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Els temes de la ceràmica de Paterna en el claustre de l ' Estany (1)

Els
recollit

temes de l'escultura romànica són un món complicadíssim en el qual reflueix el saber secu'
principalment en els llibres miniats dels monestirs . No sols les fonts literàries proporcior

temes ideològics, sinó les imatges resoltes de llurs minia r
res. Llur influència s'estén més enllà del purament didàc'
i. en els llibres troben els escultors també els temes pu'
ment ornamentals . Després dels llibres segueix com a f(
d'inspiració o de còpia els objectes mobles : els voris,
teixits musulmans, la ceràmica . Finalment, plana sobre
escultors i arquitectes el prestigi de l 'antic món romà i
son successor l'imperi d' Orient. Per aquesta raó reflueix
en els temes romànics totes les fonts que havien assadoll
les races de l'Europa: el vell fons romà, l'Orient hizant
musulmà, les supervivències de l'art prehistòric, les influí
cies primitives cèltiques portades pels manuscrits carolin ;-
fortament influits dels irlandesos i dels coptes i, finalme,
l'heràldica en les darreries del període.

Entre aquest món de formes es destaquen aquelles
què domina la figura humana. Llurs fonts són l'Antic T.
tament — el Gènesi principalment — el Nou Testament,
Vida dels Sants, les representacions del Calendari, qualqu,
escenes de la vida popular, escenes de caça, de la vida d,'
mèstica i rural . A la fi del segle xii apareixen els tem
d 'origen literari, les faules, qualque escena de rudimentàri,
gestes feudals com la lluita dels Rocabertí i dels vescomt
de Cabrera amb el llac llegendari a Sant Cugat del Valli.
després, encara, els temes iconogràfics copiats de les arquí
tes i dels teixits morescos.

balanç d'aquest món de temes, hi ha un resid
el claustre de l'Estany i l'origen del qual he crt

Fig. 223 . -- Capitells del claustre
de l ' Estany. Escenes de prometatge

Fet el
obscur, sense fàcil interpretació, que es troba en
gut trobar-lo en els temes que ornen la ce-
ràmica de Paterna.

Santa Maria de l'Estany era un petit
priorat que existia ja cap a finals del 1090,
elevat més tard a honors d'abadia. La seva
església, de planta en forma de creu llatina,
fou consagrada en 11J3 . Prop l'església hi ha
un claustre pobre, d'aspecte rústic, la rusti-
citat del qual li havia donat fama de velhí-
ria extraordinària . Es de planta quadrada,
amb corredors d'amplària diferent . Entre la
sèrie llarga de sos capitells hi ha els ternes
religiosos que representen la vida de Jesucrist
posada entre les dues grans fites extremes : la
creació i primer pecat i el judici final . Fixem-
nos solament en les representacions civils.
Entre aquestes hi ha un grup interessantís-
sim en les ales Est, Sud i Oest, verament
desconcertant.

En un d'ells hi ha una parella que es
donen les mans com en una escena de casa-
ment (fig 223) ; l'home vesteix una túnica i
una sobrecota fins als genolls; la túnica té Fg. 224 . — Capitells del claustre de l'Estany . La dansa

(I ) Comunicació llegida al Congrés d'H istdria de l'Art, de París, de 1921 .
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mànegues ajustades, i la sobre-
rota, que sembla lligada al coll per
un cordó, té les mànegues penjants
rom era moda cap el I240 (I) . La
',ma porta un vestit ajustat al cos,
als braços una jupa llarga i un
1 rossegant que li cobreix la testa.

;n una altra representació del ma-
eix capitell hi ha una escena de

dansa (fig . 224) : un müsic amb tú-
sica curta amplament folgada des-
orés de la cintura, amb cabellera on-
(Mant coral al temps de Lluís XIV,

ra la viola: la dona, una jogla-
-sa , que s'ha tret son ample vel,
rta un estrany capell triangular
gat de pompons i té en ses mans

s petites peces de terra cuita
1( , , com les castanyoles andaluses,

marquen el ritme de la dansa, ins-

f ruments de percussió que alguns

publes de llengua castellana usen encara
i anomenen larreiias o lt'jttelas, diminutiu
de tarro o de teia . Consisteix en dues peces

de terra cuita lligades als dits, amb les
quals es produeixen cops secs . Tal es
troba representat en les Ctïuligas de Santa

Maria (2).
Altre capitell, vehí de l'anterior, com-

pleta la idea en dues escenes (fig . 225) : en
una la dama, en son boudoir, pentina i
parteix sa llarga cabellera ; en l'altra la
dama i el cavaller es donen estreta abra-
çada. Els abillaments recordeu els de les
darreries del segle xii que reprodueix Qui-
cherat (3). L'escena és banal per pensar
en un origen literari.

La ceràmica de paterna del \[usen de
Barcelona dóna nous elements d'estudi
per a trobar l'explicació d ' alguns d'a-
quests temes iconogràfics.

La primera coincidència de temes la
trobarem en un dels capitells (fig . 226) en
el qual la composició pot ser també deri-
vada d'un teixit, tal corn el que durant
segles féu de frontal a l'altar major de
Sant Joan de les Abadesses, avui al Musen

de Vich. 1)os paons o dues polles de Nu-
mida enquadren una ornamentació floral.

Tal es troba en una de les més interes-

(1) Quicherat : Histoire du Costume . p . 175.
(2) Manuscrit J . b . s . de l ' Escorial . cantiga 330 . Vegi ' s l'edició de la Real Academia Española, Madrid, 1922, v0-

nm III, p . 33 . Aquesta miniatura és comú en els ]libres de poesia . 1)e setze miniatures del Cancionero da Ajuda, en dotis.
al costat del joglar hi ha la joglaressa que dansa al so de les tarreñas . (R . Menéndez Pidal : Poesía Juglaresa r Jugla-
res . Madrid, 1924 .) A Souvigny, al Borbonés, hi ha un capitell amb una escena de la vida dels joglars : dos masies, ran
toca l'arpa i altre la viola, nmuntres un tercer recita (1\Iale : L'art religieux alt Xll .,hele, p . 312).

(3) Obra citada.

22 . — Institut d' Estudis Catalans

Fig . 225 .-Capitells del claustre (le 1 ' L>ta0v. l'.sCv n .'S de t,,C nIdOr i d ' amor

Fig . 226. — Capitell de l 'Estany
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Fig . 227 . — Capitells del claustre de 1 ' Estanv

sants composicions de Paterna (fig. 337) .
El tema dels ocells afrontats es repc--

teix en altre capitell de l'Estany, en dii-
posici(t semblant en un plat de la col'lcc-
ciú Plandiura (1).

Notem el vestit especial de les dama•-
representades en un dels capitells de l'E,
tany. Un brial, extremament cenyit l'
cos, sortint les caderes exageradament
semblant a les dansarines del plat de l t

sardana del Museu de Barcelona (fig . 336

En aquest les dones porten un cap(

cónic o piramidal, de vegades ornat o.

pompons.
Fixem-nos encara amb la guimpa qu,

envolcalla la testa de les figures d'altr,
capi ell (2) i comparem-la amb les de]

plats de les sardanes i el de la fig . 227.

Assenyalem encara analogies del pentinat
i, finalment, la del mantell, ben claramen
visibles . Notem les dones amb actitud (1
dansa, tenint a les mans un minúscul oh
jecte que recorda les castanyoles o le-

tarreñas usuals en les danses de l ' interio ,
dansa també al so del petit instrument d(i del migdia cí'Espanya:

percussió a les mans.
Jo no crec que sigui possible dubtar que els temes de la ceràmica de què parlem influiren en

el claustre de l'Estany i explica un reste de temes fins ara no esclarits.
,Són vestits i costums usuals probablement al país valencià, conservador d'antigues costum

moresques o supervivències indígenes trameses per la ceràmica de l'época.
Es aquesta una nova confirmació de la influència moresca en la nostra escultura romànica

ornamental . La tesi de la. influència persa de lfr. I)ieulafoy, tramesa per l'intermedi musulmà,
té e11 això Ulla exacta 1 amplíssima confirmació.

La cronologia del claustre de 1'Estanv pot establir-se amb precisió. L'ala Nord immediata a
la nau del temple és la Inés antiga; segueren les ales Oest i Est ; finalment, l'ala Sud, que és la
Inés moderna . L'ala Nord és posterior a l'església, consagrada en 1133 . En un capitell de l'ala
Sud hi han unes peres, senyal heràldic parlant de l'abat Berenguer de Riudeperes, mort en 1 329
segons una inscripció de son sepulcre en el mateix claustre . En altre capitell de la mateixa ala Sud
hi ha representat un cavaller muntat, amb escut amb les armes de Cardona, que es repeteix en
les gualdrapes del cavall . En els nostres segells, com en els de Franca, aquestes draperies heràldi-
ques comencen vers 1226 i duren fins a la meitat del segle xlv . Les dades shn concordants anlb
les establertes pel senyor Folch i Torres estudiant la ceràmica de p aterna (3).

la cíania d'un dels capitells

J. P. C.

(I) Puig i Cadafalch, Falguera i Goday: L ' arquitectura romànica a Catalunya, vol . III, fig . 1043 . — Gaseta de les
Arts, any I, n .° 2 . Barcelona, 1928, p . 21.

(2) Puig i Cadafalch . Falguera i Goday : obra citada . vol . III . fig. 379 .
(3) Puig i Cadafalch, Falguera i. Goday: abra citada, vol . III, p . 164. — J . Folch i Torres : La cerùmica de Paterna.

llaieclona, I92I .
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