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Estudis sobre l'escultura romànica del segle XI'
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\Ir . Paul Deschamps va publicar en les , \1cl ;tnges d'I listoirc du \loyen _Agc (1), ofertes
a Mn Ferdinand Lot, un interessant estudi intitulat breument : "1'ables d'autel de marbre» . Sota

aquest títol hi ha els resultats d ' unit recerca
del major interes per a la 1 1 isuiria do l 'es-
cultura . _-\ ]cs tau]es d'altar que descriu
\h . Deschamps entre les vores i la part
enfonsada hi ha una faixa limitada per lùbuls
en arc de cercle, omplerts d'una decoraciú
esculturada».

.\questa decoraciú canvia amb els anys.
En l 'ara de Capestany (1 Ierault ; escrutada,
segons Una inscripció de la mateixa ara, en
temps de Carlos el Simple, després la mort
del Rei I_udcs, ;9S 02;1, hi ha una for ►na si-
n 'trica com d'una elemental fulla vegetal
de tres fol•lículs . :\questa forma rudiment ;l-
ria es conserva molt temps . Alés tard, en
una data compresa entre

	

i 1070,

	

1'apa-
1 -Ick) un sistema d'ornamentació compli-
cat, sobre el que vull cridar l'atenció . Es

~► troba aquest sistema a les taules de Rodez
11érault) ; Quaranta (l 1í•raultl, església con-

sagrada en ()'2 ; Rodez (segons una inscripció
de la mateixa taula, feta en temps del bisbe

Deusdedit, que 'Mir . Deschamps creu ésser el tercer d'aquest nom, 901-1U()-1) ; Sant :Andreu de
Sureda (1020-1021) ; Girona (Catalunya), església consagrada en 1(I : ;ß- ; Elna ('segons una inscrip-

ció 1009) . Torrelles, consagrada en lftk ; Sant Sadurní de Tolosa, consagrada en Eh() ; Clunv-,

consagrada en 10)0 ; Garriguette i Sauv°ian.
:Aquests ternes, d'un estil estrany-, que es troben a monuments allunyats els uns dels altres,

a Rodez, a Girona, a Ç)uaranta, a la Garriguette, i sens dubte a Sauv-ian, s(",n testimoni d'un art
molt original que no es lliga de cap manera amb
l'art antic, per ., al qual es poden trobar relacions
molt notables amb certs elements de decoració de

l'escultura hispano-moresca».
Aquestes darreres paraules, així corn tot el que

fins aquí hem exposat, pertanyen a l'estudi de

Mr . Deschamps.
Jo he dibuixat tots aquests ornaments que in-

dubtablement pertanyen a una mateixa família, a Ii

de comparar-los.
Hi ha, efectivament, freqüents analogies entre

aquests ornaments, amb els que ornen les cares
de les fulles dels capitells i els paraments de les
claus dels arcs de diversos monuments de Cùrdova, Saragossa, etc ., però jo deixo a \Ir . Des-
champs, que s'ha reservat el fer aquest estudi, el mostrar-los en detall.

Vull solament indicar les analogies extraordinlries entre aquells ornaments i els que deco-
ren un llibre, menys conegut, que jo he tingut l'ocasió de poder estudiar- detingudament : el

París, 1925.

Fig . 213 . — Orles del Beatus d _\shhurnham

Fi ;. . f~nn- decoratiu, de les ;er e . dallar
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I>eatus d'_Ashhurnham, avui assenyalat amb el número 644 en la Pierpont Morgan Librarv, de
Nevc-York que es pot datar a 92( (l N'hi ha prou per a demostrar-ho de posar uns dibuixos
al costat dels altres (figs . 243 i 244).

Entre ells hi ha un tema que es comú a l'ara de l'altar i a la llinda del portal de l ' església de
Sant ndreu de Sureda (figs . 245 i 246) . Un altre tema del mateix Beatus es igual al que orna la
llinda de Sant Genis les Fonts (fig . 2-47) . L'analogia amb els temes ar tbics dels elements orna-
mentals, dóna mes valor al fet de que en aquests relleus els arcs són en ferradura, com els arcs
de l'arquitectura representada en el 13eatus d'_-\shburnh;tn4 . De tot aixù sembla deduir-se que
uns mateixos tallers feren les ares d'altar i els primitius relleus romímics del Rosselló.

Tenim així establertes analogies entre un manuscrit mossitrab de 926 i les taules d'altar que es
fan des de )S2 i encara les llindes de la Catalunya francesa de Sant Andreu de Sureda í de Sant
Gents les Fonts, unes i altres ornades de temes arlbics.
Els picapedrers del Pireneu catal t usaven, doncs, temes
d'origen ar;tbic transmesos pels manuscrits mosshrabs.
a )uí era la gent que treballava aquestes obres que es
troben escampades principalment en la regió compresa
entre Tolosa, Alontpeller i Girona? Coneixem el nom
d'un d'ells, el qui feu la taula d'altar de Sant Sadurní de
Tolosa, bernat Gilduin . El nom no és d 'un musulm;t.

Jo vull assenyalar aquest fet interessant, el qual és
que en les primitives escultures pirenenques del comen-
çament del segle xi, hi ha una preponderincia de ternes
musulmans . Un fet antleg, potser en mes intensitat, al
que es verilica en els claustres de Tolosa i en els de
Moissac, del segle xii (2).

(1) El manuscrit és fet per Magius, arxipiùlor, i fou encitrrec de
l'Abat Víctor d'un monestir de Sant Miquel, que probablement és Sant
Miquel d'Escalada en la reg-Ni de León a Espanya . La data esta indicada
en el manuscrit en aquesta forma : duo ,ge/uirna ler lerna tewues et ter
deixa bina fi c ar, que Gómez Moreno interpreta afixi:

2+2+3 X 3 X 100+3 X 10 X 2=1 +900+60=964

per() que pot interpretar-se també com han let altres:

2+2+3 X 3 X 100+3 X 10+2—4 – 900+32=932

2+2+3 X3 X100+3(10 +2)=4+900 +36= 936.

\quests anus són referits a l'era hisphnica.
AixÒÒ donaria reduït a la cronologia actual o bé 926, 896 ó 891 . M ' in-

clino a creure 926.
Magius mori en 9(18 deixant sense acabar altra c6pia del 13eatus, la

de Tavara (\nus . V, 35, n .° 257, de l'Arxiu ilistóric Nacional de Madrid)

que fou finida per son deixeble Emeteri en 970 . Emeteri posiblement és el
mateix que féu amb Eude PicI,i.v el 13eatus de la Catedral de Girona

en 975 . ¡u m'inclino a la primera interpretació, ja que en el tercer cas
hauria treballat Magius 71 anus en l'art difícil de la miniatura, i és dificil
el supost d'haver conservat la vista lins a l'edat de quasi cent anys, supo-
sant que en acabar el primer manuscrit en tingués 23.

Gómez Moreno cita amés, per a recolzar la seva tesi, que un abat
Victor regnis en 926 el monastir d'Escalada (Gómez Mourxo, M . : Iglesias
mozarabes .9rte espa ;Ml de las siglos LV a XI. Madrid, 1919, pitg . 131).

(2) Aquestes dades foren comunicades a la -Société des Antiquaires
de France» i han estat publicades al Bulletin 1928 al 149 .

Fig . 246.

Detall de la. llinda de Sant Andreu de Sureda
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Es sabut que la mes vella escultura ronùlnica de 1 ranga, epigr;llicament datada, es la llinda de

l'església de Sant ( venís les fonts (hg . _'-li ) . Es tamhe una de les nies antigues escultures rom;tni-

ques cl'Europal . Una inscripció fixa la seva data en l'anv vint-i-quatre del Rei Robert, o sigui vers

_'1 - .

	

Llinda de Sant Genfs Ics Fonts

l'any 1( 1'20-1021 de la nostra era . La forma es coneguda : el Crist en majestat sohre els dos
cercles de la glitria, sostinguts per clos
an gels, presideix sis ap(-)stols posats din-
tre sengles arcades lleugerament en arc
de ferradura sostingudes per columnes.
Una inscripció es desenrotlla en la part
superior i una orla, molt usada en els
manuscrits dels temps, enquadra la com-
posició ¡ 1 1.

En la extensió de J ireneu que te per
centre Sant I>eat es troben urnes funera-
ries i esteles barbares amb ligures que,
sembla, poden esse r datades de cap ei
segle Iv e . Es possible que per la raó de
tenir el material a mit s'hi hagués con-
servat la tradició de l'art escultori des
de I'epoca romana, en la qual el país veié
les esplendors de civilització represen-
t:ida per les descobertes de Saint-Ier-
trand de Conlminges i de V ' allcahrera.
Anelles aillades deixen entreveure una
possible cadena que relligaria així l'es-
cultura indígena post-romana amb l'escul-
tura admirable de Tolosa i

	

Moissac.
Tot estudi de la llinda de Sant Genís

les Fonts t<', doncs, un Illilxim Interes
hisg n ric.

Una primera novetat lia estat per a
mi la qualitat de l'obra que m'ha revelat
el contemplar la en fotogralies engrandi-
des . L'obra que havia semblat a Lastey-

(1) LASTEYRIE : L' :Irc/itecl,ire religieuse en
Fig . 248 .-Llinda de Sant Genis ics Fonts : Detall d'un apòstol

	

France a l ' epogne romane, Paris, 1912 . P . 637 .
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rie absolutarnent mal dibuixada i en certs
;tspeCteS

	

t( belleses en les testes
dels apostols quo r('\'Cli'll

	

art d(' l'es-
cultor de mes valor del que hom havia
suposat

	

contemplar-la

	

petites loto-
!Zfalies (fins . 2-fS i 249) . Evidentment les
teste ,' no son copiades sense que l'autor
hagi deixat d(' posar hi quelcom d(' dintre
seu . Ili ha en elles una visití del natural:

testes de monjo o canonge ;uni) els
llavis inflats, amh ualtes arrodonides o

amb llur~ haches hirsutes i descuidades.
Revela

	

un all ('01lStltlift anterior-
ment, Ull alt 1('t, que no

	

Clip rdaeio
dlllh les testes eitle 011 ('l segle N' escul-
pien qualque vegada els escultors d'orna-
ments (hg . 2511 ' .

El model que serví de pauta fou una

obra d'orlehreria del gOnere que a Cata-
Iuut-a coneixem per documents i per re-
produccions coetanies fetes amb pasta,

obra d(' daurador i del qual it Europa

han quedat uns pocs exemples . Per() en-

cara mes concretamunt es pot dir quo d

mode] era un incipient retaule, 1db/11a

retro Wittre o relabula en contraposició
a 1'anlipendium o /abnla ante (Ware

('001 les anomenen els documents.
Els documents ens 1-an conOixer en la

regió els altars d(' Elna (1 cap de bisbat
i possiblement el de Cuixa 12 fins potser
('1 de Girona

	

, proper pels colls pire-

	

-'trgi
nenes baixos

	

Perthus i du 1'anissars
El Slesvig . Dinamarca, SuOcia i No-

ruega han conservat un extraordinari nomhre d'altars decorats de planxa

	

metall executats
durant un seule des del cornenoatnent del segle xfl , (-1 . Tres d'aquests altars, els de Listjers.
Odder i Sahl han conservat retaule . 1_a disposiciú del retaule dels pirenencs podem
eond n er-la comparant la llinda de Sant Genfs les Fonts amh el retaule d'un d'aquests altars

guardats en el Museu nacional de Copenhague, principalment
pul de Faltar d'Odder _WWindia septentrional, Dinamarca)

huures 2-17, 251 i 252).

1 .es analogies de composició són extraordinitries : el Crist

al centre depassant la cnrva de la ul()ria la línia horitzontal de

les arcades ; l'apostolat incomplet com si el nombre hist()ric s'ha-
gues de completar als costats ; la inscripció en la part superior;

la, igualtat del tema floral en les impostes dels arcs.

Fig . Llinda

	

Sant Genfs les Fonts : beuAll d'un apOstol

Hg. 250

	

Testa d'una iinposta de Sant
Peru de les l'un l'Ie,

1" Jlarea hist)aniea, ap . LX V.

(2) Guillem, Comte de Cerdanya . en 11'95, per a la restauració del retaule de
Sant Nliquel de Cuixä construit probablement en el segle

	

per rabat Gari, fa una
deixa d'una copa

	

hispanica, ap . CCCNI.
1;'. l retaule donació de la comtesa Ernwsindis i sa nora Guilla muller de

Ramon fei Corbat el dia de la consagració xi . rvä : 1'i'aje lilerario a las
Igleslas di' Fspana, XI f . 150 . Kumesindis mor en 1058 . L'ús del retaule a les terres
Ianguedocianes Us anterior a 11)56, data en que l'arquebisbe de Narbona acusa al
vescomte13erenguer de la desaparició de les Talwlas zero postaliulas, et cuci's,
et serfnia reliqnlnrnln» . Dt)c .INi .E : (,lo,)sarium,VI,l 31 . Vegeu sohl'(' la història
del retaule, 13R :0'x, Joseph : Der ehrislliche Altar in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung, München, 1921, vol . 11,

l 'or!, Nol-m11 ND : Golden altars danislt rucha/ wo,* from the rinnanesaue
period,Copenhague, 1924 . Text en danès i resum en angles .
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Encara es podria notar que l'arcada que sobrelnunta els altars escandinaus (fig. _'51) recorda
l 'arcada que sobreguarda la llinda dels
portals rom<►nics.

Fa temps hem pogut indicar que rar-
quitectura del segles x , tenia una
gran uniformitat des de Catalunya a les
terres baixes del Rhin . Aquesta analo-
gia entre el retaule dels altars de Dina-
marca i la llinda de Sant ( ;enís les Fonts
indica que un mateix model d'altar es
repetia del l'ireneu a les terres norman-
des . El vehicle era les terres germàni-
ques del Rhin . Lona anella d'enllaç es el
retaule de Coblença, avui al Museu de
Clunv.

La influencia gernrtnica al país escan-
dinau es assenyalada en nombrosfssims
detalls per als qui han estudiat a fong els
altars danesos Aquesta inlluZ'ncia es
nota en altres aspectes de l ' art nòrdic,
com les esglésies de fusta, obres tarda-
nes inspirades en les esglésies romàni-
ques del segle xii del 1 :hin.

Del. Rhin als Pireneus les relacions
eren freqüents : es poden sintetitzar en
el fet que una mateixa escola d ' arquitec-
tura rema durant una part del segle NIL

des de la costa nord de la Mediterrrinia
i després seguint el Rhin lins a les pla-
nes d'1-Iolanda . Ara veiem el mateix fet
en la composició de l ' altar.

Una conseqüencia se'n dedueix : que
cal portar l'ús del retaule en les terres
del Pireneu als començaments de la xt
centúria.

Una darrera conseqüi'ncia és l ' absis
i l'altar servint de hase de composició

Fig . 2-d . — Retaule de l'altar d'Odder Dinamarca .
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LES COLLI 1\ kS, BASES DE COIZNELL à 1 LES 1)E WIPOLL.

LES BASES 1)1 ; SAN] . PERE I)1'. IZOI>A

Les columnes de Cornella (figs. 253 i '̀ .)-l) susciten un problema interessantfssinl (1).
Evidentment no es tracta aquí de columnes romanes . Són columnes corínties transformades

en llurs proporcions i en la forma del capitell i de la base . L'entaulanlent ha canviat, transfor-
mant-se en les impostes que coronen les columnes.

Les columnes senceres tenen una alçada K'7 4 de diämetre, aproximadament . La proporció de
les columnes romanes no era estrictament constant . Vitrubi assenyala a les columnes corínties
de 9 ► / ., a 10 diàmetres . Vignola, que n'havia medit en gran nombre, assenyala 1U diàmetres . El
canvi està principalment en la proporció relativa dels tres elements que componen la columna:
capitel!, fust i base.

El capitell te gairebé 1 1 !z diàmetre, mentre ei capitell romà antic tenia menys d'un diàmetre.

1 , Vegeu l'estudi sobre l'església de Cornell :t en les pitgs . 136-138 del present ANUM'N
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En les darreries de l'imperi arribava a 1 diametre i I ! 3 . I_a base té 1 diamctre 1 / 3 , mentre la base

romana tenia I l l .
La proporció relativa dels elements del capitell difereix també de la clàssica i de la major

part dels capitells pre-romanies que coneixem . En la major part dels capitells corintis del temps

imperia l cada rengle de lulles ocupa 1 /3 de 1'alçada d : , capitell i l'altre terç l'omplen els rinxols i

fulles superiors . En cl capitell de Cornellà l'alçada de les fulles és molt major que l 'ocupada
pels elements de la part superior. Tampoc s'assemblen els capitells de Cornellà amb els capitells

corintis visigòtics de Sant Miquel de Terrassa que segueixen més o menys ]a proporciú romana,
ni amb els que coneixem a Catalunya de diverses èpoques anteriors als dels monuments del
segle xl~, que en general tenen un sol ordre de lulles com el trobat a Sant Cugat del Valies o
els que es guarden al claustre de Sant Sebastiri dels Gorchs, que sún de composiciú extremada-

ment bàrbara . L'analogia d ' aquests capitells amb els conservats a Santa Maria de Ripoll és extra-

ordinària . Aquest fet fou assenyalat pel qui això escriu, en el moment de la descoberta dels
capitells de Cornellà, ala Secció 1 Iistòrico-Arqueològica de l ' INs-i [TOT D ' Es"fL-I)Is C:v r :vLvxs;
però ha estat l'arquitecte de Còrdova Dr . Félix I Fernández (l) qui ha pogut cercar la filiació

d'uns i altres en explicar llurs analogies amb els del període califal cordovès.

El Sr . 1Iernítndez descriu minuciosament els capitells de Cornelia i creu veure junt a la part
superior del segon rengle de fulles una reminiscencia del collarí ornat de perles, que existeixen

el capitell compost . Ordre compost-acorintat l ' anomena . Les petites volutes angulars del capitell

corinti sún recobertes de fullatge en els capitells de Cornelia, i., com en el capitell compost,

notablement accentuades . L' analogia amb els capitells ripollesos és innegable . N'hi ha prou amb
juxtaposar les fotografies dels capitells de Cornelia i un dels de Ripoll.

Ara bc, els capitells de Ripoll presenten caràcters extraordinariament iguals i detalls típics
dels capitells de la mesquita cordovesa de la part obrada en temps de E1 I-Iakem 11 i d'Almazor

cn el darrer quart del segle x , . Les bases de les columnes de Cornelia amb llur escòcia extrema-
dament allargada i aplanada amb el tor superior en forma de corda, també recorden, corn les
conservades a Ripoll, les que els artistes musulmans tallaren a Medina ~\zahara i a la mesquita
de Còrdova durant una part del segle Són també d ' aquesta forma els de la finestra arabiga

conservada al claustre de la catedral de Tarragona . Les hases de Cornellà tenen el perfil dege-

nerat i incorrecte . A Sant Pere de boda hi ha diverses bases del mateix tipus que és possible
que pertanyin a l'església consagrada en 1U_2 amb assistència del mateix abat )liv-a, que construí

la basílica ripollesa.
Les hases i els capitells referits porten a una conclusió que el Sr . Hernández exposa concreta-

ment. «Pel meu mode de veure, diu, hi ha un enllaç més directe entre l 'art de Ripoll i de Roda

i l'andalús, que entre aquest i el de Cornelia . Les peces de Cornelia ajuden a explicar-nos les

de Ripoll i les de Roda ; però, per si soles, fins essent patent en elles la influència musulmana,

hauria estat difícil asssegurar que es deguessin a ella . Pel contrari, les de Ripoll i les de Roda,

fins per si soles, podrien relacionar-se amb les cordoveses ; en particular els perfils dels tipus
mes correctes de les bases, impossibiliten el dubte i obliguen a pensar en l'actuació d'obrers

hispano-ar:ibics . Es versemblant i natural que els obrers d ' aquests dos monestirs, fins par-
tint d'una inluència musulmana, arribessin a produir un tipus ; propi de capitells i bases que

apareix en gestació en algunes peces de Ripoll i trobem ja completament format a Cornelia.

Fig . 252 . — Rctaule de l'altar d Odder : Detall Fot . 1~urlrn~rl

(1) IIERN .iNI z, Feliz : ('n a-;/'eclo rle la iujlat

	

rlrl arte callJ(Tl <vr Cataluaa . Archivo español de _Arte y Arqueología,

vol . 6, p,tgs, 21-19 . Madrid, 1930 .
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l'el Sr . I Iern,"mdez la inIluí'ncia es exercida per mitj :l
dr treballadors musulmans emigrats a CatLdunv a, y in-

g uts de CerdoVa, de Saragossa o potser de Lleida on
morí I lix('ln ben ~luhamad, el darrer C' ;ilila oln('v .td ;t
de Lí~rdo a que troh;t hospitalitat prop de Soles nin
ben I Iud Ujodhami que regia la ciutat musulmana d('
l'oest de Cataltii y t . t 'ohradur dels capitells de I :ipoll
no Vc directament de l ' andalíls . « I'('r la mcVa Put

diu el Sr . 1Iernändez — no reconeixo titl origu(,
talla angulosa
qu(' presenten
els capitells
lIl' Corm'll ;t 1

alguns d('
poll , . ques-
ta talla es tro-
b :l en algunes
obres esculth (-
riques de

	

1(.'-
dina zahar.l;
Os munys Usa-
da en el dcro-
rat de la mes-
quita de Cùl -
dov-a dt'1 temps
de El Hakem 11

1 desapareix eil

1('s d('1 darrer
quart del se-

gle x c Com 1('s
executades per
.\lmanzor a la
mateixa
quita o a la pila
d' :Azahara con-
',ul'Vada al J1lI-

seu ;Arqueole-
ic Nacional de

.Madrid . Lain-
lluencía anda-
lusa segueix
Ç'1 St . . 11(rniÍn-
dez — que actua
a Ripoll a prin-
cipis del se-

gle x1 , , no po-
Cornellà : Columna dc larc triomfal dc l'església

	

dia portar- hl
una manera de

treball desusada en el país d 'origen, ni en el cas que els
elements aportats a aquell obrador haguessin procedit
d'un focus artístic secundari i no del focus director
sinó que havien de procedir d'un obrador anterior en
quaranta o cinquanta anys ; potser d'algun obrador mos-
sàrab, com indiquen certs detalls d'aquests, que no es
troben en els capitells esculpits a Ci rdova, tais la frac-
ciú en dos de les fulles d'acante que es troba a Iiornija
i Vilanova (Galícia.

Fi;

Fig.
Cornelia . : Columna de l'arc triomfal du l 'csglusi ;(
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IIom podria encara arriscar una altra solució . ;. No podrien els capitells ripollesos procedir
d'una de les tres basiliques anteriors a la que f0u construir Uliha Recularíem així llur data i ens
acostaríem a 9.15 o 977.

L'obrador influït pels ternes musulmans segueix treballant . En 1018 es consagra a la Catedral
de Girona un altar ornat amh ternes de la familia mossàrab . Darrera l'altar s'ha conservat la seu

Fig. 255 . —Capitell de sant I'ere de Roda Via . 256 .—Capitell de Sant -lliquel de Fluvi i

episcopal ornada amh els símbols dels evangelistes que semblen arrencats d ' un vori romànic i
d'una tija vegetal ondulada calcada d ' una altra que orna el Beatus d'Àshburnham.

I V
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En una nova tongada de treball a Sant Pere de Koda es continua obrant els capitells corintis
llargs de proporció corn els de Ripoll, pern al costat se ' n construïren amb complicats entrellaçats
que acaben alguna vegada amh fullatges dels duals pengen pinyes característiques Els dos tipus
es retroben a l'església mo-
nacal de Sant Miquel de Flu-
via ben a prop de l'actual
frontera espanyola ; d'an ;l-
legs han estat descoberts en
els treballs de la Catedral
d ' Elna. Els capitells ornats
a;nb entrellaçats semblen
una derivació Ilunvana de la
mateixa hranca a la qual per-
tanyen els capitells de Santa
Maria la Blanca, de "I -oledo.
Els documents per a datar
aquestes tres construccions
són discutits, pers, l 'e studi ar-
queoiògic i la comparaciú i es-
til fan pensar en les darreries
del segle xI` o en els comen-
çaments de la Nu centúria.

28 .
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Fig, 257 . — Capitells d'Elna
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Podria confirmar aquest indici arqueològic, el fet de la
consagració de les esglésies d'Elna i Sant Miquel de Ulu-
viS l 'any- 10()6 . Brutails hauria vist clarament la data de la
reforma de la catedral rossellonesa a qui' pertanyen els
capitells i que ocasiona la consagraciú de l ' altar major.
Un capitell corinti del tipus de Sant Miquel de 1 7 1uviä es

troba encara a Sant Esteve de Has, església consagrada
en 111') . A ells podrien afegir-se els de Santa daria de
13esalü, encara que per la seva factura són més propers al
capitell corinti cl5ssic . Les seves impostes són també orde-
nades, però no el collarí . En alguns d 'ells és oblidada la
disposició dels nervis de les fulles . Ili ha, referent a Santa
Maria de 13esalíl, una acta de consagració de 105.

Entre aquests capitells n'hi ha que presenten analogies
extraordinSries . Vegeu els dos capitells corintis que repro-
duim un al costat de l'altre . L'un és de Sant Pere de Roda,
l'altre de Sant Miquel de Fluviä (Iigs . 255 i 256) . Com-
parem tanlb' els capitells de ]lacerin d' Elna (fig . 257)

i de Sant Miquel de FluviS (ligs . 25S i 259).

Tots ells tenen de comú la imposta luxosament decorada . Els capitells corintis tenen el mas-
sís de les fulles omplert d'ornaments prescindint dels nervis que presenten al natural ; en molts
la rosa central és substituida per una testa humana (fig . 256) . Si hé no es pot dir que es tracta
d'un mateix obrador, es pot afirmar que l'escultura dels capitells de les tres esglésies segueix
mi'todes anSlegs i té algun model comú.

Hi ha obrador que usa exclusivament els temes de l'art musulmiI : el que treballa en una
església construida en la primera meitat del segle x11`, a Sant Ioan de les Abadesses (1) . Els
temes són variats, però tots dintre el cicle, dels que ornen els teixits i els voris musulmans.
Els capitells corintis es deformen seguint directrius que es trohen també a 1 '.Alrica, i els lleons
enfrontats, el tema de l 'elefant amb la testa ornada i el castell sobre el llom com a les velles
estofes de la tomba de Carlemanv, el monstre vetllant l ' altar del foc, el lleó alat amh tors
d'home, Samsó o Gilgamés, els homes vells en baralla arrencant se ]a barba corn en la minia-
tura còmica que acompanya les severitats del t eatus, tal escena d ' una burla d ' Isop omplen tots
els capitells. Finalment una imitació d'una inscripció cíclica orna un dels capitells (1).

La conseqüència és, que en els segles x e i Xl .. i una part del xir treballen a les dues
vessants del Pireneu obradors caracteritzats per l'ús abundant de temes musulmans, deguts
a la cùpia dels temes comuns en els llibres sortits dels escriptoris mossSrabs, o bé ais obrers
moros o que tenen per base de llur cultura, la cultura
musulmana.

Aquest obrador féu dues obres al començament de
la seva major activitat, cap a 10211, les llindes de Sant
(ienís les Fonts ï. de Sant Andreu de Sureda . Tre-
ball~t a Ripoll, i. a la fi del xi o començament del x ii s
obrava capitells en les esglésies del nord de Catalu-
nya i treballa potser a Tolosa i de Tolosa anava a
\loissac on esculpeix amh nou esclat la figura humana.

_Anàlegs carlcters l'acompanyen i el segueixen en
el viatge llarg d'un segle, sobre tot el carScter mos-
sSrab d 'una gran part dels temes decoratius . l'el que
podem saber-ne jutjant-lo per les seves obres els obra-
dors languedocians del començament del segle xic ,

(1) Vegeu .\SUAR) de 1'1N TITCr u'EsTrio-, CATA7 .&NS, 1921-1926, pa-
gines 116 a 114 . L'església tc un pla de creu amb santuari amh girola
excepcional en el pais i usual a Frantia . EI monestir des de 1083 a 111_1
fou habitat per monjos de sant Victor de Marsella . El temple fou con-

sagrat en 1130 . — PI CADAI ALCH, J . : Un cas interessant rt'in/Inenec
franraise a Catalogne. Saut Joan le les _lharlesses; publicat en la
-Revue de l'art chrétien» en 19IJ, núm . de gener-febrer.

338 .- L'apitell de Sant Miquel d(

Fig . 259. — Capitell de Sant Miquel de Fluviit

a



CR(1\Il~ .A U .AIZ(~LiF,ULO~ .I .A I IIISTÓI:IA UI'. I, \I :"1

es movien en un camp d'idees anàleg als primitius obradors pirenencs del començament del

segle xi.
Fins avui per a demostrar 1'exist&ncia d'una cadena que lliga Catalunya al Pireneu amb

Tolosa, Moissac teníem la prova material de l'examen petrogràfic dels marbres usats . De Girona
a Tolosa es treballaven els mateixos marbres ; crec que podem afegir a aquesta prova d ' ordre
físic, la prova de l'analogia de temes que vol dir els mateixos llibres, la semblança de les lectu-
res, d'on la semblança de la formació espiritual . Si admetem que els temes no eren com avui
independents de l'artista, sinó en aquella 'poca, com fórmules d'obrador, eren lligats estreta-
ment amb els homes que els adoptaven, arribarem a la conclusió que la corrent artística vin-
guda del Migdia, tingué part molt important en l'extraordinària eclosió de l 'escultura languedo-
ciana del començament del segle mi , .

L ' obra llur magnífica, la creació de l ' escultura de Tolosa i Moissac, era la repetició amb més
esclat d'un treball ja secular . Anys i anys es movia en el mateix ambient i ideal . Anys i anys es
nodria dels mateixos pensaments . 1 no són sense lligam les obres bàrbares de Sant Andreu de
Sureda i de Sant Genís les Fonts i les escultures, rígides encara, de Sant Sadurní de Tolosa i
del claustre del gran monestir cluniacenc de Moissac. — J . P . i C.

Noves pintures murals

La sèrie ja prou nombrosa de pintures murals catalanes s 'és enriquida encara en aquests
últims anys amb nous exemplars, descoberts especialment en terres gironines, que comptaven
lins ara amb l'únic de Boada i amb alguns altres, prou escassos també, dels quals resta tan sols

Fig . 2o0. — Sant Andreu del Terri : Pintura de l'absis

el testimoni documental . Les noves descobertes extenen considerablement la zona de difusió
d'aquesta pintura decorativa que arriba ara des del Baix Empordil fins a les terres rosselloneses,
que tenen a Sant Martí de Fenollar un monument prou estudiat i conegut.

Inicia les descobertes, fetes principalment per la Direcció dels Serveis de Cultura de Girona,
la mostra de pictografia romànica de Rabós del Terri, a l'església de Sant Andreu, que conserva

11,3


	anuari1927_31_0223.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0224.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0225.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0226.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0227.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0228.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0229.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0230.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0231.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0232.pdf
	page 1


