la illu
de _Mallorca (pp. 88-98) . L'autor ha arribat al convenciment que molts dels materials que havien
estat classificats com de l'Edat del Bronze sols són d'època romana. En aquesta petita mono-
grafia agrupa tots els bronzes indubtablement pre-romans que són les destrals de tipus argàric,
de tall circular i tubulars, les espases i punyals dc puny massís, els collars en scnricercle, algun,
braçalets, anells i puntes de llança i uns espills metàl lics . —DURAN 1 SANPERE, Agustí : Un vas,

ibèric pintat al 31uscu de Santa Agueda dc Barcelona (pp. 99-103) . Bell exemplar de forma cilíndrica
amb vora i fonds pla del tipus anomenat de ebarret de copa», de procedència insegura . Per la de-
coració l'autor dubta entre assimilar-lo als vasos del SE . o als de l'interior de Catalunya .—BA-rIST'.
r RocA, Josep M . Contribució a l'estudi antropològic dels pobles prehistòrics de Catalunya (pp . 104 _

113) . Interessant estudi sobre un tema poc tractat en la nostra terra . L'autor estudia tres cranis
eneolítics de Vilanova, tres de Salamó i quatre de Torroella, i alguns altres ossos : cal dir
que part del material estava en molt mal estat per a l'estudi, en especial el de Vilanova i Torroella.
Són tots ells cranis pronunciadament dolicocèfals (índex de 71'28 a 75 '54) i semblen pertànyer

a la raça mediterrània . — Boscu-GIAIPI:RA, Pere : Les pintures del barran c del Calapatà de Cretes
(Baix Aragó) (1924, II, 131-146). — SERRA-RÀFOLS, J . de C . : Els coanenços de la mineria i la »letal-
lúrgia del coure a la Pen ínsula ibèrica (pp. 147-186), 0 sigui estudi de les troballes de l'època eneo-
lítica o de principis del bronze . Les de procedència catalana són poques, Catalunya havent estat

sempre pobre en minerals de coure . —CARPEyTER, Rhys : El lloc d'Hemeroskopeion (pp . 187-193).
Carpenter creu que el promontori d'Ifach, a uns 30 km. al SO. del cap de la Nau (prov. d'Alacant),
és el lloc on fou situada la famosa colònia grega d'Hemeroskopeion, que altres han identificat aml~
Dènia i amb altres llocs . Es funda en la seva alçada, situació, visibilitat i en els restes antics (romans
i ibèrics) trobats a prop d'aquest lloc . Si més no, aquesta hipòtesi ha d'ésser cbjecte d'atenció . —
SCHULTEN, A . : Una descripció desconeguda d'Emporion (Salusti, Hist . III, 6) (1925, III, pp . 36-43).
—VISEDO, Camil : Breu notícia sobre les primeres edats del metall a les proximitats d'Alcoy (pp . 173-
'76) . Estacions eneolítiques i argàriques d'Alcoy (Les Llometes, Les Cavatelles, Ull del Moro i
altres) . —BoscI1-GIMPERA, Pere : Els celtes i les cultures de la prunera edat del ferro a Catalunya
(pp . 207-214) . En Bosch reuneix les noticies sobre la cultura celtica a Catalunya i tracta sobretot dc
fixar-ne la cronologia tot comparant-la amb troballes del S . de França i del Rin . Aquest petit estudi
no ha d'ésser considerat sinó corn la iniciació d'altre que es fa cada moment més necessari en cl

qual s'incorporin al quadre de l'arqueologia prehistòrica totes les troballes extremadament nom-
broses fetes aquests darrers anys i es revisi el material de coves excavades fa temps entre el qual
hi ha fragments hallstàttics que de moment havien estat classificats com eneolítics, en un moment
en què la ceràmica de la primera Edat del Ferro era molt poc coneguda . —SERRA-RÀFOLS, J. de C .:
Sarcòfags de pedra esculturats de la necròpolis de Tarragona (pp . 215-225) . Són els trobats en la pri-
mera campanya de les excavacions de la necròpolis tarragonina de què hem donat compte en altre
lloc. Són en nombre de vuit, un d'ells ja destruït ; dels altres n 'hi ha tres de pagans (un amb figures
de lleons i dos amb inscripcions paganes), dos de cristians pels símbols que porten, i dos de dub-
tosos . Uns poden ésser considerats (en especial pel material de què estan fets) soni de fabricació
local i altres com d'importació ; el més bell, el dels lleons, es d'aquests darrers . — VILASECA AN-

GUERA, Salvador : La cova del Cartanyá (Camp de Tarragona) (1926, IV, pp . 37-71) . Estació enco-
lítica la més rica que fins ara es coneix de la comarca i època indicades . Il seu material, que en-
llaça plenament amb el de Salamó, Sitges, Escornalbou, etc ., sobressurt per la quantitat i riquesa
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dels vasos campaniformes i la gran abundància de la terrissa llisa i amb cordons . Formant un nucli
isolat, es trobà una quantitat de material clarament argàric, posterior a la resta de la coya . Com-
pleten les troballes punxons d'os, una punta de sageta d'aquest material, un molí de mà, alguns
sílex, etc . —SAMS&, Salvador: Memòria sobre la troballa de la gruta sepulcral del panxa de Foix (any
192 3 ) (pp. 72-76) . — ROMANÍ, Amador : Les troballes de la covo del pantà de Foix (Castellet) (pp . 77-79).
En l'estació objecte d'aquests dos treballs foren trobats molts restes humans, una punta de sageta
foliforme, ganivets de sílex molt ben retocats i un vas ceràmic hemisfèric . Correspon al ple eneolític
i probablement a la cultura de la costa . -- COLOMINAS ROCA, Josep : El problema del vas de doble
fons de Menorca (pp. 115-121) . Tipus ceràmic trobat sols a l'illa de Menorca ; és un vas de forma
de con truncat amb la base més ampla cap a dalt i que una divisió fa que quedi dividit en dues
parts quasi iguals, una que és el vas pròpiament dit i l'altra el fons . Fins ara s'havia dit cm de
l'època dels talaiots. Colominas demostra, a base de material que ha estat trobat amb ell, que es
d'època romana . Es un cas semblant al de bronzes, com els cèlebres de Costig. — GuDIoL I RICART,
Josep M . : t : Vidres de la col . lecció Amalller (pp. 122-129) . Estudi dels vidres romans conservats en
aquesta rica col . lecció barcelonina, procedents en gran part d'Empúries i de Carmona, altres
d'Orient i del Rin, i que forma un conjunt de vàlua excepcional . En el text hi ha una breu i interes-
sant iniciació sobre l'origen i la fabricació del vidre . — CIJ_ DoR, Julio : Ibérica I. Alfabeto e ius-
cripciones ibéricas (pp . 130-225) . Cejador reprèn amb noves dades l'antiga teoria de Humboldt,
qui creia que el basc era la .lengua ibèrica, i per mitjà del basc tracta de llegir totes les inscripcions
ibèriques . Aquesta monografia, en tot cas d'un gran interès, seria un treball fonamental si el seu
contingut fos rigurosament exacte . Hi ha que esperar que els filòlegs el valoraran degudament
i diran fins a quin punt l'autor ha aconseguit un resultat tan meravellós i transcendental.

-13UIlleil del Centre Excursionista (le Calahuula . Barcelona. — SERRA I VILARÓ,
Joan : 3liaia i f undici ó d'aram del primer període de la Edat del Bronze (1920, XXX, 33-9) . Exca-
vació feta a Riner de què parlàrem en l'ANUARI anterior (pp . J35-38) . — DURAN I SANPERE, A .:
La Casa Municipal de Cervera . (Contribució a la història de l'arquitectura civil catalana .) (1920,
111, }1-62) . L'autor amb l'ajut de documents investigats allí mateix ha redactat una
monografia model en el seu gènere, molt ben ponderada . L'actual edifici de l'Ajuntament de Cer-

vera és dels segles xvii-xvüi quasi tot . — DoMÈNEcII MANSANA, J . : Sant Pere de Galligans
(1920, XXX, 8o-1). Noteta acompanyant una perspectiva dels absis . — DURAN I SANPERE, A .:
I)octtrrtcnts (l'art antic català . El pintor Joan Part Guardiola . Segle (1921, XXXI, 11-20).

Les seves obres ens són, fins avui, desconegudes . Afortunadament en coneixem contractes i altres

documents que cita o copia el Sr. Duran. -1)uRAN I SANPERE, A . : Aotcs d'art antic manresà (1921,
XXXI, 58-62) . A assenyalar especialment unes notes sobre l'argenteria de la cripta de la Seu de
Manresa i escultura barroca manresana . — SERRA I RÀFOLS, Josep de C., i BATISTA RocA, J . M.:

La col'lecció de Untis Marian Vidal (1921, XXXI, 67-9, 87-92, 118-27, 155-S, 187-200, 318-9).
Interessant treball descriptiu d'aquesta rica col . lecció, profusament illustrat . —D[URAN] I
S[ANPER1.], A . : Termes d'Arqueologia Catalana . Les intatlges corpòries del Crucifix a Catalunya (1921,

XXXI, 93-5) . Programa ben suggestiu d'investigacions a fer en aquest aspecte interessant del
nostre art cristià . — Documents d'art amic. calalci . Els Borrassa, pintors de Girona (1921, XXXI,
152-5) . Notes procedents dels Manuals de l'Arx . Notarial de Girona comunicades per Francesc

Martorell . — Rom, Joan : Excursió per la Conca de Tremp i Vall d'Ager (1921, XXXI, 172-9, 187-

200) . Esmentem ací aquesta ressenya per l'abundant il . lustració d'interès artístic . — Documents
d'art antic català. El pintor aragonès Ciprià Roig contracta la pintura dtl rclaule de la capella de
santes Creus de la Catedral d'Urgell (1921, XXXI, 179-80) . Comunicat per Mn . Pere Pujol . —

Documents d'art antic català . En Joan Derva, pintor de 1lontblanch, contracta la pintura del retaule
de Santa Maria de Belianes amb els Jurats del lloc . 27 d'abril de 1486. (1921, XXXI, 210), de l'Arxiu

parro,1l1ia1 de Beli enes, comunicat per Mn . Sanç Capdevila . — DURAN, Feliu : El castell de Prcna-
teta (1921, XXXI, 22830). – A . : Les troballes romanes de Tossa (1921, XXXI, 230-1) amb foto-

grafies de mosaics . — D[URAx] S[ANPERI:], A . : .Mosaic i capitells a Vilagrassa (1921, XXXI, 231-2).

—Oocu,nents d'art antic eatab . En Joan Vilella, argenter de Girona, capitula amb els obrers de l'es-
glésia de Sant Gcroni la pintura d'un retaule de la Verge de la Llet, pel preit de 40 florins d'or (1921,

XXXI, 232-3) . Doc . de l'Arx. notarial de Girona, comunicat per Francesc Martorell . — DALMASES

I DE MASSOT, Faust de : Documents d'art antic català (1921, XXXI, 253-59) . Comptes dels anys

1510 a 1515, i de 1528 a 1535 relatius al sepulcre de Ramon III Folch de Cardona a Bellpuig i al

convent de franciscans del mateix lloc . — DomÉNECII MANSANA, J . : L'ermita de Sant Cristòfol de

Cabrils (1921, XXXI, 289-90) . — DURAN 1 SANPERE, A . : De l'escultor Martí Díaz de Liatçosolo
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(1921, XXXI, 290-1) . I~OII ., .Joan : 1)e Trtn b per la Pobla de Segar a Sopeira (1922, XXXII,

57-72) . II'lustrdciolls interessants de monuments antics . — D[uRAN] I SEANPERE] A . : Documcnl.,

l ' ,ul antic català . Perris 3loreu, Vesfre serrallerdePuigccrdà convé' en fer unes reixes a l ' església de

( Set( d'Ui''ll . Jny 1J32 . (1922, XXXII, Io1-2) . Doc . de la Seu d'Urgell comunicat per Mn. Pern
Pujol . —DURAN I SANPI :RE, A . : L'art antic a l'església de Santa _!(aria de Cervera (1922, XXXII,

293-317) . Bulla monografia, ben documentada i il .lustrada ricament . — J. T. : L'cmnograli .r

prerr( V :1;la a Catalrvtya (1922, XXXII, J97-4C0) . Pesenl d'una conferència donada pel senv,,r

1' . Bosch Gimpera al Centre Excursion'sta de Catalunya en i7 de nov. 1921 . — PERICOT, NW , .

La col•leci e) preJtist(rica del 31uscu- de Girona (1923, XXXIII, 51-61) . Descripció, amb gra-
vats . — DANÉS I VERNIIIAS, Joan : L1 =1lß tteslir de Santa ,llim t de Rrp3ll altres edificis religi---

sos de la vila comtal (1923, XXXIII, 97-135) . Se'n féu amb alguna ampliació, una tirada apart de

yuè en parlem en altre indret . -1)oei. v 'nts da)/ antic català . .Mestre Gabriel 31acià, brodador,

tren la comanda de /er dos peuorts per a la confraria de Santa Maria de Ccrvcra, 9 febrer 1579 . --

Els capitans de la confraria dels sastres de Cervera contracten anLb el pintor Joan Bap/isla Soli la

pintura d'un retaule . 2 abril 1601 . (1923, XXXIII, 160-2) . Docs . de la col.lecció Faust de l)alnlase

—ROIG I FONT, Joan : Notes d'excursions per la Conca (1_' .lfeià (1923, XXXIII, 166-222) . —I)o-
M NEcü MANsANA, J. : Santa Enldria d'Esparragucra (1923, XXXIII, 347-5) . —DANÉS I VEI:

-NI: DAS, Joan : Restauració del Monestir de Sant Joan de les Abadesses (1926, XXXVI, 5-28, 41-64).
Historial de les obres de restauració i Guía del Monestir . Dels primers treballs de restauració ee

parlàrem en l'ANUARI 1911-12, pp . ( 91-4 . — ARGILÉS, Ramón : Monografia d'rsn petit edifici catal,r

(Inferior al segle X1X (1926, XXXI, 2(4-69) . Una casa de L1 ida del segle XVIII . — DOMÈNECII I
MANSANA, J . : Saut Bartonren d' .11 .'nrricó (1926, XXXV I, 269-71).

-- Butlletí del Centre Excursionista de la Conrarc'a ele Bages . Manresa . — PORTABELL .A I
VIVES, Josep : Estació paleolítica de Capellades, nont .'nada Abric Romaní (vol . IV, pp. 393-397)•

—Bulll(li del Centre E.rciu'sionisla (le Vich . Vich . — PujoL, J . : Descripció del retaule niat ;

de la catedral d' Urgell segons un invcntari pres l'any 1573 (Vol . IV, 1921-1924, pp . 55-$7). _lqun<
retaule, de mitjans del segle xIV, degui subsistir fins l'any 1632 . L'inventari és copiat de l'Arxi1.

Capitular d'Urgell . — \ IASnoT, Joseph : I';t inventari de l'any 1 217 de San/ Joart de les _íbadcssc

(pp. 141-146) . Aquest inventari, traslladat de,' l'Arxiu de la col . legiata de Sant Joan, és molt
ressant per les dades relatives a indumcntària i mobiliari litúrgic . — Bornn_, Pure : Les iglesic .;

antigues del terme del Castell de Gurb (pp . 163-168, 173-152). — G[Unror .], J . : La Mare de Dels

del Rentoy, (pp . 183-195) amb inventaris del segle 1VI. — J. C . [J. GUnwL] : La prunera pedra de la

catedral de Vicht (pp . 198-199) . — GUDIOL, j . : El retaule, major y cl ntonuntent de Setmana Santa

de 1a iglesia de Santa Teresa (V, 1925-26, pp . 17-20) . —GEIHOL, J . : La exposició iconogràfica de

Sartt Miquel dels Sants (pp . 41-5o) .- G[t'I1IOL] 1 C[uNILL], J . : I,'n inventari de la catedral de Vich

de l'any 1787 (pp . 64-71). — Deixem de banda altres notes d'arxiu, d'interès purament
local.

—Ciulal i la Casa (La) . —Barcelona . — MAR r0RILL, Jeroni : La casa gòlica del carrer de 31er-

caders (1925, 11 ." 1, pp. 3-5). Estudi i assaigs de reconstrucció. Sobre el mateix terna els següents
articles (pp. 5-7) : Uns acords de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, referents a la casa gdtico-

plateresca del carrer' de Mercaders ; R . B . : Ducs opinions distintes, peyó a la lt no oposades del tot . —

Boscli GIMPERA, P . : Les ciutats ibèriques a Catalurtva (pp . 8-1o). — BONET, Lluís : La casa Larrard

del carrer _l ;n le (pp . 11-14) . —BI3RGC)S, J . : La paheria de la ciutat de Lleyda (n ." 2, pp. 3-5). —
\LvRTINELL, Cèsar : L'altar major d'Alcover i els escultors-argtritecles del Barroquisme (pp . 6-8). —

FERRÉ DE RUIZ-XARV_íI :Z, Adelaida : Les puntes de Na Elisenda de Jloucada (pp . 13-15) . Aque tes
puntes del segle ' iv es guarden al monestir de Pedralbes . — BONr.r, Lluís : La casa de la Virreina.

Barcelona (n . 3, Pp. 3-13) . — CALzIccHI, Carlo : Nous eslurl is sobre Caslelrtuovo i especialment sobre
la grau sala del Triomf (n .^ 4, pp. 1-22) . Interessants notes histórico-artístiques precedides d 'una
presentació per J . Puig i Cadafalch .	 MARTINELL, Cèsar : L'arquitectura de Poblet i el seu esperit

cistercerae (1927, n." 7, pp. 1-27).
—Esludts I'ranei.seans . Sani'l (Barcelona) . ANDREU I)E PAUTA D'. MALLORCA, P. : Iconografia

eapttfxiva de Cafalunya (1923, XXX, 273-280, 344-453, XXXI, 207-219, 280-290, 448-455 ; 1924,
XXXII, 43-53, 120-124) . —ANDREU I)a PALMA DE M,vLI.ORCA, P . : La Divina Pastora en las Artes,

en la Bibliografía y en el Apostolado (1925, XXX \ - 1, 40-50, 126-132, 215-219, 291-295 ; 1926,
XXXVIII, 120-127, 432-4J7) . Esmentem ací aquest treball per l'inventari que fa de les represen-
tacions de la Divina Pastora en l'art catar_! . Es fet a base dels objectes que figuraren en una Expo-
sició Mariana de la Divina Pastora en juliol de 1924 .
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--I''aenzu . —BALLARDINI : Una vasta rapprescntaziotte CCYamica in tut quadro spagnuolo ii prin-
ipio del gttaltrocento (XII, pp. 82-83) . Retaule del Museu de Solsona.

—Gasela (le les Arls . Barcelona . — FLAMA : El «Ltegal Emili Cabot '> al Jlttseu de Barcelona
(n ." I, pp . 4-6) . — FOLCH I TORRES, JOAQUIM : El Y(,taule de Sant Jordi de Jaume Huguet al 1Iuseu
(1e la Ciutadella (n .° 3, pp. 1-3) . —GUDIoI_, J . : Dos vidres esmaltats (n.° 3, pp. 3- 4 ) . I)os vasos de
'Mals del segle xvi o principis del xvli, de la collecci6 de l'Institut de Val ncia de I)on Juan.
F. : Una obra d'orfebreria barcelonina en una col . lecció francesa (n ." 3, p. 6) . Gerro d'argent repujat,
,les segle xvi. — B . : La necròpolis rontano-cristiana de Tarragona (n .° 3, p. 7). —FDLCII I TORRES, J .:
Les pintures murals romàniques al 3lusets de la Ciutadella (n ." 4 , pp. 1-3; n.° 6, pp. I-2).—FLAMA:
La questió de la ceràmica de reflex metal•lic (n .° 4 , pp. 6-7; n .' 5, pp. 5-6) . —MARTORELL, J . : Un
' :pus de casa dels segles XVI-XVII a Barcelona (n .' 8, pp. 6-7) . —FOLCH 1 TORRES, J . : La tècnica

l paslillatge en els frontals romànics catalans (n .° Io, pp. I-2) . —Dades relatives a les esglésies
'1 Pircneu d'on ¡tan sigut arrencades les pintures murals romàniques (n .- ro, pp. 2-3) . —FLAMA:

El sepulcre del duc de Cardona a Bellpuig (n . „ 16, pp. I-2). — GOLFI.RICHS, MACARI : Un eneenser
tel segle VI al 1lluseu Episcopal de Vich (n .° 16, pp. 2-3) . —GUDIOL, J . : Sarcòfag romà-cristià
'robat a Barcelona (n ." 17, pp. 13-15) . — SOLER I MARCH, ALEXANDRE : Troballa d ' una obra del pintor
l>orrassá. Retaule de Sant Salvador de Guardiola (n.° 19, pp. I-7) . — J. F. T . : Un retaule inèdit
l'en Jaume Serra, a Palau de Cerdanya (n.° 21, p . 1) . —FOLCH I TORRES, J . : De cons eren disposades
les imatges escultòriques en l'altar romànic (n ." 21, pp. 4-6) . — PIJOAN, J . : Les pintures romàniques
,le Pedret (n .° 23, pp. 5-6) . — SERRA i R kroLs : J. DE LA C . : Les troballes escultòriques a la necròpolis
,guano-cristiana de Tarragona (n ." 25, pp. 1-2) . — MARTINELL, C :_SSAR : Iconografia de l'escultor
1>onifàs (n .° 25, pp. 2- 4). — TRENS, MANUEL : Les pintures murals rotnàniques de. Barbara (n ."29,
pp. 1-3) . —COLOJIINAS, j . : Utt forts de ceràmica ibèrica a I'ubí (n .° 29, pp . 6-7) . —FOLCII I TORRES

1 . : LIti retaule inèdit del Renaixement (n .° 30, p . 4) . Retaule valencià del xvi, amb el miracle del

cavaller de Colònia . — SERRA, V. : La influència del Rosari en l'art de Catalunya (n ." 3o, pp . 5-h) .—
( 0LFERICIIS, M . : Els antipendis d'orfebreria (n .° 3r, pp. 1-2) . —FOLCH 1 TORRES, J . : La col . lecció
Ametller i el catàleg dels seus vidres (n ." 31, pp. 3-6). — FOLCH I TORRES, J. : L'estendard de Sant
Ul (n .° 32, pp. 1-3 ; n . " 33, pp . 4-5) . — F . : L'estàtua de la Figucra (n . 33, p. 6) . — CARPENTER,
Rifis : Dues obres ntestres d'Entpítries (n .- J4, pp. 1-3). L'Esculapi i un fragment de vas 'grec . —
FoLCII I TORRES, J . : Un doble de la sèrie de la «Vida de Saut Franceso del pintor Viladotnat des-
cobert a Berga (n.° 35, pp . 1-2) . — CASELLAS, R . : Orígens del rcnai.temenl barceloní (n . 36, pp. 2- 4 ;
n .° 37, p . 6) . —FoLClt I ToRREs, J . : El retaule dels Blanquers i la qüestió Huguet -Vergós (n. 38,

pp. 1-3 ; I1 ." 39, p). 1-2 : n." 47, pp. 1-4 ) . — FLAMA: La Crttt de Vilabertran (n." 46, p. 1) . —FoLCH

I TORRIS, J. : La ce (intiea de Paterna (n .° 48, p. i) . — hi_ HNEL, E . : (La ceràmica de Paterna) (n ." 48,

pp. 1- 4 ) . — GUDIOL, J . : Centcelles (n.° 48, pp. 4-6) . — FOLCH i TORRES, J . : El citnbori d'Estintariu
,rl .Museu de la Ciutadella (n .- 5o, pp. 1-2) . — FOLCII I TORRES, J . : Un Viladotnal a Florència i altres
notícies sobre els Viladontats de Berga (n ." 54 , pp. 1-2). — FLAMA : El claustre de l'abadia de Cuixà
al lletropolitan lluseum de V. Y. (n ." J5, pp. 3-4 ) . -PIJOAN, J . : L'altar d'Anglesola al Museu
de Boston (n .° 57, p. 1) . —TACIIARD, P . : A propósito del retablo de piedra de Anglesola (n ." 59, pla-

nes 3-5).
— Journal (les Savalals . París . — LANTIER, Raymond (1923, pp . 82-83) : Nota bibliogràfica

-obre les obres de Serra Vilaró, Poblado ibérico de Anseresa (Olius) i Excavaciones en el poblado
ibérico de Castell Vell (Solsona), publicades per la «Junta Superior de Excavaciones y Antigiie-

dades>> en 1920 i 1921 . — BREHIER, L . : Une forteresse de l'Orient latin . La cité de Rhodes (1924,
pp . 169-177, 212-223) . Estudi a propòsit de l'obra de M . Albert Gabriel, La Cite de Rh.odes . Hi
fa notar com en sa arquitectura «la influència que sembla predominant és la de Catalunya, on els
Hospitalers posseïen nombroses propietats procedents dels Templers . Eis arcs semicirculars amb

claus desmesurades de l'Alberg d'Espanya i d'algunes cases tenen llurs equivalents a Barcelona
i a Perpinyà>> . — LANTIER, Raymond : Les civilisations néolillaique et énénlithique dans la Péninsule
ibérique (1925, pp. 164-177) . Estufi en què es posen a coAtribució, entre altres treballs, els article;
de la crònica del darrer volum de l'ANUARI i vàries obres de Bosch-Gimpera.

— 37illcilnngen afer . lnlhropoingischen Gesellschcifi in Nien.—BOSCH-GImPERA, P. : Die Vor-
geschic¡tIe der Iberer (LX, 1925, pp . 69-116) . Treball semblant al que hem registrat de 1'Archäolo-
gischer _-1n :'iger. Hi son investigats, preferentment els orígens riels íbers com a poble, amb rela-
ció a la cultura anomenada d'Almeria i amb la del Sahara nordafricà.

-- 31USettttt . Barcelona (VI, 1918-19, publicat en 1925). —SARTI-IOU CARRERAS, C . : Retablo de
1,1 «Creación> (pp . 1,520) . Sobre un retaule representant les escenes de la creaciò, conservat a Ru-
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biulus de Mora. — SARTIIOU CARRERAS, C . : Los tesoros artísticos de Játiva (pp . 231-264) . — SOLER
V MARCI-I, A . : Pintura catalana treceittisla . De la escuela italiana al estilo propio (pp . 265-282) .
Id . : El frontal bordado de la Seo de Manresa (pp . 411-429) . — Vid . també ANUARI 1915-20, p . 833 ,

— Paraula Cristiana (La) . Barcelona .—RÀFOLS, Josep R . : L'Escoltura religiosa a Catalunya
en els segles XVII i xVlII (1926, III, 3 29-339) .

Prcïhistorisehc Zeilschrif1 .—Boscx-GIJIPEI:A, P . : Die Vorgeschieht, der iberisclten Halbinsal
seit dem Neolithikunt, (vol . XV, 1924, pp . 81-13o) . El contingut d'aquest treball es semblant al
publicat pel mateix Sr . Bosch amb la col .laboració del Sr . L . Periot en 1 ' .lnthropoiogie, ja esmen-
tat . El present va precedit d'un interessant resum del desenrotllament de les investigacions i una
llista dels principals museus i (ol-leccions prehistòriques.

—Quaderns d'Estudi . Barcelona .—P. Boscil Gr y IPERA : Investigacions arqueolùgigates de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans (1921, XIII, 51-73) . Reproducció de la Memòria dels treballs fets n
aquí st aspecte, durant els anys 1915-19, la qual fou publicada en l'ANUARI anterior (pp . LXIV-
LXVII) . S'hi acompanyen il•lustracions . —A. SCHULTEN : Tarragona (125-141) . Descripció de la
ciutat romana. — P. Boscx GIMPERA : L 'Etnologia de Catalunya (1922, XIV, 334-348 ) . — J. Co-
LoMiNÀs i J. GUDIoL . Sepulcres megalítics de l'Jusetània (1923, XV, 331-383) . Estudi metòdic
del resultat de excavacions fetes a la Comarca vigatana pel Centre Excursionista de Vich, prin-
cipalment, i per l'INSTITUT.

— Reseña Eclesi(Slia a . Barcelona. TRENS, Manuel : La . ««Majestats,> catalanas y su
filiación iconografica (1923, XV, 199-206). Fragments del discurs del qual ens ocupem en altre lloc.

- Revista ale .l ach ;vos, Bihl ateeas il Museos . Madrid. -- Si 1?RRANOI V SIANZI ; M . : Docu-
meitlos relativos a la Tintura en _dragón durante los siglos XVI v XV (1921, XLI I, 136-39) trets
de l'Arx . de Protocols de Saragossa . Sobre els pintors del segle xv Jaume Romeu i Joan Ribes . —
SANIIIIS V SIVi.RA, José : La orfebrería valenciana en la Edad Media (r922, XLIII, 1-17, 235-2J).
612-631: 1923, XLIV, 34-55 186-2o3) . Copiós arreplec de notes tretes dels arxius valencians i rela-
tives a orfebres . Entre elles es donen in e.rtenso alguns dels documents . No cal ponderar-ne el valor.
-- HERNANDEZ 310RA, Juan : Menorca prehistórica (1922, XLIII, 45-68; 1923, XLIV, 1-J3, 204-
225) . Ltll monografia local .	 PLANAS, Pedro S . 1 ., Paralelismo entre las instituciones /untdamen-
tales de la sociedad céltica ibjriea (1922, XLIII, 406-33 i 562-611).

—Revista ale Menorca . MahO.—FL_ ouER FÀ1.RECuEs, Juan : Bibliografía rtrtiitisnvítico-mcnor-
quiita (1923, pp. 293-328) . —GARRIDO, Julio : Los ntmumentos megalíticos de Menorca (1924, Pp •
99-120) . — MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Julio : La ceruiitica pintada ibérica en Menorca (1924,
pp. 121-129) . —MAR1ÍNFZ SANTA-OLALL_A, Julio : Nuevo descubrimiento romano en llcitorca (1924,
pp. 184-190) . Troballa prop del poble de Sant Lluís, de ceràmica campaniana i alguns altres objectes.
— MARTÎNEZ SANA OLALI, .1, Julio : La naveta occidental de Biniach y el esludio antropològiro de
algunos restos humanos flor el Dr . Aranzadi (1924, pp. 195-205) . — HERN .1NDEZ SANZ, F. : Notas
sobre la vía romana de Menorcaenorca (1924, pp . 219-223) . — HERNÁNDEZ-SANZ, F . : Sobre la vida v las
obras del pintor Pascual Calbo (1925, pp. 33-59) . — HERNÁNDEZ SANI, F. : El seitov Fredericb Cham-
berlin en Menorca . Descubrimiento de las Taulas de «Biniac Vell», «Bella-Ventura ,) y «Sen .1iu'ladó
(1926, pp. 161-183).

—Revista Musical Calalana . Barcelona . — La Música a Catalun ya . .1 plega de materials per ra

contribuir a sa historia : SOLER 1 PALET, J . : A .Santa daria del l lar (1921, XVIII, pp . 19-27) . Notes
tretes dels volums de Deliberacions d'aquesta església . CARRERAS, Josep Rafel : .-Algunes audi-
cions iitusicals del temps vell a Santa Maria del .11ar de Barcelona (1922, XIX, pp. 1-2). Notes soltes
de diversos temps . — BALDELLÓ, Francesc : Notes històriques sobre la ntúsica religiosa en la parròquia
de Sant Just i Sant Pastor de la eilttat de Barcelona (1924, XXI, 29-32, 113-115, 221-223, 250-255,
304-306), tretes de l'arxiu de la Junta d'Obra de la parròquia . Segles xv-xx. — CARRERAS, Josep
Rafel : De Sant Pere de les Puel•les . Dues notes musicals seieenlistes (1925, XXII, 6) . —ANGLÈS,
Higini : Els minislrers i cantors al servei dels comtes-reis de Catalunya-21ragó al segle I P (pp. 158-
166) . Memòria llegida al Congrés internacional de Música, de Basilea (1924), rica de noms d'antics
músics. L'autor dóna un tast de les seves recerques als Arxius de la Corona d 'Aragó i del Reial
Patrimoni de Barcelona.

-- Revue ale l'Arl . París . —RENAULT, J . M. : Lcs sculpleurs voiitans de Saint-Bcnoîl-sur-Loirc.
Le groupe d'Uütbertus (vol . LI) . Dades interessants sobre l'aint Gaucelí i ses relacions amb l'abat
Oliva, com sobre les existents entre els respectius monestirs.

— Vell i Voti . (Epoca II) . Barcelona . —GUDIOL, J . : Les Veròniques ( II, pp . 1-11, 67-76) . —
BASSEGODA, BONAVENTURA : La Eslatuitria a .Santa Maria de la dar (II, pp . 35-52) . — MALAUUZZI,
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1'xANc1sc(
: Un (lipilllu di scuola spagnr,ol(( uc'll(( k. l'ix aeolec(r. di Bolognna (I1, pp . 57-59) . 'faula

representant la mort d'un sant monje, de mitjans del quatrecents, que l'autor relaciona amb e1
Borrassà (Lluís), que la taula sigui posterior, i amb l'escola catalano-valenciana . - '1 RENS,

MANUEL : Una ara interessant (11, pp . 10 ;-IO5) . Capitell del s(gle IX, procedent de Sant Pere de

les Peles i utilitzat coin a basament d'ara . — ARCO, RICARDO DIA, : El bordado (le imaginería en
Aragón (II, pp . I06-120) .	 DURAN 1 SANPERE, A. : Data de la nio ;l de l'escultor Agustí Pujol, 1628,

no 1643 (11, pp . 132-134) . — AMORÓS, J . : Los leones rte la puerta de Santa Maria de Ripoll
(I I, pp. 143-153) . —MARTINELL, CÈSSAR : El cadiratge de la Se?( nova de Llcvda (II, pp . 171-183).
Obra de Lluís Bonifàs, contractada cl 4 de desembre de 1774 . —TACIIARD, PAUL : Les co//rets de
1(a collection Junvent (III, pp. 17-21) . —SOLER 1 PALET, J . : Altres noves de l'escultor .Justí Pujol
(111, pp . 26-30). — MARTINELL, CÈSSAR : Ulla (.bra i una dala inèdites de l'escultor Pujol (111, pla-

nes 30-32) . Retaule de l'església de Verdú, contractat el 1623. -- PÈRE_z hUENO, LILUís : Ferres

artístics espanyols dels segles XII ` al Z I'IIP' (IV, pp . 3-14) .
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