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Aquestes tretze guies foren redactades per a facillitar als assistents a l'esmentat Congrés,
la visita als principals centres arqueològics peninsulars . Impreses en excellent paper, profusament
il . lustrades, acompanyades quasi totes elles de plans, servien perfectament al seu objecte . Tal
vegada cal exceptuar, per a collocar-la en un lloc inferior, la referent a Itàlica, poc útil i redac-
tada, en certs paràgrafs, en una forma pintoresca . Les demc"s són, sovint, les millors guies que
s'han publicat dels llocs descrits . — J . DE C . S .-Il.

SERRA-RÀFOLS, JOSEP DE C., El poblanzent prellistùric de Ca/a/unya . Enciclopèdia Cata-
lunya, xv . Barcelona, Editorial Barcino, 1930 . Un volum de 13 X 19 de 176 pàgines, amb
16 làmines i 22 mapes i plans.

Formant part de la Geografia general de Catalunya, València i Halears . que publica l'Edito-
rial Barcino sota la direcció de Pau Vila, ha aparegut aquest volum en el qual es situen
geogràficament les troballes prehistòriques fetes a Catalunya, i amb els materials, sovint limitats,
de què es disposa, es dibuixa el panorama humà que podia oferir la nostra terra en els diferents
moments, tan diversos, dels temps prehistòrics, des del paleolític fins a l'època ibèrica.

No cal dir que aquest dibuix és molt diferentment documentat segons els moments a què ens
referim . Pel paleolític es pot constatar poca cosa més que la presència de l'home i l'ús del tipus
d'habitatge més primitiu, el que ofereix la naturalesa : la cova .
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Al neolític, malgrat que les estacions d'habitació ben conegudes, no siguin gaire nombroses,
excepte les mateixes coves, es poden fer ja constatacions niés precises, determinar les condicions
favorables a l ' habitatge, i afirmar l'ocupació humana total del territori català . L 'estudi d'alguns
casos típics de poblament neolític és sumament demostratiu i és llàstima que el caràcter i pro-
porcions de l'obra no permeti multiplicar-los, ja que sovint les monografies arqueològiques obli-
den aquest aspecte inlportantíssinl.

Potser la part niés interessant (lel llibre és la referent al poblament ibèric i al cornenç de
les colonitzacions mediterrànies, és a dir, la colonització grega . E1 fet d 'haver estat excavats un
nombre considerable de poblats ibèrics (en gran part per l'INsTITt?T) permet fer una quantitat
extraordinària de precisions referents a l'adaptació de l'home a les circumstàncies geogràfiques
i a les resultants de les condicions històriques (le l'època sobre els habitatges, el mateix quant
a llur distribució que quant a llurs condicions intrínseques . Hi són estudiats els llocs d'em-
plaçament dels poblats, llur forma i extensió, llur distribució, les defenses, el tipus de casa, etc.

Per fi es parla de la niés antiga ciutat catalana que mereix aquest nom per les seves caracte-
rístiques urbanistiques : Empúries, respecte de la qual es fan càlculs referents a la seva extensió
i al possible cens de la seva població.

En total un llibre molt interessant per la matèria de duè tracta i en el qual és de remarcar la
seva nítida claredat que no es troba pas sempre en les publicacions científiques, especialment en
les prehistòriques . -- LI,IIÍS PERICOT.

CASTILLO I"I:RRITA, ALBERT() DEL, La cultura del r'rzso canzpazzifornze (szz ori~ezz y e .rtezzsi(u
cu Ezn'opzz , ' . Universidad de Barcelona . Facultad de Filosofía v Letras, 1928 . U volum en
quart, LIO pàgs., 200 làmines i dos etapes.

h,1 llibre de Castillo està dedicat a un dels niés debatuts problemes de la Prehistòria i repre-
senta una fita important amb relació a l'estudi de l'eneolític europeu . Treball resultat d'una
llarga investigació bibliogràfica i en nombrosos Museus d ' Europa, aplega una quantitat de mate-

rial considerable, l'ordena, el sistematitza i tracta de fixar la seva cronologia i els camins de la
seva difusió per les terres del nostre continent.

L'estudi s'inicia anió un capítol en el que s'exposa l ' estat actual de la qüestió i un altre en què
es recapitulen les opinions emeses fins ara sobre la matèria, opinions extraordinàriament dispars
(Montelius, origen oriental ; Sophus Müller, origen meridional, però no oriental ; Much, origen
septentrional ; I )échelette que es suma a la hipòtesis de Montelius) . Després de moltes altres
opinions H . Scllntidt formula per primera vegada la possibilitat d'un origen espanyol que Palliardi
admet parcialment i postula la niés peregrina de les hipòtesis : tin doble origen, absurd fenònten
de convergència, d'un tipus industrial ceràmic tan ben definit i podríem dir tan monòton . Final-
ment Bosch assenyala els diferents cercles peninsulars i postula que l'andalús és el més antic i
l'originari . Es pot dir que la qüestió és presa en aquest estat.

Castillo admet la teoria de Schmidt-Bosch i n'estudia detingudament les possibilitats, és a dir
la fonamenta antb un examen del material . Per això la segona part del llibre (pàgs . 29-35) està
dedicada als precedents del vas campaniforme a la Península Ibèrica . Reprenent el sistema
general de la Prehistòria Peninsular, que Bosch ha formulat en tants treballs, creu veure que hi
ha en tot el centre d'Espaeya, des del Pireneu a Andalusia, una cultura a la qual dóna, cort
Bosch, el nom que creiem impropi i confusionari de Cultura de les Coves (les coves foren utilit-
zades, a tot arreu on n'hi ha, com a llocs d'habitació i d'enterrament i per tant no ens sembla
encertat utilitzar el nom d'aquest tipus d'habitació i sepultura conc a denominador cultural) . En

aquesta cultura de les coves hi veu dues àrees, una meridional amb predomini de la decoració
incisa en la ceràmica i altra septentrional amb predomini de la decoració en relleu . Essent el vas
campaniforme en darrer ternie un vas incís en el qual les incisions s'han ordenat de determinada
manera i aplicat en una forma ceràmica determinada, Castillo el creu nat de la cultura andalusa
antb ceràmica incisa . A aquest resultat en bona part hi arriba per exclusió, és a dir davant la
impossibilitat de derivar un tipus ceràmic ricament incís, de cultures en les quals niai l'art de

la incisió adquirí un gran desenrotllament . Castillo creu tenir <,la certeza científica (lel origen
peninsular de la cultura del vaso campaniforme» i passa a estudiar detalladament els sens

grups peninsulars (pàgs . 39-102) . Aquests són, sempre segons el nostre autor, el d'Andalusia o
(le la conca del Guadalquivir, el de la eMeseta» inferior o toledà, el de la «Meseta» superior, el
del Sistema Ibèric-central, el de Portugal o de la costa occidental, el d'Almeria i de la costa
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llevantina, el de la Catalunya Nova o de Salanió, el Pirenenc (ami) els seus dos subgrups oriental
o català i occidental o basc) i el de Galícia . I,a base d'aquests grups és nitíltiple, els fonamenta
en raons geogràfiques, en raons de tècnica decorativa dels mateixos vasos campaniformes i en el
conjunt de la cultura que acompanya les troballes d'aquesta espècie ceràmica.

Però el que forma l'interès del vas campaniforme és la seva prodigiosa difusió per terres d 'Eu-
ropa, una difusió covi no lla arribat a tenir cap altre tipus ceràmic tan lieni definit . Aquest estudi
interessantíssim és el que ocupa la quarta i quinta part ciel volum de Castillo (pàgs . 105-194
Es tracta primerament dels grups directament derivats ciels peninsulars : és a dir, el ciel migdia
de França (introduït pel cantí natural dels passo~ pirenencs), el de la Bretanya (derivat (lel por-
tuguès-gallec amt) el que presenta meravellosos paral'lelismes) i el de les grans illes centro-
mediterrànies i Itàlia (relacionat especialment ami) el d'Almeria) . La cinquena part ciel volum
està destinada als cercles nués allunyats de la Península : el del I_)anubi superior (Baviera), el de
Bohèmia i .AIoravia, el d' Austria, el d'Hongria, el de Silèsia, el de Saxònia, el de Turíngia,
el del Rhin, el d'Holanda, el de la Gran Bretanya, i el d'Irlanda, aquests darrers, els nués
tardans i que són ja plenament de l'Edat ciel Bronze . El camí de passatge de la zona originària
mediterrània a la zona centro-europea, Castillo creu que fou creuant els Alps, ciel N . d'Itàlia a
Baviera, encara que no exclou la possibilitat ciel camí tradicional Ròdan-Saona-Rliin, gtte alnienvs
a primera vista sembla el niés lògic.

Castillo no creu que el motor d'aquest gran moviment sigui un motor ètnic, és a dir, que es
tracti d'una invasió, sinó que postula un motor econòmic : el comerç ciel metall, ciel coure, origi-
nari de les riques zones cupriferes d'Andalusia i que en aquesta època devia ésser per la seva
raresa i el seu preu el niés important dels materials que podien ésser objecte de comerç. En
aquest punt la hipòtesis de Castillo ens sembla sòlidament fonamentada i és aquesta consideració
la que ens sembla que recolza niés sòlidament la teoria de l'origen meridional i peninsular ciel
vas campaniforme que vindria a ésser l'etiqueta, de la que han arribat mostres tins a nosaltres,
d'una mercaderia més important.

Si haguéssim de formular alguna objecció a la teoria de Castillo, on trobaríem el seu punt més
flac és en la derivació del vas campaniforme de la cultura de les Coves meridionals. L'origen
peninsular en general ens sembla clar per la raó econòmica que Castillo expressa i a la qual ens
hem adherit, i si es recorda que les mines de coure niés importants es troben a Andalusia (prin-
cipalment a la provincia de Huelva i també a la serra de Còrdova i a la regió minera d'Almeria-
Múrcia) (1), sembla incontrastable l ' origen andalús. Nosaltres dient que aquest origen pel pro-

cediment deductiu resulta el més probable, però que de fet té una base arqueològica positiva
extremadament niinça . Ao hi ha raons que la contradiguin, però la indigència ciels nostres
coneixements de la cultura neo-eneolítica andalusa és tan absoluta que els precedents ciel vas cam-
paniforme a Andalusia són escassíssims, ja que no tenim ni una estació ben excavada i ben publi-

cada de tot el neo-eneolític d'aquella regió . I les estacions anió vas campaniforme, conegudes
amb una base semblant, apareixen com extraordinàriament agençades, nués agençades que en

altres llocs de la Península . A niés certes descobertes de ceràmica incisa que pel seu volum i la
seva riquesa es poden qualificar de sensacionals (ens referim a la ceràmica cardial de Montserrat,
del Forat del Pany també a l'antiga província de Barcelona, de la cova de la Sarsa al S . de la

província de València, etc .), poden modificar el concepte de la distribució de la ceràmica incisa

a la Península.
Feta aquesta salvetat, que no ho és al volum que comentem sinó una observació respecte a la

formulació d'hipòtesis generals, el llibre de Castillo està concebut amb perfecta solidesa científica i

sempre i en tot cas és un arreplec de material ordenat de la nués gran importància .—J . I)E C . S . R.

SERRA VILARÓ, MN . JOAN, Ciz'ilit ._ació Ille,,alitica a Catalaiiva . Cout,iÙllció al sen estudi.

Reus, Tip. Catalònia, 1927 . Un volum de 256 pàgs. ami) 470 gravats.

Interessantíssim aplec de les llargues i pacients recerques efectuades durant un seguit d'anys

per l 'autor en la zona central de Catalunya, amb intensitat diferent segons ens allunyem de

Solsona, centre ciels treballs de l 'autor. La quantitat de material aplegada és extraordinària

malgrat la pobresa de la majoria de les estacions excavades . Però cal pensar que el nombre de

sepultures explorades per Mn . Serra passa de 15o.

(1) Vegeu el nostre treball : Els cuurensos de la mineria i la nrelal'lilrgia del corre a la Peninsnla Ibi'rica . l3utlleti de

l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia y 1'rehistdria, vol . II, Barcelona, 1924, plgs . 147-186 .
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L'autor divideix els sepulcres que ha examinat en megalits neolítics i megalits de contenços

dels metalls . Els primers, pel seu material s'assimilen ami) les anomenades cistes no Inegalíti-
11ues de la nomenclatura del senvor Bosch Gimpera, i els segons amb els megalits pròpiament
dits, de la classificació de l'arqueòleg esmentat . La cosa clara, diguem-ne el nom que volgueul
dir-ne, és que corresponen a dues cultures diferents i segurament una anterior a l'altra, amh la
qual cosa tothom està conforme.

pals «Inegalits neolítics» de Mn . Serra, difícilment poden merèixer el nom de «megalits .,
posat que llurs dimensions són modestíssimes, i en realitat són fosses revestides parcialment de
pedres, és a dir, «eistes» . Es troben a les vores dels rius i torrenteres . Solen contenir tin sol
cadàver (dos corn a màximum).

Les troballes són : microlits triangulars i trapecials, laminetes de sílex translúcid, sense
retocs, destraletes votives fines, collars de calaïs, poca ceràmica, res de metall . Malgrat aquests
dos fets darrerament esmentats el quadre és exactament el mateix de les sepultures en fossa de
la regió de la costa.

Megalits pròpiament dits . Solen trobar-se en llocs prominents coin corresponia a monuments
lue amb el seu túmul tenien una proporció considerable . Contenien molts cadàvers (quant això

s'ha pogut precisar, ja que cons sempre solen estar violats) . Com a utillatge contenen puntes de
sageta i ganivets retocats, molts petits objectes de metall, perles de collar fetes de closques
de moluscs . La ceràmica és abundosa, hi surten les espècies del vas campaniforme i fragments

decorats amh relleus . . ., és a dir, tot el quadre de la cultura megalítica o pirenenca.
En resum, el treball que comentem ve a reforçar i precisar notablement les línies ja conegudes

de la prehistòria catalana i com aplec de material és quelcom de primer ordre . -- J . DE C. S . R.

CoI,O IINES ROCA, JOSEP, amh la collaboració de Dom BEDA M . a ESPOSA, i un estudi antro-

pomètric de JosEP M . a BATISTA r ROCA. Prehistòria de Montserrat . L n volum (publicat

també a .-1 ;urlecta JlontserratÜnsia, vol . vi) quart, 131 pàgs., 55 làmines i 7(a figures en el

text. Monestir (le Montserrat, 1925.

La comunitat benedictina de Montserrat en els sens estudis dedicats al coneixement integral
del passat del lloc on està establerta va procedir a l'excavació de les principals coves de la
Iuuntanva en algunes de les quals ja havia estat assenyalada la presència de materials que es
podien referir als temps prehistòrics . Aquesta exploració feta durant l 'any I922 fou encomanada

al Sr . Josep Colomines, del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'IxsTITrT, amh el qual va

col laborar un dels membres de la comunitat, el P . Beda Espona . Fruit d'aquest treball és la bella

publicació de la qual anem a tractar tot fent-ne un extracte.
Visitades les principals coves de la muntanya tot seguit es vegé que les dues del terme de

Collbató, anomenades Gran i Freda, eren les que oferien major nombre de condicions per a una
excavació ; de totes maneres en el volum del Sr . Coloraines se n'estudien d'altres . Es començà

(pàgina 7) amb les Coves de Santa Cecília, anomenades Gran i Petita, que en realitat són dues
baumes poc extenses . En la primera sortí un bon nombre de fulles de sílex (onze) i un parell
de sagetes del mateix material molt sumàriament tallades, terrissa llisa amh algun cordó a la
vora i alguns fragments, amh incisions, hallstàttics . En la segona aparegué sols terrissa semblant

en escàs nombre.
filés notables són les coves del terme de Collbató, les dues esmentades Gran i Freda i la del

Salitre . :aquesta última és la més gran de la muntanva, però ha estat talment remenada que no
s ' excavà, limitant-se els exploradors a recollir alguns fragments superficials de terrissa del
mateix tipus que descriurem en tractar de les altres coves.

Cota gran . Té uns 35 m . de fondària i la seva orientació permet que a certa hora del dia el
sol arribi a tocar fins prop dels fons, les seves condicions d'habitahilitat són òptimes i el material
trobat demostra que la cova era d'habitació i no d'enterrament . El jaciment era molt superficial,

però restà parcialment protegit per grans trossos de roca caiguts del sostre . Entre el material

trobat hi havien 17 destrals de pedra, diversos molins de mà, 21 ganivets de sílex, IS punxons i

espàtules d'os i una grossa quantitat de ceràmica . Les destrals, la majoria de pedres corrents,
tenen senyals d'haver servit llarg temps, el tall ha estat esmolat múltiples vegades i algunes fins
han perdut la seva forma típica a conseqüència de la utilització . La presència dels molins

referma la idea d'ésser aquesta una cova d'habitació. No s 'hi trobaren restes humanes.
En la ceràmica trobem per una banda un conjunt que forma el quadre típic de totes les coves

neo-eneolítiques, és a dir, la terrissa llisa més o menys pulimentada i la decorada amh relleus,

f
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Fig . 365 . — Collbató : Cova Gran . Ceràmica ornada amb incisions Coluutiucs-Espanm

però al seu costat sorti, en abundància, per primera vegada a Catalunya, un conjunt notal)ilíssiln
de ceràmica incisa en la qual les incisions són fetes amb petxines (figs . 3h5 i 3(ßh) . Colon[ines
estudia detalladament els vasos niés interessants deixant per niés endavant l'estudi d'aquesta
tècnica decorativa .
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interiorment dividida en diverses cambres unides per
la cova Gran, però no ofereix cap
condició per a ésser habitada; és

humida i el seu poni correspon per-
fectament a la temperatura que
regna en el seu interior.

La cova era, en efecte, d'en-
terrament . Coloraines hi trobà gran
quantitat d'ossos humans, i moltes
cendres barrejades amb ossos mig

cremats . Hi havia també enterra-
ments de data posteriors, ibèrics,
interessants per ésser d'inhumació,
ritus tan poc freqüent en aquell
període.

Les troballes, en correspondèn-
cia amb el destí de la cova, eren
quelcom diferentes encara que les
dues estacions siguin absolutament
contemporànies. trobaren sols
cinc destrals, d'elles tres de petites
votives, bon nombre de ganivets
de sílex i punxons d'os que devien
formar part de paraments funera-
ris, i en la part niés fonda un pa
informe de coure sobre el qual in-
sistirem. La ceràmica presentava
els mateixos caràcters que a la cova
Gran, però era molt nués abundant
tal vegada per estar més íntegre
el jaciment: en primer lloc lii havia
els tipus llis i decorat amb relleus
corresponents per regla general a
vasos petits i gratis respectivament,
després el tipus decorat amb inci-
sions fetes amb petxines (fig . 367).

A fi de valorar la nova tècnica
montserratina, Colomines resumeix

('ova Freda . 1 s, coin a lloc (le refugi, ben diferent de la Gran . I)'entrada esquifida, està
passadissos estrets i difícils . Ís major que

Fig . 3b6 . — Collbat, : Cova Gran . Taula de formes dels vasos descoberts
amb incisions 1 :8?

(Colonriues-liponc

a continuació les troballes catalanes en coves agrupant-les

geogràficament . I)'aquest estudi resulta que a les coves de Montserrat hi lia tots els tipus
ceràmics (le les coves catalanes, menys d'una manera clara, l'espècie del vas campaniforme . En

canvi la tècnica decorativa montserratina sols apareix a Catalunya a Castellví de la Marca

(cova de Can Pasqual, troballes al Musen arqueològic de Barcelona) i en uns escassos fragments
de la Balnia de Llera (Lladurs) i de l'Espluga Negra (Castelltort) (troballes al Museu diocesà de

Solsona) . I )ita decoració s'obté amb aplicacions i ratlles fetes de diverses fornies ainb valves

de cardiutlt tllbereultttum i pecten pilosos . Coloraines estudia detalladament aquesta tècnica

(pàgines i làmina XLVII) . Posteriorment a la publicació que estudien han estat explo-

rades dues coves anió abundant ceràmica montserratina, la del horat del Pany, a Pontons,
prop d' Igualada (vegeu altre lloc d'aquest ANUARI) i la Cova de la Sarsa, a Bocairent (província

de València, prop del límit de la d'Alacant) (z) . La primera és especialment interessant per

presentar associada la ceràmica del vas campaniforme amb la montserratina i per la seva pro-
ximitat a Montserrat pot considerar-se que fornia part ciel pateix nucli . En canvi la coya valen-

ciana, tan allunyada, per ara és niés difícil relacionar-la amb les nostres troballes, malgrat la
meravellosa semblança de motius decoratius i fins de la forma dels vasos . Encara que el conei-

1) vegeu 13tI JÆ,rER Toaoo, I ., Unas cerrínricas interesantes del valle de Albaida . Cultura Valenciana, III, 1928, pazi-
nes 89-100 i 170-182, 1 'ORsELL, FENNANDO, La «Caza de la Sarsa» , Bocairente Archivo de Prehistoria Levantina, vol . I, 1928,

pagines 87 . 89 luna làmina) .



25-1

	

ANUARI DE 1, ' 1\S1'ITUT D'ESTUDIS CATALANS : D1CN1XXV11-XXXI

xeutent de la prehisV)ria, fins de la de Catalunya, sols signi rudimentari, el nombre de coses ben
explorades situades entre un i altre grup és bastant nombrós per a ésser un xic difícil veure la
relació entre una i altra . Cada cop ens inclinem Inés a creure en l ' existència de certs nuclis locals
o comarcals que a mida que les excavacions siguin Inés nombroses i fetes totes cicntíticalnent,
s'aniran destriant, nuclis que poden correspondre a tribus o pobles primitius . E1 de Montserrat,
o nucli central de Catalunya, serà tal vegada un dels millor definits i el tipus (le decoració car-
dial seria la seva més accentuada característica.

1:n element remarcable per a la cronologia (le _Montserrat és el llengot (le coure de la cova
Freda que hem esmentat . Trobat a gran fondària cal suposar-lo contemporani del nucli principal
de troballes . I,es coves de Montserrat serien con la majoria d'estacions catalanes de la segona
Edat de la Pedra, d'un temps en el qual era conegut l 'tís del coure, perd en què aquest metall tenia

entre nosaltres es-
cassa difusió a causa
de l'absència o es-
cassetat de jaciments
explotables a Cata-
lunya.

No volent deixar
de remarcar la tro-
balla, especialment a
la cova Freda, de ce-
ràmica (l'època halls-
tàttica, dels dos tipus
indígena, i prùpia-
ment hallstàttic . 1 s
una nova prova de
(1uè les coves segui-
ren essent utilitzades
colli a llocs (1'llahita-
ció i enterrament en
la primera Edat del
Ferro.

I,a tíltima part del
volum està dedicada
a l'estudi d'una ne-
crèpolis de sepulcres
no megalítics desco-
berta al Bruc i que
encaixa perfectament
antb els nombrosos
enterraments d'a-
quest tipus coneguts
a Catalunya, dels
quals són publicats
un gran nombre en
aquest volum de
l ' ANUARI . Per fi cal
remarcar per la seva
novetat el fet d'haver
servit la coya Freda
cant a lloc d'enterra-

Fig . 367 . — Collbató : Coya freda . Vas ornat amb incisions cardials

	

rient durant l'època
rnlo,,,n,r . E .ruua

	

ibèrica. I Ites pàgi-
nes ]mals (I15-II7)

estan destinades a un catàleg de les troballes soltes (especialment destrals de pedra) fetes a la
muntava i a l'estudi dels cranis, un eneolític i (los ibèrics (pàgs . 118-I28), degut al Sr . Batista

i Roca . El primer es pot incloure en el tipus niés abundant a la costa catalana en aquell període
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cosa a la que no s'oposa el caràcter de les troballes arqueològiques en bona part semblants a
les de Salamó, Escornalbou, Sitges, etc . Els cranis ibèrics braquicèfals tenen niés parentiu amb
els de la comarca de Solsona estudiats per Aranzadi (i) i és de notar que aquestes restes òssies
ibèriques, les úniques que coneixem a Catalunya, no tenen res a veure amb els cranis argàrics,
que, s'ha suposat, representaven un precedent dels ibers . Í;s niés probable que els ibers de
Montserrat niés que veritables ibers fossin pre-ibers iberitzats, si és permesa la barroca expressió.

Si hem (le fer un judici de l'estudi de Coloraines direm que la seva qualitat niés remarcable
i niés lloable és la seva precisió i la seva claredat absolutes, que tan sovint s'enyoren en els

estudis prehistòrics fins en els fets per especialistes . hs un estudi i una publicació que poden
qualificar-se sense exageració de niodèl•lics, no sols en aquesta part essencial de la redacció i
del mètode, sinó també en la presentació material : plantes i talls de les coves, taules de formes
de la ceràmica, taules de decoracions, reproducció dels fragments niés característics per medi de
dibuixos acurats, fotogravats excel-lents (le tots els vasos i fragments notables . No queda res per

a desitjar.
Totes les troballes són al Museu de Montserrat . — J . DI; C. S. R.

1IARTíNEZ V MARTÍNEZ, h., .Irgtreologia valenciana . Hcnleroscopeio e 1/ru-h . Madrid, Tip . de

Archivos, 1928 . 30 pàgs . + 1 làni . -- Col-loca el lloc de Henieroscopeio al costat N . del

_llontgó.

SERRA 1 R AFOLS, J . DE C., Fornia Conventus Tarraconensis . I Raetulo-Blanda . INSTITUT

D'ESTUDIS CATALANS . Secció Històrico-Arqueològica . Memòries, vol. I, fascicle 4 . Barce-

lona, 1928. 74 pàgs ., 53 gravats i un mapa.

I,izoh, K., Histoire de deux cités gallo-romanes: les Convencé et les Consorani . Bibliothèque

méridionale . 2 . a sèrie, xxv. Toulouse, 1931 . xxxIx + 552 pàgs . -', xxxII làms . i un mapa.

Rr-mó, R ., RAVEyTÓS, N . M ., L'arc de Bara . Grafies i iszides . Barcelona, 1931.

Aquest llibre, diuen els seus autors, té com a principal objecte la publicació de la documen-
tació gràfica de l'arc de Barà en forma de fotografies molt detallades, i de dibuixos fidels, dins

allò que permet la imperfecció de les obres humanes.

TLTLLA, JOSÉ ; BELTRÁx, Pío ; OLIVA, COSrME, Excavaciones ell la . ecrópolis romano-cristiana

de Tarragona . Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núms . 85 . Madrid, 1927.

Vegeu les pàgines 119-122 i 123-134 del present AN - ARI.

SERRA VILARÓ, JUAN, Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona . Junta

Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm . 93 . Madrid, 1925 . Vegeu les pàgs . 119-172

i 123-134 del present AXUARI . Amb el mateix autor i títol vegeu les _Memòries de les exca-

vacions fetes els anys 1928, 1929 i 1930, de les quals es parla també en les pàgines 119-122

i 123-134 del present ANUARI.

T ) )M1 NECH 1 MUXTAXER, LLUÍS, Centcelles . Baptisteri i celle-memoria de la primitiva

església-metropolitana de Tarragona . Barcelona, Edicions Industrias del Papel, 1931.

69 pàgs. + xxxv làmines.

Ampliació de l'estudi que fou objecte del seu discurs d'entrada a la «Real Academia de

Buenas Letras de Barcelona» . Vegeu l'ANUARI 1921-1927, pàg . 228.

ART EN GENERAL

Nouvelle Histoire Universelle de l'art, publicada sota la direcció de Marcel Aubert, conserva-

dor-adjunt del Museu del Louvre, professor a l'Escola de Cartes i a la de Belles Arts . Prefaci

d'i?mile Mâle. Primer volum, 380 pàgs. anib 58o gravats . Paris, 1931.

(i) ARANZADI, TELESEORO nE, Sepulcres nregalitics . . . de la cnnrarca de Solsoua : Els cranis i deun's restes humanes

ANUARI DE L'IxSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, V . 1915-20, p5gs . 531-535 .
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E1 text ha estat confiat a diversos especialistes corn Raynmond hantier, Louis 1)elaporte,
Etienne Drioton, Jean Cliarbonneaux, André (=odard, Louis Bréliier, Charles I )ielil, Paul
Desclianips, jean Valéry-Radot i :Marcel Aubert, el qual no sols lia dirigit el conjunt, sinó que
ha escrit els articles que fan referència a l'art gòtic.

E1 llibre té per nosaltres l'interès de veure-hi l'art de Catalunya entre els deis països
que fins ara monopolitzaven la història de l'art, i reflexat l ' esforç dels nostres estudiosos en
diverses matèries . A mida que s'intensifica la bibliografia va també aconseguint-se la penetració
en les grans obres, fins en les de vulgarització . Comença per la Prehistòria on són reproduïdes i
citades les interessants pintures rupestres de la regió de Castelló de la Plana, els vasos de l'Oliva
fa poc publicats en el nostre AxUARI (vol . vIII) ; després les esglésies visig6tiques de Terrassa.
L 'estudi del primer art romànic hi ocupa un article en el qual els edificis de Catalunya tenen
una part important ; la nostra pintura romànica i la nostra escultura hi són degudament esmenta-
des, el penó de Sant Ot d'Urgell i el banc de Sant Climent de Tahull illustren l ' estudi de les
arts menors romàniques; l'escola d'arquitectura gòtica del migdia lli és perfectament descrita i la
seva expansió cap a Catalunya ben estudiada.

Cada capítol és acompanyat d'una bibliografia abundant i severament escollida . -- J . P . I C.

FOLCH I TORRES, JOAQUIM, Resum de la Història general de l'Ari . Vol . 1, 63 8 pàgs . ; vol ü,
685 pàgs . Sens data.

Resum interessants dels estudis d'Història de l'Art a Catalunya en els capítols en què és
possible . Així en els que fan referència a l 'art ibèric, l ' art romà en el volum primer, i l'art pre-
romànic, l'art romànic i l'art gòtic en el segon.

GAY, VICTOR, Glossaire archéologique dar Moyen Age et de la Renaissance . Vol . 1, Su() pàgs.
Paris, 1928 . Volum I1, 484 pàgs . Paris, 1829 . Reimpressió quant al primer volum de l'edició
de 1883 . Primera edició quant al segon volum, publicada sota la direcció de Gaston _pigeon
i de J. J. Marquet de Vaselot . Text revisat i completat per Henri Stein . Illustració dirigida
per Marcel Aubert.

El glossari és fet principalment a base de documents francesos dels segles xip' al xviiI.
S'hi troben referències interessants a l'arqueologia catalana, coin en el mot -leier de Cata-
logne en què es cita de l ' inventari del Rei René d 'Angers : une herbalaisle d'acier de
Catheloigne ; une autre petite herbalaiste de ('atheloi ,ne garnie de petites tilloles . En el
mot Barcelone hi ha referències al nostre gremi dels orfebres tretes de l'obra de Davillier i
a les armes nomenades de Barcelona en els inventaris. En el mot Catalogne es citen diversos
documents ciels segles x~'I i xvii que parlen de niantes i cobrellits de llana procedents de Cata-
lunya, de les cateloaaes o de Catheloaa,;e. En un d'ells es parla d'una Casleloaagne de Flan de . En
el mot Cuir es cita de cuir de Calheloigne . En el mot 1'ayeuce es fa referència als forns i tècni-
ques ceràmiques diverses de València . En els mots Laine i Lin d'Espagne es parla de la llana
i lli de València . Es consultaran amb profit els mots _Majolique i Poterie en els quals la ceràmica
daurada de València es troba citada en diversos documents francesos . En el mot Retable es
troba la traducció en francès d'un contracte d'un retaule per a l'església rie Cabestany
(Rosselló) . En el mot Tapis, en un document de la fi del segle xvI, s ' esmenta ung tappis ca

hault poil de Cathelongne . En el mot I'erre, en documents del segle xvii, són citats els vidres
de Barcelona.

Un gran nombre de mots d ' arts i oficis que es troben en els documents ciels nostres arxius,
en català o en llatí, poden ésser aclarits pel treball pacient de M . Victor Gay . -- J . P . i C.

BRÉHIER, Louis, L'Art chrétien son dez'eloppenieaat iconographique des origines (i aaos jouas.
Paris, 1928, 480 pàgs. Segona edició.

L'obra de l'illustre professor de la Facultat de Lletres de Clerniond-Ferrand és una exposi-
ció metòdica i severa de la formació de la iconografia cristiana des dels primers temps catacuni-
baris a les concepcions i temptatives de Maurice Denis, Desvallières i Burnaud i ciel nostre
Gaudí. Nosaltres ens limitarem a parlar de les referències de l'obra a les terres objecte
del nostre estudi.

Fou Constantí qui renovà la iconografia cristiana després de la pau de l'Església i li donà un
nou caràcter triomfal exhibint el nom de Crist i la creu, que es gravaven al cap de les inscrip-
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cions catacumbàries en el làbarum imperial i en les monedes . La creu grega de braços iguals es
mostra primer que enlloc a les monedes constantinianes sortides de la seca de Tarragona (pàg . 67).
El monograma de Crist es troba abundantment a l'Aragó i a les regions frontereres a les darre-
ries del segle xI i començaments del x11 (pàg . 203), així com també penetra en la nostra
Vall d'Aran . Pren Ilavors complicacions fins a representar la Santíssima Trinitat com ens revela
la inscripció de la Catedral de . Jaca (pàg . 238).

L'art occidental introdueix en la seva iconografia tota l'enciclopèdia del temps ; I . Male
per a classificar els ternes de l'art gòtic del segle xi11 ha pogut acudir a una enciclopedia
del temps, el .Specatlum .ltajus de Vicenç de Beauvais . M . Bréhier descriu aquest art enciclo-
pèdic un dels capítols del qual és la historia sagrada i la profana . Els nostres capitells, els nostres
retaules, com és natural, en contenen nombrosos capítols, alguns dels quals i\I . Bréhier cita
(pàgines 264, 273, 253, 288) . I n'hauria pogut citar molts més si la nostra pintura i la nostra
escultura fossin publicades.

E1 darrer capítol, dedicat a les temptatives modernes de renovació de l'art religiós, descriu
les concepcions iconogràfiques que Gaudí imagina en el portal sud del Temple de la Sagrada
Família de Barcelona . — _1 . P . C.

MARQUÉS DE LoZOVA, Historia del Arte Hispdutico . Vol . 1 . Barcelona, 1931 . xxxi + 532 pàgi-
nes, profusament illustrat.

Hem expressat més d'una vegada el nostre concepte de la História de l ' art dintre els límits
geogràfics d'un estat . Les nostres idees s'accentuen més en parlar d 'Espars} a, difícil de concebir
científicament com una unitat ni ètnica, ni geogràfica . La História de l'art hispànic és per força
la descripció de moviments artístics diversos deguts a les complexes civilitzacions que a la
vegada han conviscut dintre la Península, sovint sectors d 'art de geografia més extensa que

invadiren en part les terres hispàniques . yuan es parla de definir l'art hispànic per un tempera-
ment, per un caràcter ètnic, es descriu el d'un sol dels pobles que viu dintre la península . Per
altra part els estudis monogràfics no són suficients encara per a aquest treball de síntesi.

El Marquès de Lozoya ha donat entrada en el seu llibre a l'art que correspon a les terres
catalanes i aixö fa que la recensió de la seva obra sigui acollida a les planes d'aquest ANUARI.

Les recerques del nostre INS"1 VTGT hi són honorablement citades i aprofitades en gran part des
dels capítols que es refereixen a la prehistòria, a l 'art grec, ibèric i rompt . Els capítols sobre l ' art
hispano-romà són obra de qui esta assabentat fins dels descobriments encara inèdits ; però en la
bibliografia corresponent que en general és completa, hi ha mancaments i oblits.

En el capítol vu pot repetir-se la mateixa observació : l'autor, per exemple, negligeix les
descobertes de Terrassa que determinen i precisen el seu caràcter visigot i en la seva biblio-
grafia hi ha mancaments dels llibres que es refereixen a les darreres descobertes.

En entrar plenament dintre l 'art migeval les dificultats augmenten i de vegades produeixen
errors corn el de suposar les obres d 'arquitectura asturiana construïdes per colles vingudes de
Lombardia, que construïen un tipus d 'arquitectura perfectament conegut . Tampoc té cap verosi-
militud el relacionar llur ornamentació amb la dels objectes presos als pirates normands per
Ramir I, l ' estil dels quals és avui ben determinat, després de ]es descobertes de vaixells sencers
fetes en els països escandinaus amb tot el mobiliari de l 'època dels \vikings (segles is al xi) . E1
quadre de la geografia estilística d'Espanva en aquesta època el presenta amb mètode : l ' arquitec-
tura moçàrab dels païssos musulmans amb el focus andalús i el focus toledà ; l'arquitectura moçà-
rab en els països reconquerits ; l 'arquitectura asturiana. Els tipus d 'arquitectura de la part recon-
querida són potser els més completament estudiats ; i l 'autor els presenta amb el seu estil clar i
precís. En el que es refereix a Catalunya cal notar una duplicitat de nom pàg . 3031 respecte
l'església de Sant Feliu de Boada, denominada així per Botet i Sisó i Pelfa i Forgas que eren del
país i que Gómez Moreno cregué poder corregir en una excursió ràpida i introduí la confusió (1).

(1) Gómez Moreno s'equivoca i confongué el poble de Sant Feliu, on es troba la petita esglesiola, amb altre petit poblet

proper de Sant Tulia de Boada . Botet i Sisó que coneixia perfectament el pais, creu que amb la denominació de Sant Feliu
poden referir-se al monument de que tractem els documents de 99.1 i 1033 en els que se'n fa donació al Capitol de Girona
(BOTET t Stsó, Provincia de Girona en la Geografia General de Catalunya, dirigida per Carreras i Candi, Barcelona, pitg . a45`.

Balari cita una Butlla de Benet VIII datada en 1017 en que es dóna Sant Feliu de Boada al Monestir de Sant Pere
de Ban}•oles Orígens Inslórrcos de Catalreim' Barcelona, 1899, päg, 106) . Sant Julia de Boada fou un veïnat de Sant Feliu,
anomenat Boadella en documents de i 1196 i en el cens de població de 1 :59 . La confusió de Gómez Moreno prové de que
Balari diu que 1'esglcsia de Sant Feliu de Boada correspon al municipi de Palau Sa-Tor . que efectivament compt en a més d'al-

tres llocs el de Sant Feliu de què parlem.

d0 . — Institut d'Estudis Catalans
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Es també clar i ben resumit el capítol EI arte pre-ronránico en la Peuiusrrla, que es refereix
a la pintura de còdexs, als voris, orfebreria, etc.

A_ aquest capítol el segueix el capítol xit dedicat a l ' art romànic ; la claredat potser hauria
exigit completar el quadre de les arquitectures hispaniques dels segles ix a 1'xt del capítol ante-
rior, amb el del primer romànic que es troba a la península sols a Catalunya i en el Pireneu
d ' Aragó ; estaria així separat de l'estudi que fa de la catedral de Compostela i no es barrejaria
amb el del claustre de Silos i del castell de Loarre d ' estil diferent que són la iniciaciú del
segon període romànic. Assenyalada l' crea de dispersió de cada una de les arts que con-
visqueren sobre un mapa geogràfic s ' hauria donat una idea clara de l ' evolució complicada i
polimorfa de l'art en la península, i una base per a l 'estudi de les èpoques successives . Sohn,
aquesta geografia artística complicada es superposa el segon període rom Inic, com digué Lam-
perez, no per evolució sinó per una revolució . Potser per una part d ' Espanya el mot és inva-
sió, que es verifica a la fi del segle xl . Les modalitats d'aquesta invasió resulten confoses en
descriure-les.

E1 capítol dedicat a l'arquitectura romànica çcap . xtv) té menys unitat i menys claredat.
Es parla altra vegada en ell del primer romànic com si fos quelcom exclusiu català, oblidant

un art d 'una dispersió immensa que aquí i per tot precedeix al segon romítnic i cita els
uments construits entre el 1020 i el 1030 com una jornada local que precedeix a Sant
Fromista al claustre de Silos i a l'església del castell de Loarre, oblidant que és difícil
-onnexió històrica entre l'art que es desenrotlla a les regions del N . O . d ' Espanya, l 'art
.,nya i l'art de l'Aragó a qui' correspon Loarre . Junt amb les esglésies del segle xi i xti
arregen altres començades per a ésser cobertes amb voltes de creuer, que indiquen els

lnclpis d'un nou procés estudiat darrerament per Lambert . Tampoc hi ha forma de suposar
que molts dels tipus del segon romànic siguin una evolució d 'esglésies del primer romànic que
es troba en el país . A Catalunya, per exemple, no es pot explicar la Seu d'Urgell, còpia precisa
d ' un tipus italià conegut, com una derivaciú de la petita església de Palau Sabardera, ni parlar
de les seves fortificacions ;'catedral castillo que són relativament modernes.

Els capítols dedicats a l'escultura i a la pintura romàniques, més atrassades en llur estudi, són
també poc sistematitzats . Rom hauria desitjat un intent d 'ordenació cronolögica i geogrälica i un
enllaç amb els corrents generals artístics, perú la recerca no és feta o no és publicada . 'Ya
hemos indicado que, fuera de Cataluña, las pinturas románicas de España—tan escasas v tan
dispersas—no pueden agruparse en zonas de influencia que existieron indudablemente . . Les
pintures de Castella que esmenta representen un període posterior a moltes de les catalanes.
La pintura sobre taula és estudiada sols per medi de les trobades a Catalunya . En algun lloc
repeteix fets llegendaris que no tenen fonament històric . L'obra té en cada capítol una biblio-
grafia gairebé sempre completa, que prestarà utilitat als estudiosos . Per ella es comprova
la impossibilitat d 'una síntesi on els treballs analítics són encara atrassats . Representa perú,
l ' obra de qui• tractem un progrés sobre l'obra de Lampérez, publicada i reeditada en estat
encara inorgànic ; és més cuidada i més breu, per() hi manca el sentit d 'una I-listòria general
que no es pot trobar en la juxtaposició d'històries diverses, sinó en una visió superior a totes
elles . — J . P . i C.

GUDIOL I CcaILL, .Jost .P, .Vocious d'Arqueologia Sag ralla ('atalana . Primer volum, segona
edició. Vic, 1931, 349 pítgs.

És la primera obra de conjunt del director del Museu de Vic, mort ara fa poc, reeditada pel
seu nebot Sr . Josep Gudiol i Ricart . L'obra s'ha posat al corrent modificant alguns capítols i
canviant i substituint molts gravats per altres de millors . En alguns nous capítols hi ha man-
caments de precisió que són de doldre en un llibre destinat principalment als eclesiàstics que no
tindran medi de rectificar-les i aclarir-les . Es un error fer acabar el primer període romítnic a
mitjans del segle x quan el cert és que acaba en el darrer quart del segle xi . Els gravats que
reprodueixen obres dels dos períodes no són suficientment separats com a dos tipus marca-
dament diferents . L'art moçàrab és errùniament inclòs dintre l'art romànic.

Amb tot, la obra prestarà gran servei al públic al qual esta destinada i ha estat millorada en
la il•lustració, treta de bones fotografies . Una nova edició, que tot fa esperar que es podrís fer
aviat, corregida de les petites defici ncies assenyalades, podrí donar un manual d'art religiós
català perfecte per a ús dels qui tants tresors artístics tenen a llur cura . — j . P . i C .
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ESPÍN, jO (.) UÍ\, .11'listas y (li'1f/1ces 1Czw1ltiuos . Lorca, 1931.

El llibre, com diu el seu autor, és com una adiciú a l'obra d'Andreu raquero lmansa : Los
Profesores de las Bellas Artes iWurcianos i les seves fonts són els documents estudiats directa-
ment a l'Arxiu municipal i colegial de Lorca, axí com en els de les parróquies i esglésies
l'aquella ciutat del regne de Múrcia . L'època dels artistes comença en el segle xiy~ , per() la
major part pertanyen a èpoques modernes fins als temps actuals . Molts són del Regne de Valèn
eia, Aragó i alguns de la Catalunya estricta.

(1uINARD, PAuL, Arte francs . Colección Labor . Barcelona-Buenos Aires, 1931, -1-19 pàgs .,
i 32 làmines.

En una Ilistúria de l'art francès hi ha sempre quelcom d'interessant per l'art que ha viscut a
Catalunya . Alguna vegada l 'art meridional passa el l'ireneu i s'estableix a l'altra vessant

penetra terra endins principalment per aquella gran via de transport material i espiritual que
ou el Roine ; més freqüentment l 'art que es forma a França traspassa els límits de les terres
'atalanes i s 'aclimata en la nostra terra . Així són interessants de llegir sota el pur.* de vista
atalii els capítols següents de l'obra de M . Guinard : ii, des del Renaixement carolingi fin

romànic ; TIi, Geografia de la França romànica, i yr, Arqueologia gótica i urbanisme
el Migdia de França, que contenen una notícia d 'aquests ternes, d 'interès per a

Aistória de l'art . — ~ . P . t C.

, . Al kvhR, AUGUST, El estilo ro;ndliico en España, P)31, 251 píigs.

Fotografies belles de monuments catalans i una síntesi defectuosa de l'art romànic
,er altra part inexistent com a unitat . Alguns clàssics errors hi són repetits, com el de
omànic el Baptisteri de Terrassa, el caràcter i la data del qual les excavacions han fet ev
il costat de visions encertades i de l'omissió de les diverses escoles romàniques indeper,
dels segles xc i xf' que floreixen a Espanya 'arquitectura i escultura d 'Astúries, primer art i
nic de Catalunya, elements escultù rics pirenencs de començaments del segle xi c . — ~ . P . I

Tunla de _ltlrseos de Barcelona . Museo de =Irte decorativo y arqueológico . Guia-cat(ílog,
-1930. Publicació de l 'administració dictatorial, que conté errades, com les següents: ima-
gen de talla, procedente de Durro Valle de Bohi), ejemplar rarísimo siglo xr ! pag . 31 s

«claustro de San Pablo de esta ciudad (siglos Ix al NT)!! (pag . 72

	

etc.

El Museu Arqueològic-:lrlistic Episcopal de I -ich en 1927, _llhnOria del conservador
l'aquest _alisen _llossen_Joseph Gudiol i Cunill llegida en la reunió de la /11)1ta Directiva que
dugué lloch el dia 12 de febrer de 1927 . Vich, 192s.

Idem id . any P)28.
Idem id . any 1929.
Idem id . any 1930.
El Musen .lrqueolÒgic-_g rtístic Episcopal de 1 ch en 1931. _ Ie11rùria del conservador

/ ar uesl pasen .11ir . Eduard J1n1yent i Subir« llegida en la reunió de la junta Directiva que
¡rogué lloch el dia 1O d'abril de 1932 . Vich, 1')32.

Festes jubilars 1031-1891-1931, vol . IV . Guia dels _lluselrs, Monestir de Montserrat, 1931.

ARQUITECTURA

Ji`R( .Exs, OSKAR, Spanische Städte . Ihre bauliche Entzricklun,g und lusgestaltung, publicada
per WVilhelm Giese . 351 pàgines amb 120 Ifimines que contenen 27h figures, 9( figures en el
text i un atlas amb 27 plans de ciutat . Hamburg, 1926.

L'obra és publicada per la Universitat de Hamburg . Una primera part conté la historia urba-
nística general de les grans ciutats i hi són estudiades Barcelona, Tarragona i València de les
que pertanyen a l'àrea del nostre estudi . Una segona part estudia en detall els barris antics, llur
transformació, la part referent als barris nous i el detall de forma dels elements urbanístics:
carrers, places, portals, ponts, etc .
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L'autor havia estat molt temps en terres d'Espanya i morí, sens poder acabar els seus esto
dis, a Madrid 1'anv 1922.

LAv-En .vx, PIHURE, h istoire de s l'I'rbauisIer . .l11ti(I1tite-Jloyen- .l e . 520 p'tgines, 32 làmines,
352 figures en ei text . Paris, l920.

Aquesta obra de] professor Lavedan, Director del Centre per a l 'estudi de [' :Art Català
(Fundació Carnhó a la Sorbona), és el primer volum d'una Ili 'tùria de l'Urbanisme al qual
seguiran dos altres destinats al Renaixement, temps moderns i poca contemporània.

En ell s'estudia la formació histörica de les ciutats franceses . Té un interés especial pels
catalans el capítol que estudia la Histúria de l ' Urbanisme al sud de la França en el qual és com-
prés el Rosselló i on es descobreix el mateix métode de formació urbana amb qui' s ' han format
les ciutats catalanes.

Amics DE L ' ART VELL, JIe1nOria llegida pel Secretari General de l'Entitat sen Vor C('sar
Jlartinell en l'Assemblea re ,,lan1e11taria (11111(71 de Socis, celebrada a la Sala (fades del
a (-entre Excursionista de ( -atalultya- el dia 2 de junv de 1937J.

„- Idem . id . any 1931.

MORTET, VICTOR ET DESCH .IJIPS, PAÜL . Recueil de textos re'l(1tifs a 1'Histoire de l ' .lrchilectlre
et a la condition des arcllitecles en Frvince au iloven-Age . Vol . II, xir-x11E sií'cles.
Paris, 1929, X 1 X II, i 405 pàgines.

Aquesta obra és el volum II de la publicada en 1)11 per Víctor Jlortet, mort en 1914, i, com
el primer, forma part de la Co1lection de textes pour servir a 1'étude et a I'enseignement de
l'histoire».

Entre els documents publicats n ' hi ha que tenen relació amb la nostra història i els nostres
monuments . així el document \ LV1II que és una concessió d ' aigües que fa en 110el rei
-Alfons I d'Aragó, duc de Provença . El 1X1 és una carta per la qual el mateix rei, marqués de
Provença, estableix la pau i treva en els monuments religiosos, esglésies fortificades i cons-
truccions rurals dels seus dominis . En el mateix número es copia el permís de fortificar amb
murs de pedra o de terra i fer una torre en el poblet de Haho a 7 lim . de Perpinv t . Els docu-
rnents antics l'anomenen Baso o Bason com la carta de yuí es tracta (1) . El document núm . LVII
és el contracte de Ravmond Lombard de la Seu d'Urgell . El LII es refereix a un altre con-

te, pel qual els jueus d ' Arles de Provença es comprometen a traginar pedra al pont de Crau
er dia del Divendres Sant si en canvi l'autoritat els garanteix la seguretat en forma semblant a

que establí -Jaume I en diversos llocs d'Aragó i Valéncia.
Acompanyen els documents notes interessants, una taula de noms de persones í llocs, un

repertori arqueològic i un glossari de mots de construcciú citats en els documents . — J . P . I C.

V .ALÉRV-R :AIxIT, JP.AN . E,lises romanes . Filiatiolls et ec11a11ges d 'in/luences . Dins la col . lecció
QA travers L'Art français .]'aris, 1031, I -) p;tgs . ami gravats en el tex i 25 Iiunines.

El tema d'aquest interessant llibre és explicar «quines són les causes de la propagació de
l 'art romànic, per mitjà d 'exemples concrets» . El primer capítol presenta un interns especial per
als estudiosos de l 'arquitectura catalana . El seu objecte és exposar Rel primer art romànic de
]'Occident mediterrani . Exemple de la difusió d'una fórmula religiosa».

No hem d'insistir sobre el que aquest període significa : els caràcters que diversifiquen I 'art
romànic no són encara formats i la descriminaciú de les escoles no s'entreveu més que com
una difusa nebulosa; una fórmula gairebé uniforme d'arquitectura religiosa s'escampa per una
immensa extensió geogr'tfica . Estudiar les lleis i el procés d'aquesta difusió és l'objecte del
capítol.

Dintre d'aquesta fórmula una part petita de Catalunya representa la porció de la península
que seguí el corrent de l'arquitectura carolíngia, mentre l'art moçarab ocupava la resta de la
part recuperada i els estils musulmans cobrien la major part de la terra hispanica . M . Valery-

Radot descriu el fet i n'explica amb el seu estil clar i precís les causes històriques .--_J . P . r C.

PIERRE VI1h1L . Guide historique et pittoresque daus le de'parteruerrt des l'wre'uees Orientales . l'erpiny-31, 1899 .
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1)tESIIOULIÜIZES, Au debut de l'Art Roman . Les eglises de

	

sic'cle ell France . Paris, 1929.
I S0 pàgines amb gravats.

Estudi de les esglésies franceses del segle xi que poden Osser datades documentalment ; de
les de Catalunya és estudiada la del Canigú . DesprOs de la descripció de seixanta esglésies
i de l'estudi crític dels documents que les daten, l'autor tracta de descriure 11urs caràcters . 1Ii
ha en aixù l'oblit de què la França del segle xt (s ocupada almenys per diverses escoles que
segueixen processos d'evoluciú diferents . — ) . 1' . I C.

1 ' 1'1ú I CADAFALCH, ) . La geografia 1 els orígens del primer art rolluin c . larcelona, 1936.
INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS . Secciú 1listúrico-Arqueolúgica . Memúries, vol . III . 601 plgi-
nes, 701 gravats i 5 mapes.

PUIG I C_ADAFALCH, ) . Le premier art roman . L'architecture ell ('rrtlzlogue et dans l'Occident
,llediterraueeu lrll x et _vi siecles . Paris, Henri Laurens Ed ., 1_02S . 163 pigs . 4- \Ll'I11 lims.

LAS-FEN RIE, R . DE, L'Architecture religieuse en France u l'hpoque gothique . Obra pústuma
publicada per M . Marcel Aubert, vol. I,

	

544 pigs . Paris, 1 926-27.

Qui voldri fer la histüria de l'arquitectura gútica a Catalunya haurà d'establir tres familes
de monuments : la de les catedrals del nord vinguda per l'intermedi de Narbona deformada en
arribar a la terra catalana, la derivada de les catedrals del migdia francès amb la seva gran nau
única i finalment la de les esglésies amb la nau majar coberta amb fusteria sobre arcs . Per a
('estudi de les tres famílies de temples li caldri estudia, l 'obra de Lasthevrie, el savi illustre
que organitzi i metoditzi la histúria de l'arquitectura meai : val de França i que morí sobre els
manuscrits del llibre del qual anem a parlar . Aquesta obra ha estat acabada pel seu deixeble i
succesor, en la càtedra de l'Escola de Cartes, M . Marcel Aubert.

Es sabut com es fa la transmissió de la forma de les catedrals del nord a les de Barcelona i
Girona pur intermedi de la de Narbona . "lots els caràcters de l 'antiga seu metropolitana de
Catalunya mes o menys atrofiats es troben a les catedrals catalanes . M . de Lasteyrie remarca
(volum 1, p . 205) com les capelles de trams rectilinis que precedeixen a l ' absis són en aquestes
dues esglésies poligonals de cinc cares, tals com en les catedrals de Tolosa, Sant Bertrand de
Cominges i Narbona . LI grup de les esglésies catalanes derivat de les grans esglésies d'una nau
languedocianes hi es extensament tractat i llurs caràcters minuciosament descrits (vol . 11,

pagina 117 i següents).
L'arquitectura gútica tarda a aclimatar-se a les terres del migdia, i quan aquestes es decia _-

xen a abandonar els mètodes rominics imaginen un tipus d'església gútica ben diferent del del
nord . «Els seus caràcters són nets i es mantingueren molt de temps en llurs línies essencia
No es pot, doncs, discutir l'existència d'una escola gútica meridional . Ella ha regnat sobre
territori molt extens ; ha dominat a Gascunya, al Llenguadoc, al Rosselló ; la seva influència ha
ultrapassat els límits d'ayuestes prou fncies, car és sensible en més d'una església del Quercv, de
la Rouergue i lins de l'Auvèrnia ; ella s'ha estès fins a les vores del 1Zoine entre Viviers i la mal
i fins niés enllà de les nostres fronteres, a Catalunya.

El plan d 'aquest tipus és el de l'església d 'una sola nau amb contraforts interiors i capelles
entre els contraforts . La raú d'haver adoptat aquesta estructura sembla ésser per tal de cercar
una major economia. Els arquitectes, reunits a Girona en 1417, que defensaven la gran nau
única a la nova catedral contra les tres naus amb que fou començada, així ho sostenien . L'argu-
ment era ben fonamentat per a establir aquest tipus a Franoa ; totes les calamitats havien caigut
sobre el migdia des de la creuada contra els albigesos lins a la fi de la guerra dels Cent anys.
I li havia també potser raons militars que les feien més ficils per a 1a defensa . E1 parer dels
arquitectes reunits a Girona, a favor de la nau única, fou l'adoptat per acabar aquella catedral
començada amb tres naus.

M . de Lasteyrie, en definir els caràcters de l'escola (meridional francesa (vol . TI p . 1'20) sem-
bla que descrigui una part de les nostres esglésies . R Els més notables — diu — són els següents:
nau generalment única ornada de capelles laterals, sobretot des del segle xlv~ ; supressió fre-

qüent del transcepte, fins en les grans esglésies com la d'Albi ; santuari poligonal guarnit quasi

sempre de capelles radials» . Llurs naus són molt més amples que les del nord de França ; la

catedral de Girona amida en la seva nau major 22,60 m . i la de Paris 12 m . La nau de la catedral
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de U1rona es una dl' les J111's grans del m(3n . :Aqueste grans 11u111s exigeixen poderosos 1 mas-
sissos espatllers en gran part visibles a l'interior, entre els quals es construeixen capelles.
_Aquesta estructura que té precedents en l'arquitectura romana i en la romilnica, és la disposició
constant des del segle xlv , . 1)e vegades sobre les capelles hi ha un pis superior i aquests espais
es comuniquen entre ells per petits portals a través dels contraforts . Les voltes g(' n tiques són
sobre plan rectangular allargat i es construeixen amb major simplicitat, tant en la disposició
dels diversos arcs corn en els perfils d'aquests arcs.

L'absis és tan ample rom la nau, pentagonal, precedit d'un tram rectangular . El sostenen
ferms contraforts entre els quals s'obren també capelles . La coberta és sovint en terrat.
L'exterior té una gran senzillesa ; es pot dir que és una arquitectura gi~tica amb amples murs
visibles i massissos en oposició a la lleugeresa de l'estil del nord.

La família de les esglésies cobertes amb fusteria en la nau Central, que en les nostres terres
penetra cap a Val&ncia i és propagada pels franciscans i dominicans, per I'rança arribava en
direcció al nord lins a \ar p ona i vers l'oest lins a Larroque-d'olmes a l'Àri< ge . Ella és sumäria-
ment indicada (volum 11, pagina 12') . Entre les esglésies especialment descrites cal esmentar la
catedral de Perpinv.i amb el seu transcepte i els seus tres absis com en una església romanica.
1 li ha també interessants referi'ncies a l'altar de Poblet i a la catedral de Tarragona .— J . P . 1 C.

1?LI.E L-v y 113ERT . L' -I r/ .g-othiqzre en F_spr7g,-zze aux xn et x-zzi sii'cles . Paris 1931 . 314 pags . i

48 lamines intercalades.

L'obra fa refer&ncia a l'arquitectura gútica de l'Espanva castellana, que és al cap i a la li
l'l spanva . Sún sobretot els monuments prûpiament gi~tics aixecats a Castella des de l ' i'poca de
l'arquebisbe Roderic de Toledo els que constitueixen la mati'ria d'aquest estudi.

Catalunya, nota l'autor, mantes vegades, no pertany a aquest conglomerat que ja des de]
segle xi-. tendeix a unir-se i després s'unifica . L'evolució de la historia de l'art és, doncs,
diferent en aquestes dues parts geogräfiques d'Espanva i l'obra de M . Lambert explica clara-
ment la historia d'una d'elles.

_Apart aquest aspecte de la distinció entre una i altra cultura, hi ha en l'obra del professor de
la Universitat de Lille un estudi preliminar del conjunt bifurcat de les arts de la península que
nrecediren l'art gútic, el qual serveix de preparació al de l'arquitectura que introduí l'ordre del

~l el Cistell, corn diu la Crònica del nostre rei Jaume 1, en la qual apareix per primera
• 1 ta que ha de caracteritzar l'art ogival.

segles v Lia~ i

	

es formava l'art sumptuós dels omníades, mentre a l'altre costaa
anL .bries i al Pireneu es constituïen dos petits Estats independents que restaven
:llu&ncia de l'islam . L'un, _Astúries, continuava i renovava l'art harbre dels visigod :.

Toledo; mentre es reflexava a Catalunya la civilitzaciú, encara prou rudinlentaria que l ' lni
pari Carolingi havia ests per tota la cristiandat d'occident . Durant els segles els sobi-
rans d'Àstúries colonitzaven la vessant meridional dels Monts Cant abrics i els monjos hi cons-
truïen esglésies moçar ;ahigues , en les que al costat de les tradicions visigòtiques es retroha la
influència de l'art musulnla lins en els absis i en els fornaculs dels altars, semblants als mihraabs
de les mesquites cordoveses

En el segle x1~ comença a Castella, a Navarra i a \ragú una veritable invasió cluniacenca:
Sant l)diló, Sant Huc i Pere el Venerable organitzaven la lluita contra l'Islam, enviant des de

França els cavallers a la guerra santa i els peregrins a Compostela . El país es pobla d'abadies
subjectes a Cluny . El primer arquebisbe de Toledo Bernard de Sedirac, originari de Sauvetat
prop d'Agen, forma el seu capítol amb gent de França entre la qual nomena després els bisbes
de les diverses diòcesis . Vakcncia mateixa, durant l'efímer domini del Cid, tingué un bisbe
vingut de Perigueux.

Es sabut que a Catalunya domina durant aquesta època el primer art romäunic, com a ltalia, a
la França oriental i a Renrinia.

A la segona meitat del segle xl ,. i al començament del les esglésies romaniques són
construïdes pels monjos de Cluny, per tot el '<camí francès» seguint el mateix model de les que
s'aixequen a França en els caps de jornada de les rutes de peregrinatges «esglésies de tres naus,
d'altura quasi igual, terminades per tres absis de profunditat escalonada i presentant sovint una
curiosa alternancia de suports que deriva dels mateixos models que les que presenten els mo-
nestirs de l ' Auv&rnia o la catedral romílnica de Carcassona, mentre a Catalunya es forma



CRòxIC :A 1) ' :AIlt?CF.nLOGI .A 1 I11STOkI :A I)E L :AKT

una supervivència del primer art romànic amb totes les seves característiques canviant sols
l'aparell.

En la segona meitat del

	

iXI I U a començaments del N II6 , la influencia de l'ordre de Clunv i de
França minva. A la meitat del segle xai els Estats cristians constitueixen dues potents monar-
quies, cada una de les quals presideixen respectivament Castella i Catalunya . 'Catalunv-a lins
aleshores girada de cara al Llenguadoc i a Proyença, constituiria d ' ara endavant amb ei reialme
aragonès una veritable monarquia bicèfala que podr ;l lluitar amb armes iguals contra els reis de
França i en la que la prosperitat i la riquesa engendraven durant la major part de l'e•poca gòtica
una ciyilitzaciú i un art tan remarcables coan originalsLes arts dels dos pobles restaran, doncs,
independents de la influencia francesa . Llavors fa apariciú l'ordre del Cister que substituirà la de
Clunv . ~A Castella les primeres fundacions comencen en 1137 . A Àragú el monestir de V ï eruela
és fundat en 11-16 per Pedro de tares durant la minoritat de l'eronella . _A Catalunya Ramon
Nerenguer IV funda en 1149 i 1152 les importants abadies de Poblet i Santes Creus a la diòcesi
de Tarragona» . Els cistercenes, però, es desentenen de la inluencia política i el ronrinic es
nacionalitza i pren caràcter indígena i les tradicions locals adquireixen vida dintre dels plans
i estructura francesos.

yuan els primers elements de l 'arquitectura dels monjos de Cister arriben a les terres de Cas-
tella troben les mateixes tradicions del país i es combinen amb elements d'origen moresc . .\que-
Iles són tan vives que a la segona meitat del segle xij u i començament del xnr s'inicia l'art
mudeixar amb varietats nombroses i la influencia moresca penetra en l 'art del Cister i de tota la
Península . Ares polilobulars entrecreuats i cúpules sostingudes per complicades llaceries d'arcs
es troben a Castella . Alguns d'aquests elements arriben a Catalunya, tal succeeix, per exemple, en
el «claustre extraordinari de Sant Pau del Camp de Barcelona i fins traspassant el Pireneu
en les cúpules amb arcs formant estrella de Santa Creu d ' Oloron i de l'Hipital de Saint-Blaise.

Es en el segle xiri s que l 'art gòtic penetra a Castella, art importat que constitueix com una
forma aristocràtica entre l 'art popular romànic o musulm;t . lis aquesta l'epoca de la introducció
de la volta ogival a les esglésies del Cister i a les catedrals construïdes a imitaciú d'aquelles.
M . Lambert l 'estudia referint-se a tota Espanya . Ens cal fer major atenció a la part d'aquest
estudi que fa referència a Catalunya . Es la que compri'n la part I . Els primers monuments espa-
nyols (rnlb voltes ogivals, la rliJllr('llci(l del S . 0. de França i de Borgollya ; Cap . 111 : Els primers
lllolil(!!i('llts eistereellcs d'Espan y a, i Cap. I\' : L'escola cistel'eeilca 1llspallo-lallgiledocl(Ill(l.

El centre de la influència es troba principalment en els monuments cistercencs de 'FO '
cies d'Auch i Narbona, de la Gascunva i del Llenguadoc d'una part i en els de
l'altra. I)e les abadies del S . U . de França dimanaven les de Castella, Navarra
lun} a ; de les de 13orgon}'a les de Leon i Portugal . Quant a Catalunya, la dc,,en.
abadies de Poblet i de Santes Creus fou sobretot de la de Fontfreda a la diòcesi de
de Santos Creus es lligà en 1138 amb l'abadia de la Granselva, prop de Tolosa, casa matriu
Fontfreda.

La introducció de la volta gòtica és deguda, doncs, segons \1 . Lambert, a la fund>iciú de
nombroses abadies cistercenques al sur dels Pireneus pels monestirs del sud de França, i aquest
fet d'ordre religiós ¢ha donat a l'arquitectura de Gascunya i del Llenguadoc un enorme i nou
camp d'activitat en el qual des de llavors s 'ha treballat no sols pels monjos del Cister, sinó

pels d'altres ordres religioses i pel clergat secular . Ací, més que en el lloc d'origen, aquesta
forma d ' art s 'ha desenrotllat plenament amb tota la seva amplitut.

L ' estudi de M . Lambert és, doncs, principalment per a nosaltres una contribució a l'estudi

dels monuments del Cister i de les obres que el Cister inspira . Els monuments que estudia sún
els monestirs de Poblet, Safates Creus, Vallbona de les Monges i les catedrals de Tarragona i
Lleida, que M. Lambert compara amb les formes parelles d'un i altre costat del Pireneu . En
aquest període, coin es veu, l'art arquitectònic catalia pertany a una àrea geogr ;alico-artística

que excedeix del domini polític . Aquest grup arquitectònic \l . 1 ambert l'anomena hispano-

languedocià . El país català en les tradicions artístiques supera amb tot alguna regada també
les influències de les terres ultrapirenenques tan íntimament Lligades de segles amb Catalunya.

Com és natural per llurs foranes arquitectòniques els monestirs catalans es relacionaven amb

altres situats dintre l'arca de l'estil i és en comparar-los que M . Lambert fa, algunes vegades,

aportacions noves a la nostra història artística . Notem algunes d'aquestes analogies : la cúpula

que corona el creuer de les esglésies de plan veritablement cistercenc en els santuaris rectan-
gulars de Santa Creu i Vallbona ès una practica poc comú en el Cister vinguda probablement

2(,3
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de l 'església protectora de la Granselva ; el plan de Poblet és anàleg al de Jloscruelc i als de
Veruela i Vitero ; la seva figura, en diversos detalls constructius s 'assembla més a la pri-
mera, pern l'obra és niés perfecta . La volta gòtica a Poblet és prevista des del comença-
ment de l'obra, mentre a Santes Creus sembla introduïda corn una novetat a mitja obra.
Analogies semblants remarca en altres elements : les fonts dels claustres de Poblet i Santes
Creus, tenen la seva anàloga a Veruela ; la sala capitular de Santes Creus recorda la de
Fontfreda.

Amb tot i ésser gran part d 'aquestes esglésies cobertes amb volta gòtica, el conjunt de llur
estructura resta romànica ; és el pes de la ;;ran massa dels murs el que les aguanta, i els espat-
llers i arcbotants hi són desconeguts. L'únic element que evoluciona és el pilar . Es a Poblet
on es veu un inici d ' adaptació de la secció dels pilars a la forma complicada de les voltes
ogivals que després seguiran Tarragona i Poblet.

L ' escola del Cister té una extraordinària influència en moltíssims monuments catalans i
M. Lambert s'ocupa principalment de les catedrals de Lleida i Tarragona . hauria pogut
afegir-hi la de València, en la qual un estudi acurat revelaria la seva estructura de la mateixa
família que la catedral de Lleida.

M . Lambert pot situar les dues catedrals catalanes dintre un grup ple d'interès que s'estén
cap a Castella i cap a Navarra . (I part, caps . TV, V, VI .)

Després d'aquest estudi minuciós dels monuments en els quals apareix primitivament la
volta gòtica, aïllada, sense altra consegiy i'ncia que la transformació del pilar, M . Lambert passa
a la segona part on són estudiats els monuments gòtics d ' Espanya dins els límits geogràfics a
qut-' hem fet referència . Per a ésser una obra completa caldria potser afegir-hi alguns grups
negligits, apart del grup català derivat de les catedrals del migdia de Vrança, el de les esglésies
en les quals és usada la coberta de fusta sobre arcs, que arriben des de Narbona a Vali'ncia,
aquelles en què el plan de moltes naus de les mesquites musulmanes que les precediren ha tingut
una influència extraordinària corn en les catedrals de Sevilla i Saragossa.

Gràcies a la col'laboració estrangera es va aclarint, cada dia més, la complexitat de la història
de l 'art d'Espanya, senyal exterior de la seva complexitat tnica i històrica .— J . P . i C.

lZ_AFOLs, F . T ., Arquitectura d('I Renacimiento C'spaitol . Barcelona, Seix y Barrat 1lns ., S. A .,
1929 . Dins la col'lecció ¢Manuales de Historia de Artes.

Me/anges Charles Diehl .—Etudes sur l'Histoire et sur l'Art de Ri:_alu'e . Vol . 1, I-Iistoire,
305 pàgs . ; vol . II, Art, 2-Ix pägs ., 19 1ilm . En el volum II : J . Puis; i CAnvFALCA : Les per/O-
des succesives de l'influence bvzanthine en Occident : Premier art roman . Architecture
nludejar . Eglises de Moldavie.

RAIIOL.v, CARLOS, Gerona . Barcelona, 1927 . -13 pàgs . i -17 figures . («Biblioteca de Turismo publi-
cada por la Sociedad de Atracción de Forasteros», VIII).

DUR .1\ I' SANPERE, A ., La casa de la chu/ad dc' Barcelona . Barcelona, 1927 . 41 pägs . i 38 ligu-
res («Biblioteca de Turismo», IX ).

MAR1NEL ' LO, MANUEL, Montserrat . Barcelona, 1927 . 66 pàgs . i 29 figures (« Biblioteca de
Turismo>, N ).

SERRA BOLDI- , V_ALERIO, Leridcl . Barcelona, 1927 . 48 pàgs . i51 ligures ( Iliblioteca de Tu-
rismo», ll ) .

E\SE\AT, JUAN B ., Mallorca . Barcelona, 1925 . 68 pàgs . i 76 figures ( Biblioteca de Turis-
mo'>, XII .

13I3RGAD .k, FRANCISCO, Et Real Monasterio Cisterciense de Santa María ele ILallbolla de las
Jlonjas . Barcelona, 1925 . 61 pàgs . i 46 figures (« Biblioteca de Turismo», A I I I ).

Rrrrz v PoRTA, , JUAN, La necrópolis de Tarragona . Barcelona, 1928. 78 pàgs . i 8-1 figures
(Biblioteca de Turismo>, XTV) .



CRÓNI A D ' ARQUEOLOGI .A 1 HISTORIA DE L ' ART 265

1)( ;R .SN V S .\N1'KRi)., c,usTf N , La ('usa del .Ircediauo y e'1 Archive Histórico de la Ciudad.
Barcelona, 192S . 7() pägs . i il) ligures ( .Biblioteca de Turismo , NV ,.

SOLÉ ur. Solo, V ., La costa braza . Barcelona, 1929 . 48 p<Igs . i 45 figures

	

I3ihlioteca de
Turismo-,, XV - I .

CAPMANY, AcREI .to, La iglesia de Sarta Ana de Barcelona . Barcelona, 1929 . So pägs.
i 65 figures + un pla (1 Biblioteca de Turismo , N V11 ) .

El Palacio de la Excnia . Diputación Provincial de Barcelona . Barcelona, 19` 2 9 . G5 p5gs . i
72 ligures (« Biblioteca de Turismo», XVIII ).

ENSI?ÑAT, I CAN B . ; 1ZOSELLi), B :ARTOLOJIÉ DI : ; 1 .LOI3LT V J'EI:RGR, .ALEJANDRO, ]biza l' Formen-
tera . Barcelona, 1929 . 60 piIgs, i 53 figures -Biblioteca de Turismo , NIX ,~.

I' u z I ' oRTA, .JuvN, "larragana . Barcelona, 1930 . 45 p1gs . i 46 figures

	

Biblioteca de Turis-
mo XX).

Ruina v IELLVÉ, A1 .vR1 .-vN0, El Palacio de la Capitania General de Catauurm . Nota sobre su
historia y reciente restauración y ampliación . Barcelona, 1930 . 6-1 pägs. i 6l ► figures (Biblio
teca de Turismo», AN1).

\IA1Z - 1 f v- N :AVARRE, JUAN B ., l:l Palacio de /usticia de Barcelona . Barcelona, 1930 . 52 págs.
i 37 ligures (« Biblioteca de Turismo», N N 11 ).

SERIA BOLDú, VALERto, Seo ele 1"rgel . Barcelona, 1930 . 61 págs . i 66 figures (Biblioteca de
Turismo», N\1II).

Ruiz y PoRTA, _fit AN, La catedral de Tarragona . Barcelona, 193E 71 p'Igs . i 66 figures («Biblio-

teca de Turismo», A \lV

CAI'MÂNV, A ., La iglesia de San Pablo del Campo . Barcelona, 1931 . 47 págs . i 57 ligures

(«Biblioteca de Turismo N \ V - ).

CARRER .-AS, RICARDO, La comarca de .Morella . 1 Calí . Castellón [Ilijo de J . Armengot, imp .],

192 . 1-19 p<tgs . + LII lSms.

GER"IRuD, R1cin :RT, Barcelona . Hamburg i Berlin, 1927 . Pägs . 2lto amb loO figures.

Forma part de la Bibliothek der Ibero-amerikanischen Auslanderkunde Lfue inicia l'Institut

ibero americil, dirigida pel Profesor Schadel . Descripció interessant dels monuments de 1_t

nostra ciutat.

DESDEVIZES DU DESERT, G ., Barcelone et les grandes sanctuaires catalans . Paris, Laurens,

1930, 17() págs . I I . 1ustrat.

Foul( I ToiRES, -J ., La capella de Sait ,Jordi cil palan de la Generalitat . Barcelona, 1931.

1(i pfigs . i 33 bans . El Tresor Artístic de Catalunya.

SANS, CAPDKVIL .-A, Tarragona . (tenia histórico arqueológica. Tarragona, 1929 . 20$ pägs.

+ \ LVII 1, 203 gravats i 3 plans . Text espanyol i f rances .
-t-

\I vRTORiuu, I"i .vNCISC, (Uterival dc' Barcelona . Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1029 . Text

catalä, espanyol, francès i anglès . 64 ltms . Catalunya Artistica, 1.

B_vSSEc ;oD.v AMIGÓ, B ., La catedral de Barcelona . Barcelona, Hijos de 1 . Thomas, 1930.

2 págs . i 48 láms . El Arte en Espacia, vol . 2S,

41 .- Institut d'Estudis Catalans
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Jl .As v \1 vsc.vRú, J ., Las meis bellas zvistas de la Catedral de Barcelona . :A]bum con 25 plan-
chas al aguafuerte. Barcelona, Tobella, l929. t ) fol . s. n. + 25 lí>ms.

NoGuERv, Juvx, La r;:.;lesia de San Severo de Barcelona . Barcelona, 1928. 16 págs . + 3 fols.
de lílms . Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona.

DaumIs, Luis, La basílica de Santa Maria del _llar . Junta de Obras de Santa Maria del lar de
Barcelona . Barcelona, Altés, 1 929. 60 p1gs . Guia illustrada.

CENTRE EICGRSIONISTA 1 CLUB PIRENENC, Les esgltç sie's rorrl(Trri(fr1eS de Terrassa . Terrassa,
1929. 45 pägines de tex, un pla, 36 lamines en fotogravats i 2 en tricromia.

Descripció turística de l'església de Terrassa en catal .•1, castellíl, franci's i angli's . Cal
assenyalar-hi l'error que les mènsules de la cornisa de l 'església de Sant Pere continguin els
signes del zodíac i la forma impròpia i errada de la Bibliografia.

SOLER PALET, J ., Egara . Terrasa . Terrassa, 1928 . AV1 -1- p1gs. i 17 lsuns.

BASSEGODA V .AUIGC), BUENAVENTURA ; IyODRfí ;GEZ CODOL.v, MANUEL, Pt'dratbes . Et Convento.
Jotas de Historia - y de Arte . Las Pinturas murales de Ferrer [lassa . Su importancia y des-
cripción . Barcelona, Hijo de J . Thomas, 192 . 40 p'gs.

GARRIGA 1 Pum, B ., Descripción del _I/onasterio de San Cugat del 1'a/les . Barcelona, 1929.
15 p;Igs.

BERGÓS, JOAN, La catedral vella de Lleida . Barcelona, ed . Barcino, 1028 . 222 pigs . i 35 lares.
Col•lecció Sant Jordi, vol . 14-15.

MARTINELL, CÉSAR, La .Scrr nova de Lleida . Barcelona, 1927 . Alonografia artística amb 111 .1 gra-
vats . Valls, E . Castells (1926) . 269 p'gs.

DOMÈNECH I MONTANER, Lluls : Història i .-lrgnitectnra del iforrestir de Poblet .—Montaner I

Simón, editors, Barcelona, MCMXXV . 373 pags.

El lector que en fullejar el llibre passés els ulls per la taula dels capítols posada al final tindria
la idea de què es troba davant un volum exaustiu del tema, en el qual la histèria i l'arquitectura
del gloriós monestir són estudiats i exposats d'una manera completa i metòdica, tenint en compte
la nombrosa bibliografia que ha suscitat el vell monument, revisant-la i completant-la amb la
prùpia investigació . 1 aquesta impressió es faria encara més intensa en examinar la ihlustraciú
que acompanya l'obra, les plantes, els alçats, les seccions, tan pulcrament executada, i l'excel'lent
presentació del conjunt que fa honor a la casa editora . Però si després d'aquest primer examen,
sumari i extens, hom entra a llegir el llibre amb la detenció necessària es donara compte tot
seguit que la taula dels capítols representa un cuadriculat i una estructura que no sempre ha
estat completa, que generalment no ha estat omplerta amb la plenitud necessària . Els grans
grups que deurien encloure la història i l 'arquitectura del monestir: Fundació i emplaçament,
Organització general, Organitzaciú conventual, Les construccions, són d'un contingut tan
sumari, la major part de les vegades, que arriba a sorprende . Finestres, el gran historiador
populetà, és i havia d 'ésser, naturalment, la font bàsica de l'estudi, però aquest, sovint, queda
limitat a les dades d 'aquell autor i més sovint encara les desaprofita . La part més acurada, la
dedicada als sepulcres, a alguna de les construccions i a l'her<tldica, no arriba tampoc a tenir
la qualitat d 'altres obres de l 'autor que li han valgut un lloc assenyalat dins l'erudició catalana, i
ni aquesta part, com tampoc els gràfics, es lliuren sempre d 'errades . Manca a més el fixar la
situació del monestir dins el gran camp de l'arquitectura cistercenca, des de Citeaux fins,
a través de successives reformes, arribar a les plantes que representen la darrera evolució del
tipus, a Longpont, a Royaumont, etc ., tipus que és precisament el del nostre monestir català,
l'explicació del qual hauria aclarit molts problemes . .Manquen moltes d'altres coses encara.
Evidentment d'aquest aspecte d'elaboració incompleta, d'apuntament, d'esbós que té el llibre cal
cercar-ne la raó en causes que l 'autor segurament no havia previst . Fa tot l'efecte que l'autor
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havia fet una primera redacció de notes i dades que tenia recollides en un moment determinat,
possiblement amb l'afany d 'ordenar-les i seriar-les per a donar-hi una primera estructuració amb
l'intent d'anar-la després modificant i ampliant a mida que els seus estudis i el temps li ho perme-
tessin . Aquesta redacció ha quedat així a la seva mort i és la que ha estat pùstumament publi-
cada, sense visibles esmenes ni ampliacions . I es aquesta la mancança més gran d'aquest llibre,
la d ' un prùleg que expliqui que el llibre és pùstum i. que l'autor no li ha pogut donar aquell estat
que hauria volgut i calgut . r\ixù que no es diu és el que explica que el llibre sigui com és, i. és
el que faria injust un judici sever de l'obra que l 'autor no havia publicat, perquè' la sabia incom-
pleta i inacabada . Afortunadament altres n'havia fet que li han guanyat la consideració
dels estudiosos . — F . M . I T.

DOMENECH Y MONTANER, Luls, Historia y Arquitectura del Monasterio de Poblet . Edi-
ción costeada por la Excma . Diputación Provincial de Barcelona . Barcelona, Montaner
y Simón, 1927, VIII + 406 pägs . + 1 retrat frontispici de l'autor . Traducció de l'edició
catalana.

JIARTINELL, Ci?sAR, EI _Monestir de Poblet . Barcelona, Editorial Barcino, 1927 . 281 pägs . +
± NI_ läms . + 3 mapes.

GuITERT V I "oNTSERÉ, _JOAQUÍN, Real Monasterio de Poblet tercera edición, notablemente
aumentada y cuidadosamente corregida Barcelona, Impr . Casa Caridad, 192'> . 360 pägs.

+ C \' l tms.

RII3ER, LoREN/_o, Poblet . Itinerario sentimental . Litografias originales de - osé Pedro Gil.
Preludio de R . Miquel y Planas . Barcelona, Aliquel Rius, edit ., 193(1 . 66 pägs . i gravats.

t,uITERT l'ONTSERE, JOAQuÍN, Compendio de la Guía, )iotas históricas, leyendas .,v tradicio-

nes del Real Monasterio de Xuestra Señora de Poblet . Tercera edición . Barcelona, Imprenta

de la Casa Provincial de Caridad, 1929 . 112 p;tgs ., litms . interc.

BLASI \ ALLESPINOSA, F ., Guia (IesCriptiï'a del lttones/1r de Poblet 1 erutes Creus . Barce-
lona, 192S . 90 págs.

GuiTERT 'e FoxTsERÉ, JOAQUÍN, Real Jlonastel'io de Santes Creus . Guia . Descripción . J'lllid[i-
ción r destrucción del .Monasterio . Privilegio . Leyendas r tradiciones . Curiosidades.

Barcelona, Impr. Casa Caridad, 1927 . 12-4 pàgs . ± 32 làms.

M .ARTINELL CÈSAR, El Monestir de Santes Creus . Barcelona, Editorial Barcino, 1929 . 2/9 pítgi-

nes (Col . lecció Sant Jordi . Vols . X X-\ NI [VII-VIII d'Art Cristià) 1.

TOI)_A, Enu .-ART, Monestir de Santes Creus . Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1 029. Text català,

castellà, franci's i anglés . 6-1 làms . Catalunya artística, 2.

FONT DE RLBIXAT, P_vu, Tarragona . Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1930 . Text català, cas-

tellít, francès i angR's . 64 làms . Catalunya Artística, 4.

GuITERT V FONTSERÉ, - JoAQufN, Mónestir de Sant Pere de Roda . Descripció, notes histûri-

giles . Trasllat i abandono del monestir . Tradicions, llegendes i curiositats . Ermita

de Santa Elena . Castell de Sant Salvador . Barcelona, Impr . Casa Caritat, 1927 . ii o pàgi-

nes + 6 );uns.

P_APELL, A ., Salit Pere de Roda . Figueres, Ideal Tipografía, 1930 . 139 pägs . i 1-4 làms.

I :AMPv,

	

, L'.-Ibba_A'e de Saint-Michel-de-Cl1 .v . Xotice historique et descriptive par 1 ' clbb('

. . . Lille, Les Imprimeries Reunies, 1930 . 56 pägs . + 8 l tms.

Notícia histùrica i una breu descripció per a ús dels viatjers .

267



268

	

.-\NLT M :I DE I :ISS'l'1TL'l' D ' ESI'i'u1S CATALANS : \I( - \IXX\'lI -XXXI

.‘R .-AGON, 11ENR1, Les cli(!tc'(1u .1'-fol'ls (Ill Roussillon : 1 'il1eJ1'(lllclle et Salses . Jholllrlilcllt:
historiques . Perpignan . Impr . de 1 ' Ill(I('pe'll(t(lllt, 1930 . 157 pägs . -i- 10 lillns.

l'F.RR .A, A11(IUI .L, La ciutat de Mallorca . I3;Ircelona, Llibreria Verdaguer, 1930 . Text catalil,
castellil, íranci's i angli's . 6-1 làms . Catalunya Artística, 3.

I'o1 : CEZ_A, GUILLEM, Estat de 1 'al'(Iuitectul'(1 ('(11(11(111(1 (')1 temps de %((!Inic J . Les determinants
g(1i(ueE de la catedral de Mallorca . Ciutat de Mallorca, Impr. Francesa Soler, 1930.
30 pàgs .

	

films.-H 3

Por el decoro artístico de Palma . Mallorca, 1920 . 41 pägs . I)iscussiú sobre els projectes
d 'escalinates del Jlirador davant la façana lateral de la Seu de Mallorca . I > erspectives, dibui-
xos interessants per a l ' estudi de l'edifici.

ALMELÀ I VivHs, La catedral de I"(1l('11ci(l . llarcelona, Editorial I)arcino, 1 927 . 85 pägs.
(Col leceió Sant bordi, vol . 5'. [Il de la Secció d'Art Cristià]

Estudis sobre el Castell N'ou de .Veols

F1I -\XGIEIRI DI CANDIDA, R . La Citadell(( =ll'agollese e il recinto bastiol"rto di C -astel .'\ oi'o.
Napoli, 1929 27 pilgs

El mot cittadell(1 indica una fortalesa nova, de forma nova, autimoma, que concentra en ella
tota la potencialitat defensiva del fort, . Era, per tant, independent del recinte que v-oltil el Castell
d'Alfons el Magnànim per tal d 'augmentar la seva força defensiva . La Cittadella es veu repre-
sentada amb tot el castell en la 1 u ola StrozNi «preciós panorama de Nitpols fet per comme-
morar el triomf naval de la marina catalana despr("'s de la batalla d'Ischia (1-165)n ; d'ella parlen
els llibres d'obra del Castel Nuovo 14()o-1-19-1) . Fra la Cittadella un castell davant el Castel
Nuovo que ajudava poderosament la defensa del portal d ' entrada . El recinte protector a
prop(')sit per l'artilleria, fou construit sota Frederic d'jAragú (1497-1409) . Són moltíssims els

documents escrits que s'hi refereixen i es troba representat en un dibuix de Francesc d'Ilo-
landa (1540 .

FILANI ;IFRI DI CTANI)1DA . R ., L ' .-Ircitetto (1(11(1 Reggi(t .lr( ,gollese di .Vapoli . -1 pägs . L 'Arte,
anv \ \ XI, fasc . 1, 192X.

Interessant argumentació per a demostrar cluc cl Castel Nuovo de Nilpols no fou començat
per Luciano Laurani, que construí en gran part el Palau lluca] d'Lrbino . El mestre Luciano
sembla que no anis a Nàpols fins el 1472 i no per a fer d'arquitecte sinú coin a «mustre d'artille-
ria» . L'obra del castell era mentrestant dirigida pel català Mateu Forcimanv . Conclou Filangieri
di Candida que el Castel Nuovo fou obra de l'arquitecte Sagrera, el constructor de la Llotja de
Palma, ide• l'escultor Peru Joan.

I"ILANGIERI DI C.ANUn) .v, Castel Xl(Oilo e i siloi restauri . ( ollfel'ell :_a tellula presso la
Coulpagllia deg-li Illllsi il 1(l (1ice1111:1'e I926 . 11 pägs . 1lolletiuo del Conlllue di .l'(lpoli.
Maig de 1927.

l'ILANGIE1I DI CANDIDA,

	

La Galleria di Castel .l ïloz'o . Bollelino del (onurne di .Vapoli.
Any V . 1028 . Lehrer.

Estudi de la reconstrucció de la galeria que corona les cortines de muralla de terra del Castell
de Nàpols, obra d'Alfons IV . Vegeu la galeria restaurada en la cortina occidental en l ' .ANI' :vRI

DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, V)21-I92b, pàg . 254.

Columisione per l'isol(nlleuto e il restauro di Castel ,'Tuoz'o . 1►'ela._ioue sui criteri per ui/ piano
generale di restauro . Napoli, 192ó . 17 pàgs .—\lemñria general per a fixar el criteri de la
restauració .
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I~ ► L :v~t .tr,lzt Dl CvNDID .v, R ., La gran sala di Casiel Xuovo in Xapoli (1 Pedalo . .Anv 1N.
»la, Koma, 1925 . :\post.

Estudi minuciós sobre la gran sala del Castell de Nilpols, obra del nostre Guillem Sagrera
començada el 1-153, en la qual intervenen diversos escultors i arquitectes catalans, entre aquells
Pere Joan, l'autor del Sant Jordi que corona el portal de l'antic Palau de la Generalitat . Pere
Sagrera, l'arquitecte de la llotja de Palma, comença a treballar en ]'obra del castell en 145(1.
El 2U de desembre de 1452 firmen el contracte de l ' obra de 1a gran sala del castell per 12000 du-
cats, comprometent-se a començar l'obra a primers de l 'any 1453 i acabar-la en 20 mesos . La
Cort del Rei devia fornir diversos materials, entre altres pedra portada de Mallorca . L'obra no
s'acaba en el terme fixat per retr ts en fornir els materials necessaris i es renova el contracte
el 10 de març reduint el preu a 11(11 i(1 ducats, a més un sou a l 'arquitecte i al seu ajudant
Joan Trescoll, 8 a Ramon de Citell administrador de l'obra.

Mort Guillem Sagrera en 1451 es fa un nou contracte amb Joan i . Jaume Saurera, cosí i fill
de Guillem, Joan Trescoll, Antoni Guerra i Xolo Casamuri, prometent terminar-la el 31 d 'oc-
tubre de 1455. L' obra triga a acabar-se . Un darrer contracte promet acabar-la el 31 d'octubre
de 1457 . Amb tot abans del terme fixat, cl dia 15 de juny de 1 .1:7 s ' hi dona un convit en honor de
Carles de Navarra, princep de Viana i desprCs un altre en honor del Cardenal Hessarione.
L 'obra arquitectònica de la gran sala és ben catalana . La sala és quadrada de 26 metres de
costat, llum que supera la de la catedral de Girona (vint-i-dos metres vuitanta centímetres),
essent per tant la del Castell Nou la volta gótica més gran existent . Una volta de plan triangular
talla els quatre recons, el plan quadrat sobre el rasament de la volta es torna un vuitavat, cobert
pel' una volta gùtica estrellada, en la qual entre els arcs ogius hi ha tres arcs yue formen una
armadura secundäu-ia que reforça cada pany de volta . Un sistema de voltes, notem nosaltres,
d'igual disposició es troba a l'antiga sala capitular de la catedral de Barcelona, les quals foren
construïdes entre 1417 i 1-154 . La gran sala és voltada d'una galeria coberta amb voltes, estrella-
des també, de plans quadrats analogues a la de la capella de Sant Jordi del Palau de la Genera-
litat de Catalunya (PUIG I C_vIrvFALCII, J ., El 1W/au de la Generalitat de Catalunya, en

l'Axu .vRI, vol . 11 1, pílg . -10lj . Al rasament rectangular de la volta hi ha una trifori amb finestres
que donen a la gran sala com a les catedrals de Girona i Barcelona.

Cal notar que tanca cl trifori que volta els contraforts tal com en les catedrals de Barcelona,
Narbona, Limoges, Clermont-Ferrand, de la qual la primera és una derivació (PLIG I CAD :1-

r-vLCI3, _J ., El problenl(l de traausformrie () de la catedral del .lord importada a Catalunya, en
_lliscel•l(''aaiaa I'ral de la Riba . Barcelona, 1923, pägs . 05-8* . Aquest caracter lliga encara més
l'obra napolitana amb les construccions gùtiyues de Catalunya . En les sales de la galena baixa
hi treballaven en l-14( els mestres Bartomeu Prats, Bartomeu Vilasclar, en 1-15(1 _Antoni Vraburch
nom que no és catala i sembla alemanv . L'autor estableix analogies entre l'obra escultùrica del
Castell Nou i l'escultura catalana . — ) . P . I C.

STELLA, .Act-IIIa_I ., Il Carstello .-ln,.iovino di 3'apoli Castel _Viioz'o) Capísaldi di un ra :ioualt'

restauro . Napoli, 1920 . 35 pitge s.

La finalitat de l'estudi (s la demostració fins a adquirir ,la certesa absoluta de qui' aquesta
importantíssima fabrica, encara que havent sofert importants transformacions per obra primer
dels aragonesos, després per les successives dominacions, encara en la seva totalitat Cs essen-

cialment angevina . Acompanya l 'estudi un pla general del castell.

STELL :v, .ACIIILLE, Castel Nuovo di Napoli talla luce dei documenti e della storia . Napoli,

1928. 39 pítgs.

Estudi i publicació d'una contracta entre el rei \ ]fons i diversos constructors de cava a fi de

construir una línia externa de fortificacions í transformar el castell angeví, el qual l'autor adueix
en pro de la seva tesi explicada en l'anterior folletó.

AvoLs, fosc F ., Techumbres y artesonados espaÜoles . Barcelona, Editorial Labor, 1926.

87 pftgs . LNNVI linns . + 1 frontispici (Colección Labor, núm . 86).

\"egeu sobre el Castell Nou de \ ipols el vol . 1 de 1'_\Nrnxi, p~~gs, 517-5333 i el vol . VII, pàgs . 139-115 .
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\IONNERP.T I)E VILLARID, I GO, 1)C \Y ('I .11uh(n'ragall . Note archcc ologi(Jl(e . Milano, 1928 . 35 p, t -
gines + folis de lams.

Es un estudi sobre un dels llocs més venerats de 1'Egipte cristià, car es considera que fou el
lloc on habita desús en el seu exili a Egipte . En ell incidentalment es fa notar l ' ornamentaciú
lobulada de les taules d'altar abundants a Catalunya i al sud de França (DESCH AA11'S, P ., laide's
d'autel ell marbre, en _llelrluges F. Lot . Paris, 125) que es troba en una taula del Museu de
Vienne i a \lesttlach, així coin en altra trohada a Corinte (Anlericall , /ourual of Archaelogy,

X, 1 192ü, lam . 2).

TARRÉ, )()SEP, libre . i \ I .-ARTORELL, R AFRL, La catedral (le Barcelona . El trasllat del cor (le
la catedral de Granada a Barcelona, 1930.

Arguments en pro del projecte de destrucció del cor de la catedral de Barcelona, feliçment
fracassat.

ESCULTURA

FocILLox, HENRI, L'art (les sculpteurs romans . Paris, 1931 . A II + 290 pagines i 5(1 làms.

«L'escultura romanica, diu Focillon, és misteriosa més que les altres arts antigues . Els som-
nis de què ens fa participar s'enfonsen en les regions niés reculades de l'espai i del temps i ens
semblen venir d'una altra humanitat .» Es un art autònom que obeeix a la seva prùpia llei.
-Ella s'acorda admirablement amb la construcció . Ella és el mur mateix, mur decorat com-
binat amb el mur nu.

Després de definir l'art romanic tracta de fixar la natura del seu estudi : «L ' escultura corn a
mida de l'espai ., Aquesta és la detiniciú, és a dir, l'escultura coin a forma pura independent de
la significació iconogrhlica «lluny de les intencions i de faules servint de directriu a la 1 lis-
toria artística.

Ella és obra de l'Occident . A través la xarxa espessa dels canvis i les importacions, l' .\qui-
tània i la 13orgonva, l 'Àuvernia, la Provença, la França reial han estat el teatre d ' un fenomen
histOric extraordinari pel llenguatge, per les obres literaries, pels monuments ; aquelles regions
i les regions veïnes a l'altre costat dels Alps y dels Pireneus defineixen amb força, no remem-
brança, no préstecs, una nova forma de la consciència humana.» a Ella, malgrat llurs relacions
amb les civilitzacions mesopotamica, siriaca i musulmana, ha donat un art, que no és ni l'art
sassànida ni l'art arabic, sinó l'art romanic.

El seu punt d'obir és encara més concretat en les següents frases . L'escultura medieval pot
ésser tractada en tres aspectes : el del seu significat : la iconografia amb les seves relacions, amb
l'ideari gràfic i plastic del temps i es pot estudiar coin un art de pensar», com runa de les
actituds de l'esperit que troben llur expressió tan en la pedra de les esglésies com en la filosolia
religiosa» i «finalment com una interpretació de l'espai, coin una forma».

D'aquest darrer aspecte tracta l'obra de M . 1 fenri Focillon.
L'escultura antiga era en general independent, substantiva, tenia una valor per si sola ; fins

quan se l 'arrenca de la metopa o del frontó resta ella mateixa ; l'escultura romanica es doblega
i. s'encaixa en la forma arquitectònica i és impossible afillar-la del peu dret o del portal dels quals
n'és part essencial . Per això s'adapta a l'arquitectura . El primer exemple d'aquesta adaptació,
potser el que té precedents més antics és el personatge, l'estàtua posada dintre l'arcada . Les
escenes antigues es desenrotllen omplint llargs espais rectangulars ; en un cert moment un
pòrtic de columnes, que sostenen arcades, trenca la llarga processó ; els sarcòfags de Sidamara
en són un antic i excels exemple . ., E1 principal resultat és la dislocació del drama i la substi-
tució de la rlranlatis persome, presentades ailladament, a l'acció mateixa de l'escena .» Crono-
lògicament a l'estil pintoresc alexandrí, a l'estil continu dels frisos i sarcòfags, el segueix el
personatge sota l'arcada.

Ell domina en els frontals romanies : el frontal d'or de Baie del museu de Cluny ; els frontals
catalans pintats o esculpits imitant l'orfebreria per medi de minsos relleus de guix ; les llindes
de Sant Genís les Fonts i de Sant ndreu de Sureda, còpia de retaules d'or o argent, en són
remarcables exemples . L'arcada abrigant la figura es deforma ; esdevé de ferradura per encer-

clar el cap ; aquest s'engrosseix per a centrar-s'hi . Ili ha una reacció entre l'element escultòric
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i arquitectònic . L' arcada «actua com a força de definiciú, ella modela l ' ésser humà, ella l'hi
imposa, , no solament una actitud sinó les proporcions i un contorn».

La orma arquitectònica de l'escultura romànica com es veu, determinada pel lloc que
ocupa . En l ' edifici l 'ombra i la llum, els massissos i. els buits, els amples panys de mur i els
grups escultòrics, són slviament disposats . I)e vegades l 'escultura distribuida en frisos corona
els absis; d'altres omple de frisos tot un frontispici com a Ripoll Aquestes series de figures són
de vegades formades per juxtaposició de peces d ' escultura independents ; però el primer progrés
consisteix que formin com una narració plàstica.

El portal de Ripoll és un model d 'aquesta superposició de frisos narratius tal com en les
planes miniaturades de les nostres Biblies . Ella per aquesta raú representa un moment primari
de l'escultura encara que és possible que no representi un moment primari cronològic . i n ella
potser se sent millor sots la riquesa de la iconografia la indigència d'un sistema de revestit i de
juxtaposició. Res més commovedor que la lectura d 'aquesta homilia de pedra, però les figures
que la interpreten i afileren sobre els panys amb una indiferència passiva, són allí com serien
en un altre lloeu.

Amb tot, hi ha un esforç per a acordar l 'arquitectura i aquesta col•lecció de rectangles que
s 'eleva sobre un pòrtic d'arcades, com les d ' un antipendi, i que aixopluguen les grans figures de
personatges i que és coronat d'un fris de grans figures, mentre els monstres, els símbols dels
evangelistes omplenen els carcanyols dels arcs . Se sent que la imatge, de sobte, així que ella no
és fragmentada en files narratives i que entra en lligam directe amb una forma arquitectònica,
accepta el plegar-se i tendeix, per tant, a renovar-se per l'imperi d'aquest esforç».

Però som tot just en el començament d 'aquesta adaptació, «el didactisme iconogr Iic podia
contentar-se desparramar per tot les pintures, els relleus, els quadres de mosaic i d'estuc.
Una llei més bella i més secreta l 'incorpora a la pedra, a l 'arquitectura, a les funcions . .Així
l'escultura participa de la vida de l 'arquitectura . Ella sent com una força d ' atracció que la fixa
als llocs on s plàsticament i arquitectònicament necessària . A sota i a sobre dels suports, ella
s'apodera del sòcol i del capitell, ella es posa al llarg d<' les arquivoltes, ella aixeca les figures
sobre l 'altura del pilar que divideix els portals ; en fi, sobre la porta i recolçant-se sobre la llinda
ella fa córrer les seves combinacions sobre la llosa o damunt dels panys semicirculars del timpà
les seves combinacions misterioses .»

«El lloc i la funciú actuen sobre la gènesi de les figures .» REII les ha ajudat a néixer, i és
perquè hi hagué una arquitectura romànica, que hi ha hagut una escultura romànica.

Sún els capitells uns dels elements arquitectònics més a propúsit per aquest assaig . Voler
intentar classificar llur tipus de composició és una matèria diffcil . M . Focillon ho intenta . De
vegades és un fris que revesteix la massa arquitectònica ; és la primera temptativa . Altres és el
capitell ornat d'arcades, «que si fos possible desenrotllar llurs cares s'obtindria com els elements
d'un a;rtipemiium», així els capitells de l'Estam on es representen escenes amoroses i de dansa,
obra de l 'art romànic, tardà sobrevivent encara al segle xiv . En altres és la mateixa composi-
ció de l'escultura simètrica sense necessitat de la col'laboraciú arquitectònica, el que caracte-

ritza els capitell, . Entre nombrosos temes hi ha els copiats dels teixits i voris persans i arlbigs.
L n grup interessant és el dels caracteritzats per tenir en el seu centre una forma ametllada que
enquadra el tema central tal com els capitells de Cluny i de Vezelav, de Sant Sadurní de
Tolosa, dels que se ' n troba un exemple a Sant Esteve d'en Bas . La forma ametllada separa fins
a cert punt l'escultura de l'arquitectura . «ls diria que l'artista per a lliberar-se d'una estilística

i per a escapar a l'atracció dels punts crítics ha pres el partit d'incloure les figures en un quadre
.ullat on viuen a pler . »

Igual problema és resolt pels rectangles terminats en forma circular en la part superior i

pels timpans . Ixi ha un successiu esforç per a adaptar-hi les figures : frisos narratius purs;

intents de deformació ; adaptació completa al lloc i a la funciú . El lloc i la funció obliga a vega-
des a la simetria i el desig d'aquesta engendra monstres nous en la fauna imaginària romànica

corn els havia engendrat l'Orient . El lloc i la funciú engendren les races d'homes els pigmeus
de cap gros que omplen els capitells i els frisos i els gegants que omplen els pilars o fan la

funció de columna.
Tot porta a una certa geometrització, a un cannevas que regula les composicions í fins la

figura mateixa . Tal és 1' .-1rt de Geometria de l'edat mitja romànica, art que es descobreix en les

obres escultòriques i del que en són un rellexe tardà els exemples interessantíssims de geome-

trització de l' .11bum de V-illard d'Flonnecourt . —j . P . i C .
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l3ALTRUS_ IFIS, JUR( ;is, La Stilistigi(e O1')l(lllit'llt(tl(' d(I11S l(1 sct(lttlll'(' rollt(tlle . Paris, 1931.
X 11 + 404 pàgines.

L'obra de Jurgis Baltrusaitis és una aplicaciú i un desenrotllament concret de la de M . I'oci-
llon, L'art des sculptettrs romans, que hem estudiat . L'enllaç no és casual ; cs l'obra del deixe-
ble devot, que segueix el seu mestre i aplica i eixampla les seves teories i aixf col.labora amb
el seu treball a la formació del pensament magistral . E1 tema general és estudiar les lleis geo-
metriques que ordenen i guien la composiciú de l'escultura romànica . L'autor delineix el seu
plan en forma precisa ((sembla que en l 'ornament pren cos i hi cristal'litza una psicologia de
l'abstracte que l'artista posseeix pel seu propi refinament i li fa deixar el món de les imatges, per a
complaure 's, corn el decorador arabic, en les pures especulacions de l 'esperita . La comparació amb
l'ornamentació aràbiga dúna una idea justa del pensament de l'autor . questa és basada en l'en-
trellaç geometric, que guia l'ornamentació, que la guia lins quant no existeix prepiament entre-
llaçat i que per una mena de lògica enllaça uns ornaments amb els altres i de cada un se'n deri-
ven d'altres en nombre infinit. S'entreveu com una certa regla que engendra la varietat de
l'escultura romànica, tal com les regles que guien els arabescs . ( . 'ornament per una dial('ctica
severa dedueix d ' un element simple infinitat d ' elements compostos . Un mot artístic escultòric
ornamental té nombrosos derivats i es declina ; un verb escultòric es conjuga i així d'un element
simple s ' en deriven insospitades formes, de vegades plenes de sumptuositat, que existeixen sols
a la imaginació de l ' escultor. No és sols l'arquitectura la que imposa un ordre a l 'ornamentació
romanica ; no és sols el quadre (quadrat, cercol, timpa, llinda) on es desenrotlla ; hi lia temes
purament ornamentals que engendren les línies generals de l'escultura figurada monumental.
Sobre les línies generals d'un ornament que existeix en la imaginació de l'autor es desenrot-
llen grans composicions figurades i iconograliques ; un ornament inexistent dirigeix les grans
línies dels timpans i la composició dels capitells.

Hi ha lleis que regulen les formes ; sobre la que imposa la natura hi ha una regla abstracta
que deforma i desarticula la naturalesa per junvir-la a una geometria.

En l'obra de M . Baltrusaitis es fa a cada moment aplicaciú de la teoria a exemples d'escultura
catalana. Cornella de Conflent, Cuixa, Serrabona, Sant Genfs les Fonts, Elna, Sant Jlartí del
Canigó, L'Estand-, Girona, Sant Cugat del Vallès, Ripoll, Tarragona, Valencia hi són múlti-
ples vegades citats . -- j . P. i C.

I3ÀLTRUSAITIS,

	

Les chapiteaux (le .Sant ('tr,~at d('1 l alles . Université de Paris . Iliblio-
th 'que d'Art Catalan . Fondation Cambó . Paris, 1931 . 1 :10 p ;tgs . 11lustrat.

Aquesta monografia és una de les tesis que \I . )urgis Ilaltrusaitis, deixeble de M . Focillon,
presenta a la Facultat de Lletres de la Sorbona per a obtenir el seu doctorat . ]_'autor és fill de
Lituania i això indica l'esforç personal que representa i l'amplitud dels estudis de l'institut
d'Art i Arqueologia de la Universitat parisenca. El llibre és un dels primers resultats de la
fundació Cambó per a l ' estudi de l'art catal<t, en aquell gran centre d'investigació artfstica i
arqueològica . Com el títol indica, l ' objecte de l 'obra és l ' escultura dels capitells de Sant Cugat
del Vallès, que enumera i estudia minuciosament, classilicant-los en quatre grups : capitells
corintis, ornamentals de ternes vegetals diversos, de figures sense significat iconogràfic, i histo-
riats . L' estudi del segon grup (cap . Il), ('s potser el més original de l'obra. L'autor disseca amb
paciència de botanic la flora imaginaria que els orna i seguint el tu tode que \Valter Cranc,

Lewis Dat- i \William \loritz aplicaren a l ' ornament pla, cerca els secrets de la tècnica dels capi-
tells; un terna simple, jugat en combinacions diverses i distribuït sobre la massa . HI ni Iode ha
estat exposat per l 'autor en una altra obra de la qual hem parlat, que fou la gran tesi del seu
doctorat : La slyllsliglle ol'iuilnielitalt' ¡Jans la scitlplill'e rollla1t' . Cap . 11, L(1 teChltiOu(' ol'llll-

melit(lle.
Després d'examinar les diverses combinacions ornamentals ja amb elements de la llora, ja

amb elements de la fauna real o fant :tstica descriu minuciosament la iconografia representada
en els capitells historiats . Es interessant l'estudi comparatiu d ' aquests capitells entre si en el que
hi ha analogies de distribució de formes simples i semblances de composició, dintre els temes
iconogràfics més variats . _Aquí també surt l 'aplicació de la tesi de Focillon, estudiant les lleis
permanents de la composició de ]'escultura romànica a través la varietat dels temes, de la que

l'autor n 'ha fet un profund estudi en la seva tesi major . Per variats que siguin els assumptes,
llur relleu obeeix a un ordre uniforme . Una fórmula estable i llegible es reconeix a través llur
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complexitat . Un examen atent descobreix semblances en capitells de temes diferents : figures anà-
logues, agrupaments semblants, objectes iguals . «_Aixi s'asseuen una i altra vegada en la mateixa
cadira, els apùstols del Lavatori, el Crist i la Verge ; la mateixa taula serveix pel sopar dels
tres àngels, pel dinar opulent del Mal Rie i per l ' escena de la compra del perfum . El mateix
arbre sense canviar de lloc en el forn'cul, amb les mateixes branques üs la vinya de Not', el
roure genealiûgic d'_Abraham o l'arbre de la Ciència . El mateix edifici és tantost muralla de
.Jerusalem, tantost casa del Mal Ric, tantost església del monestir . Es el mateix personatge
que apareix en diferents escenes amb representacions diverses . Igual semblança en les cares,
iguals analogies d 'actituds . «questa fidelitat a un ordre, a les fórmules de composició i de dis-
tribució dels relleus a certs tipus de personatges i d'objectes no implica monotonia absoluta .»
L'artista supera aquells recursos de l'olici.

Entre aquesta varietat hi descobreix, valent-se dels caràcters del capitell en què hi és repre-
sentat .lrnau Gatell, els que són obra personal d'aquest artista i els que pertanyen a altres
artistes que amb ell treballaven en el claustre. Són tres els grups que hi assenyala . L'executat
pel mateix Gateil té amb les tiges dels entrellaçats ornades de perles robustes «el moviment de
llurs branques és precís, mes sense gracia, sense ondulacions, sense matissos ' amb certa pesa-
desa. quests capitells es troben principalment en la galeria Est . Un altre grup que ocupa prin-
cipalment les galeries Nord i Oest és menys homogeni, té les tiges ornamentals acanalades més
primes . Un tercer grup més fi, de tiges primes també, ornades de perles, és tractat amb el
luxe i refinament extraordinari d'un art en la seva plenitud ; es troba en la galeria Sud . Els capi-
tells historiats són sense cap ornament suplementari, més naturalistes pel tema i l'execució ; més
secament concebuts en el segon grup ; més compostos des del punt de vista decoratiu i. lligats
amb l'ornament en el tercer . La comparació dels capitells de Sant Cugat amb els anàlegs de
Girona porta a l'autor a conseqüències interessants : els capitells corresponents del claustre
de Sant Cugat, fins els del grup tercer, són com una atenuació de la força amb què estan com-
postos els de Girona.

En la fixació de la data de la construcció parteix del document de 1190 del testament de
Guillem de Claramunt, que deixa mil sous per a l'obra del claustre i a més la mula que hi por-
tarà el seu cadaver . Per a comprovar-ho addueix els caràcters de la inscripció d ' Arnau Gatell
segons l'estudi paleogràfic minuciós de les lletres romàniques fet per M . Deschamps c, l i.

Jo diferiria en algun detall de la seva conclusió : en l'ordre i en l'època en què s'executà
l'obra . En primer lloc els caracters dels capitells de l'ala Sud em fan pensar en què l'obra fou
allí començada, com s'acostumava en tots els claustres : que foren primitivament una portada
unida al temple . a Castella, és sabut que molts temples tingueren sols aquesta galeria al cos-
tat de migjorn, després seguiria l 'ala Est on treballa principalment .\rnau Gatell i més tard a
Oest i l'ala Nord que semblen les mes modernes.

La data de 1090 no és la del començament de l'obra sinó que aquella és suficientment avan-
çada per pensar en escollir-hi la sepultura . Es possible que el claustre de Sant Cugat es comen-
cés a l'acabar-se el claustre de Galligans, en data propera a la meitat del segle xII i seguiria

encara obrant-se començat el segle xlil . En 1217 Saurina de Claramunt fa una deixa al claustre
d'una llàntia per a il .luminar-lo ; això suposa que devia estar gairebé acabat (2).

La monografia de M . 13altrusaitis és plena d'interès i per la seva precisió i pel seu mètode
podria servir de model a les dels altres claustres romanies . La illustren 141 fotografies, dibui-
xos, la major part deguts a l'autor que és babil fotùgraf i dibuixant expert, tant com escriptor
clar i agut . — J . P . I C.

KINGSLEV PORTER, A ., Spanïsh romanesque sculpture . Vols . I-XV + 132 pags . i 62 pl . Vo -

lums 11- \ V + 92 pags ., 97 pl . Firenze . Paris.

En aquesta recensió ens limitarem principalment a les qüestions que entren geogràficament
dintre l'àrea de les recerques de l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.

M . Kingsley Porter eixampla per altra part els seus estudis fins a comprendre el quadre gene-

ral de l'escultura romànica i el quadre de totes les arts hispaniques.

(1) Eludes sur la paléographie des inscriptions lapidaires de la frrr de l'époque mérovingienne aux deruri'res années du
XII siècle Paris, 1928 . Vegeu la recensió d'aquesta obra en la Secció Ilistòt ica.

2, SOLER PALET : Contribució a la història auliga de Catalunya . Egara, Terrasa . Discurs d'entrada a la R . Académia de
Bones Lletres . Barcelona, 1906.

.12 . —Institut d'Estudis Catalans
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En una introducció l'autor aporta nous argus 'nts sobre la teoria de l 'existència de diverses
escoles d'escultura des dels temps romans lins al segle xn c i estudia especialment la irlandesa
i anglesa dels segles vil s i visi i en dedueix que, directa o indirectament, han exercit influència
sobre l'escultura del segle xii a Itàlia, I3orgonva, Languedoc i Espanya.

En relació amb això, diu, es interessant que els vells frescos de Sant Miquel de Terrassa (1)
són tan semblants a la figura de Sant Mateu del cèlebre Evangeli de Cutberth, obra anglesa
de la li del segle

	

que han d'ésser copiades d'un manuscrit anàleg.
Ja concretant a Espanya afirma l ' existncia de l'escultura a l'edat antiga i de l'escultura bàr-

bara de les galls septentrionals del Pireneu : Vall d'Aran, vall de l'Arbust d'origen encara
discutit.

I'er altra part és antiquíssim també el corrent que ve d'Orient i importa escultures o fórmu-
les d 'escultura: primerament el corrent grec en la cultura ibèrica, després el grec directe,
més tard els sarcòfags romans corn el sarcòfag trobat a Empúries que manifesta les relacions
amb 1'Asia Menor, ja que és del tipus de Sidamar, en la representació esculturada de la porta,
en els frontons alternativament semicirculars i triangulars, en la conxa ; finalment el fragment
de les maçones de Tarragona que s'assembla extraordinäriament amb el del mateix tema
trobat a Sidon, avui al Museu I>ritànic . Entre ells hi ha certament els sarcòfags fets al país,
com entre les grans escultures hi ha ala dama d'Elx,, però fins a l'època romana tota l'obra
escultòrica es forma sota la influència grega.

Després de la conquesta romana el centre d'influència indirecta de l'Orient més aviat és a
ltàlia i sovint és exercitada en el país, sobretot en l'escultura monumental . (Escultures del
sepulcre dels E.-cipions, prop de Tarragona .)

Les descobertes de la necròpolis de Tarragona porten també a la conclusió que pertanyen
a un art fora dels cànons llatins i de les tradicions escultòriques de Roma i lligat més directa-
m2nt amb l'Orient . Els sarcòfags amb la representació de lleons recorden el del grec Eutropus
de Koma . Fer altra part les inscripcions gregues trobades indiquen l ' existència d ' una població
d'aquesta llengua, a Tarragona . Molts dels sarcòfags romans o cristians de Catalunya són iguals
o tenen una gran semblança amb d'altres situats lluny de la nostra terra . El marbre sembla
italià . Moltes de les analogies eren conegudes en la nostra literatura arqueològica, algunes
són noves.

Entre els sarcòfags paleo-cristians i la fi del segle x l'autor posa relleus diversos de bàrbara
factura que creu visigòtics, després d'ells l'escultura de les esglésies d'Astúries ; però dintre
l'íu-ea geogr<tfica que estudiem hi ha sols el fris de .Xàtiva reflexe a terres de València de l'art
escultòric practicat en les terres del Califat de Cùrdova.

Després d'aquest preliminar, el llibre entra en la matùria concreta del seu estudi : l'escultura
pròpiament romànica existent en terres d'Espanya.

En la primera part ens descriu els fragments escultòrics que l'autor creu poder datar dintre
la primera meitat del segle xi e . Hi desfilen una sèrie nombrosa d'escultures de l'època, de tota
l'Europa romànica, entre elles la llinda de Sant Genís, datada epigràficament en 1020-1021 ; la
de Sant Andreu de Sureda, el relleu de la façana de Santa Maria d'Arles del Tech ; els altars
destruïts d'Elna í Ripoll, el de Girona . Estudia després l'escultura d'Espanya que creu possible
situar en el mateix període els exemplars de la qual són fora dels límits geogràfics que ens
havem fixat.

La segona part és consagrada a l'escultura de la segona meitat del segle xi p i comença estu-
diant les altres arts de l'poca, sobretot la nostra arquitectura del primer romànic, les obres
miniaturades del scriptorium de Ripoll amb el seu estil característic distint «no solament del
moçitrab sinó de tots els de l'altiplanície central d'Espanya» les miniatures existents a la I3iblio-
teca de Tortosa ; les obres en metall, entre les quals cita la creu de Riells, els voris espanyols,
per a entrar després a l'estudi de l'escultura pètrea.

M . Porter cita monuments diversos que porten inscripcions amb data de la li del segle xi è
com la tapa de la tomba d'Anfós Ansúrez, procedent de l'abadia de Sahagún . Fixem-nos espe-
cialment en les que es troben a Catalunya o en les terres frontereres com l'escultura de l'esglé-
sia del Pireneu aragonès d'Iguacel i la del castell de Loarre . La primera té en el portal Oest
una inscripció que diu que fou construida pel comte (segurament Sanç Galíndez) i per la
seva muller Urraca (filla de Ramir I d'Aragó), regnant encara el rei Sanç Ramírez d'Aragó

Vegeu ]a päg . 140 de] present ANUAei .
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(que morí en el setge d 'Osca en 109-1) en l'era hispànica 1110 que equival a 11)72 . La inscripció
acaba dient que l'escriptor de la inscripció (scriptor /ltlYUnl litlerllrulll , ' es deia Acoena i que el
mestre autor de les pintures (magister picturtlrllnl) es deia Galindo Garcias.

El mot pictura creu Porter que es refereix a la pintura que cobria la façana com les de
Lombardia i les suisses del Tessino; perit l 'ésser les lletres tallades en la pedra i no simple-

ment pintades fa pensar si el mot pictura en el sentit genèric, de composició, es refereix als
capitells i mcnsules ornats d'escultura . L'església fou donada en 1082 a l'abadia de Sant Ioan de
la Penya. Queden restes d'enllu'it amb pintura representant un aparell d'obra de pedra ; pers.
res de la pintura en la façana (1).

Cita després una escultura del Panteó de Nobles de Sant Joan de la Penya en la que hi ha
un epitafi de 1082. La relació de la inscripció amh l'escultura és menys clara perquè aquestes
inscripcions i escultures sembla que hi foren transportades d'altre lloc (2).

Segueixen en l'enquesta de M . Porter les escultures de l 'església del castell de Loarre en el
portal del qual hi ha una inscripció funerària que conté la data de la defunció de l 'any- 1133 de
l'era hispànica o sigui 1095 de Crist (3) . Les inscripcions funeràries que tenien per objecte la
commemoració del difunt no eren molt posteriors a la seva mort ; la conclusió certa és que el
portal és anterior al moment poc precís en què es grava la inscripció, prúxim amb tot a la mort
del commemorat.

Dintre la mateixa sèrie cal citar el sarcòfag de donya Sanxa (germana de dUrraca esmentada
en la inscripció d'Iguacel) que morí entre 1096 i 1097, procedent de Santa Creu de la Serós i
avui és enterrada en el convent de monges benedictines de Jaca . Donva Sanxa fou casada,
sembla, amb Guillem III Tallaferro, comte de Tolosa (4) .

M . Porter relaciona amb aquestes escultures els timpans de Sant Pere d'Osca, església
començada en 1096, any de la conquesta ; els timpans de Jaca, església en la qual es consagra
l'absis en 1063 i s'hi treballa encara en 1094 ; el de Santa Creu de la Serós, església a la fàbrica
de la qual fa donació donya Sanxa dels bens propis que es poguessin trobar en 1095, època en
què per tant estan en obra.

La indumentària de les figures representades en aquestes obres esculteriques té uns caràc-

ters comuns : és de plecs emmidonats i planxats o bé limitats per petits bordons corn en les
obres antigues del Pireneu, de Tolosa i de Lombardia, com en la tomba d'Anfós Ansúrez
que morí en 1093, procedent de Sant Benet de Sahagún, avui al Museu de la Universitat de

Harvard.
El timpà del portal de Sant Pere d'Osca és compost d'una manera primitiva, dividit en dues

faixes (5), senyal més aviat d'antiguitat . EI monograma de Crist com a l'Aragó perdura en la

Vall d'Aran en un nombre d'esglésies arcaitzants cobertes amb volta, encara que començades
per a ésser cobertes amb fusteria com les de Tahull . D 'aquestes en coneixem la data de llur

consagració 1123, commemorada en una llegenda pintada (6) que és probable que fos feta pels
que pintaren l'absis major.

La mateixa tècnica dels plecs planxats es troba en els relleus de Sant Pere i Sant Pau del
Monestir de Cuixà i en el timpà de Cornellà de Conflent, del quai M . Porter diu que és el niés

antic de la notable sèrie de timpans catalans», i el compara amb el timpà del portal interior
del porxo Oest de l'abadia de Jaca, l'església de la qual fou consagrada en 1094.

Les relacions dels reis d'Aragó amb els comtes de l'altre costat del Pireneu son fregtients.
El rei Ramir I, pare de Sanxa i d'Urraca que anomena en els monuments escultòrics que hem
citat, fou casat amb Ermissenda, filla de Bernat Roger, comte en part de Carcassona i de Foix
i després comte de l3igorra . Sanç Ramírez, fill del primer, en 1086 casà amb _Matilde, filla de

Guillem IV de Tolosa . Sanxa, sa germana segons la Cr(Iuica Pinateuse afirma, casa amb un

comte de Tolosa i se sap que habitava a Provença quan e] rei Ramir I, segons alguns autors

(I) Vegeu A . KKINcsLEY PORTER : Ignace/ ami more Romanesque Art of Aragon . The Burglington Magazine . Vol . LII.

Londres, 1928.
(2' RICARDO DEL ARCO : El Real Mouasterio de San . juan de la Pella, pàg . 45-1Eb .—G . GAILLARD, Notes sur les tympans

aragonais . Revue Hispanique . Vol . XXX . Paris, 1928
(3) Vegeu la lectura de la inscripció en l'estudi de W, M . AVHITEI(ILL : An inscription of 1095 al Loarre . Speculum.

Vol . III, núm 2. Cambridge, Mass ., Marc 1928.
l, 4, A . KINGsl,EY PORTER : La tumba de dolia Sandra y el arte ronuinico en --lragón . Traducció de N1 ARIA AFRICA IPARRA

I OROZ . Madrid, 1926.
(5) FocII .LON . HENRI : L ' art des sculpteurs romans . Paris, 1931, pàgs . 158 a 160.

(6) PLn ; I CADAFALCH : Les esgh ,sies romàniques amb cobertes de fusta de les talls de Bohi i d'Aran . Anuari de l'INSTITUT

D' ESTUDIS CATALANS, 1907 .
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aragonesos, dicta el seu testament . Altra germana Teresa casa amb el comte de Provença
Guillem Bertran (1), perú no ho confirmen els autors francesos.

En el segon volum M . Porter tracta de l'escultura del segle xii estudi que divideix en dues
parts dedicades, respectivament, a cada meitat del segle . L'estudi mes interessant de la pri-
mera part es el que es refereix a les «Majestats o Crucifixs abillats de túnica que es troben
amb certa abundancia a Catalunya ; als devallaments de la Creu de les valls de Bohí i Tahull,
respecte els quals estableixen una base cronològica els documents que es refereixen al Santís-
sim Misteri de Sant Joan de les Abadesses . Els detalls de les testes que publica fan veure el
valor artístic extraordinari d'aquesta escultura en fusta conservada en les valls pirenenques.

Un altre estudi es refereix al sepulcre de Ramon Berenguer 111, en relació al portal de
Ripoll, on retreu les conclusions dels seus estudis anteriors . — J . P . I C.

I1INGSLE1 PORTER, .A ., Romanísche Plastik ils Spanien . Firenze Munich, 1925.

KIXGSLEY PORTER, A., The Croues aud Culture of Ireland . Neu 1lawen, 1931 . A \III +
+ 143 pags . ; 276 lams.

l Irlanda s'han conservat monuments interessants d'escultura amb temes iconogràfics, deri-
vats unes vegades del ric tresor de tradicions populars, altres de la iconografia cristiana : tot
això acompanyat de complicats entrelligats romanalles d'ornaments prehistòrics.

Descriure el llibre ens apartaria de l'objecte concret d'aquest ANum:i ; però hi ha una part
d'al . lusions i de comparacions amb les obres d'art de la nostra terra que cal citar.

Una d'aquestes sobre la representació de Crist en el sepulcre, amortallat, embenat com una
mòmia del vell Egipte, que es troba en creus irlandeses com en el Beatus de Girona i en la
Bíblia de Roda (pag . 45) en el sepulcre de .Moisès.

Així les referències a les pintures de Pedret i Terrassa en llurs relacions estilístiques amb la
pintura de Naturno, al Tirol, els Evangelis de Cutbercht i de Kemsmünster (pag . 77) . La posició
dels representants del poble de Jerusalem, de l'absis de Sant Miquel de Terrassa que és anàloga
a la de Sant Mateu dels referits Evangelis, pot tenir el seu origen en un manuscrit siríac o en
un d'armeni com el conservat a San Lazzaro, a Venècia . Una posició no ben igual, però anàloga,
es troba en la caixeta de S . Moedoc del Museu de Dublin (pag . 93).

Les relacions de les miniatures dels manuscrits i dels monuments irlandesos amb les nostres
pintures no pot tenir altra explicació que un prototipus comís oriental siríac o potser copte . La
influència copte a Irlanda fou intensíssima . Porter troba origens coptes en una gran part de
la iconografia irlandesa . En canvi l'extensa difusió de l'església irlandesa no arriba a Cata-
lunya i d'ella no en tenim ni documents fidedignes, ni la tradició, ni la llegenda . Cap manus-
crit d'origen irlandès ha estat conservat entre nosaltres . — J. P. I C.

SCHNÏ RER, Ceber Alter una' Herkunft des I"olto Santo . 1926 . Estudi sobre les Jhljestats.

\1_ART1: ALBANELL, FREDERIC, L'altar major de l'esglc ,sia parroquial del I "eudrell . (Recull
de notes històriques .) Vendrell, Impremta Ramon, 1030 . 32 pàgs . Estudi sobre el retaule,
obra de l'escultor honífas.

\VEIsE, G ., Spanische Plastik aus sieben ,Jahrhunderten . Reutlingen, 19251927. 3 vols.

CARRERES ZACARRÉS, S ., Cruces lernduales de la ciudad de Valencia . Valencia, 1929 . 47 pàgs.

PINTURA

GLDIoL 1 CC'NILL, Prev ., JosE! ., La Pintura Mig-Ez'a/ Catalana . Vol . I . Els Primitius,

Primera part, Els Pintors : La l'inlllru Mural . Barcelona, S. I>abra (1927) . V111-636 pags.

i 232 figs. —Vol . Il . Els Prilnitius, Segona part, La Pintura sobre fuster . Barcelona,

S . Babra (1929) . 672 pàgs . i 228 figs.

(1) IBARRA Y RODRÍGUEZ, E . : llialrimo11ios y descendencia de h'anlira 1 de .-lragón . Zaragoza .—MAs LATRIE : L 'are de
vérifier les dales . Paris, 1918 . Vols . I i III .
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En cl pròleg, tan ple d 'emoció, que l ' autor posava davant d'aquests volums escrits en plena
malaltia, sota l'amenaça imminent d'una mort que no trigava a endur-se'l, Mn . Gudiol ens ha
deixat et pla del que havien d'ésser ELS { 'RIM1T1US, i es bo recordar-ho aquí per a tenir una idea
justa del conjunt de l 'obra, tal com ell l'havia «ja acabat a l ' estampar les presents ratlles . Dels
tres toms que han d 'integrar l ' estudi, el primer, després de portar un primer llibre destinat als
Pintors que es divideix en tres capítols, té un altre llibre pertanyent a la 1'intura Mitral que
s'esgrana en cinc capftols i una addició recollint algunes indicacions referents als mosaics
mig-evals.

«El tom segon podem anunciar que est ;I destinat a investigacions referents a la Pintura
sobre taula, constituint un conjunt que resulta el llibre tercer . La matèria d'aquest ve destriada
en els capftols IN i següents fins al XIX, iniciant-se per una arreplega de dades de la tradició
de l'antiga pintura sobre fusta, la tècnica d'aquesta, donant detalls sobre els pal .lis d'altar,
els cimboris i els retaules de nostres velles esglésies, duent encara unes indicacions sobre
l'escultura, els mobles usuals pintats i les tapiceries, acabant amb la comparació dels ternes
iconogràfics i decoratius que apareixen sobre taula.

«El tercer i darrer tom té el seu llibre quart consagrat als escrivents i miniadors primitius,
especificant . ho en tres capítols, donant els precedents i les notícies documentals sobre els
mateixos . El llibre cinquè s'ocupa de les obres dels il . luminadors, parlant de la tècnica del llibre,
dels ~l~ttttuscrits Il lunri~tnts de la cartografia i dels tipus iconogràfics i decoratius que s ' obser-

ven en els nostres primitius manuscrits . El completarít un llibre sisè que, en el capítol XXVIII,

sots el títol de Conclltsionrs, procurarà treure conseqüències de l'anteriorment esposat . No es
prengui corn una exageració el dir que aquesta darrera part hauria de resultar la més important
i. compromesa de l'estudi sobre ELS PR1MIT1US.

Només els dos terços de l'obra han estat publicats, la mort de l'autor i la de l'editor després
han deixat inèdit el tercer volum, el destinat a la miniatura i a la sistematització final de
l'estudi, avui precisament el que major servei podria fer als estudiosos de l'art català, mancats
d'una obra de conjunt sobre els il.luminadors i els llibres il . luminats a Catalunya, respecte dels

quals tantes dades tenia recollides l'enyorat conservador del Museu de Vic.
L'estudi de Mn . Gudiol comprèn cronològicament el període comprès entre els segles x-xlli,

amb alguna rara extensió fins al xiv.
El primer volum es divideix en tres grans seccions : una dedicada a l'exposició dels precedents

i a les notícies documentals de pintors anteriors al xiv o cavalcant entre aquest segle i. el xlia.

Els precedents cal reconèixer que són agafats un xic massa de lluny, sorprèn trabar encapçalant
un estudi de la pintura mural de l'edat mitjana, una referencia amb il . lustracions — ni que

aquestes siguin poques i . aquella breu — a les pintures rupestres o a la ceràmica ibèrica, es
aquest per altra banda un excés que trobem altres vegades en la mateixa publicació, per exemple,
en exposar la tradició i la tècnica de la pintura . En canvi l'índex de pintors catalans coneguts

documentalment i corresponents a l'època ofereix un gran interès ; alguns noms inclosos en la

llista no són pròpiament de pintors, l'Elisava del penó de la Seu, l'_\rnau mosaïcista de Vic, entre
altres, aixís i tot passen de vuitanta els pintors allistats, a base principalment de les referències
de la Cúria Fumada, de Vic, del Liber Atttiquitatttm, de la Seu de Barcelona, de les Notes de

l'Alart, del Diccionari d'en Capeille, però tenint en compte així mateix les notícies publicades
en petites monografies locals i en obres de caràcter més general histèric . Dos pintors s'inclouen en

el segle xi, un Pere i un Galceran fill seu, dels quals parla un document barceloní del 1032, una

dotzena escassa pertanyen al x11 i tots els altres a la següent centúria.
Ja abans hem fet referencia als dos capítols que enceten la part destinada a l'estudi monu-

mental de les pintures, el que resum la tradició d'aquest tipus d'art i el destinat a exposar-ne la
tècnica, d'aquest té un valor especial la part on l'autor recull les seves pròpies experiències i
observacions, fetes personalment a Campdevànol, a Sant Martí Sescorts, etc . El cos del volum

el forma l'estudi monogràfic de les pintures murals, generalment fet sempre seguint un mateix

ordre: notícies documentals o d'altres referents a l'església on es troba la pintura, principalment
les que poden donar alguna referència cronològica ; descripció de la pintura (interpretació icono-

grtfica, ternes ornamentals) i coloració; determinació del temps a que correspon, indicat per
segles (primers, mitjans, finals), una sola vegada s'arrisca l'autor a donar una data precisa, 1123,
per les pintures de Sant Climent de Tahull, relacionant-les amb la inscripció d'un dels pilars.
Les pintures són estudiades seguint un ordre cronològic i pot ésser interessant precisar-lo aquí:

Anteriors al segle Ni trobem només les pintures de Campdevànol .
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Corresponen a l'xi les de Sant Martí de Canigó, Ripoll, Cuixä, Sant Pere dc Terrassa, Pedret
i Sant Martí Sescorts.

Corresponen al xit les de Sant Climent i Santa Maria de Tahull, Santa Maria de Bohí, Sant
Miquel de la Seu, Mur, Santa Cecília de Granera, Sant Pere de Casserres, Ginestarre,
Sant Miquel d'Angulasters, Sant Martí de henollar, La Clusa, Marcèvol, Sant Pere d'Ager, Sant
Pere del purgal, Serrabona, Santa Eu1älia d'Estahó, Esterri de Cardós i Esterri d'Aneu,
Saut Sadurní d ' Osormort, Sant Martí del prull, poada, Marmellfl, Santa Maria de Terrassa (les
de l'absidiola de Sant Tomäs).

Són ja del xlil les de Barberíl, Poliny i, p igues, Andorra la Vella, Seu d'Urgell (segon absi-
diol de la banda de l'Epístola, de la Catedral), Santa Anna de Montral.

Pertanyen a finals del xln o ja ai segle xlv les pintures d'Isabarre, Sant ndreu de Sureda i
Sant Cugat del Vallès.

Dintre de cada segle l'ordre seguit en l'exposició indica un avenç cronològic, és a dir, que les
primeres esmentades són, segons el criteri de l'autor, més antigues que les que segueren.
El que és difícil és establir-lo aquest criteri : Mn . Gudiol, coneixedor com pocs ho hagin estat de
tots els materials de valor artístic conservats r. Catalunya, pintures, escultures, vidres, mobiliari
litúrgic, etc ., sembla resoldre en la majoria dels cassos els problemes cronoliùgics d'una manera
empírica, gaire bé instintiva, raonable sempre, però poques vegades raonada, i seguint els dictats
de la seva tan llarga i extensa experièr . 'z. Generalment, perú, tampoc dogmatitza, les fórmules
normals per a seriar en el temps una pintura solen ésser aquestes : la decoració o la pintura o la
iconografia, acusa o dóna la im pressió o presenta carâcters que permeten atribuir la pintura
a principis o mitjants o finals de tal segle; altres vegades encara precisa menys i es limita a
indicar que la pintura sembla correspondre o simplement sembla de tal època . Evidentment és
poc, encara que l'autoritat ben guanyada de l'autor doni sempre a les seves atribucions una
força considerable . Manca també en tot el llibre i és més sensible aquest defecte en aquesta part
que examinem, la comparació amb altres obres d'art catalanes i foranes que tanta llum podria
donar per al coneixement de les nostres pintures i per a situar-les dins l'estructuració general
de la historia de l'art, especialment en quant fa referència a la miniatura i la pintura ; i quan
manifestament les pintures mateixes presenten problemes d'aquest ordre, són només indicats
r<tpidament i de passada o bé l'autor es limita simplement a exposar el fet sense intentar treure'n
ulteriors conseqüències, són els cassos, per exemple, del Teodoros de Santa Maria de Bohí, del
clar orientalisme de Santa Eulàlia de Estahó, dels arc<ingels amb penons i llegendes (Petitius,
Postnrlalins), etc . Al final d'aquesta part l'autor dóna notícia d'una catorzena de pintures, apa-
regudes darrerament i no estudiades encara . 1 en dos breus addicions una nota sobre policromia
exterior d'algunes esglésies (campanars de Sant Climent i Santa daria de Tahull) i aplicació de
la pintura a obres d'escultura ; i una altra sobre el mosaic ( Ripoll i església de Sant Miquel,
de Barcelona).

La darrera secció del llibre va destinada a l'estudi dels temes iconogràfics i ornamentals:
Pantocritor i símbols i figuracions que solen acompanyar-lo, Crist, la Verge, els Sants, l'Antic
Testament, els Novíssims i sota el títol de l ' Lnivers i el Temps, les altres representacions no
compreses en els anteriors, per a acabar amb l'in ventari i descripció dels temes purament
decoratius, tot seguint el mateix criteri general de l'obra i respecte del qual no és necessari
insistir.

El volum segon dels dedicats als Primitius, comprèn la segona part de l'obra, la destinada a
la pintura sobre fusta . El pla, l'estructuració general són els mateixos del volum anterior : de

primer l ' estudi de la tradició, amb referències a Egipte i a Roma i a la pintura sinaítica per anar
a parar, després dels Libri Carolini i alguns altres testimonis, a la importílncia i abundor de la

nostra pintura damunt taula i a una exposició sumfiria i molt interessant de com aquesta ha anat
desvetllant l'interès dels estudiosos des de l'exposició de les primeres mostres a Barcelona, en
el 1888, fins als estudis de Walter S . Cook i Gertrudis Richert . Segueix l'anälisi de la tèc-

nica d'aquesta pintura : encàustic, tremp, barreja i aglutinants dels colors, preparacions de la
fusta, atenent també"' a precedents massa remots, Fayum, Santa Maria Antica, etc ., i a textos

també prou allunyats, fins als coneguts de Sant Isidor, Heracli i Tei>fil i la Ilermeneia de
l'Athos. Més interessant és l'aplicació de les dades que es desprenen d'aquestes obres a l'examen
directe de les taules catalanes i aquí la llarga experiència de Mn . Gudiol resum amb claredat e1

procés seguit pels nostres pintors des de la tria i preparació de la fusta fins als procediments
pictòrics utilitzats, aplicacions d'or, campers ornamentals i temes rellevats .
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Mn . Gudiol divideix els seus materials en tres grans grups : pal lis, cimboris i retaules, i de
cada un d'ells n ' examina els orígens i l 'evolució . L' erudició de l ' autor té ample camp per
a explaiar-se en l'enumeració dels testimonis documentals dels pal . lis de metall que enriquien
les nostres esglésies, des del de la catedral d 'Elna, esmentat en l 'acta de consagraciú del 917, als
de Vic, també del x, Sant Cugat, Girona, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Barcelona, la Seu,
Canigú, Cuixà, que arriben fins al segle xul, que inicia la ràpida decadència d 'aquests treballs
substituïts aleshores per teixits o brodats . Al costat d'aquells existien els pal . lis esculpits en
pedra, dels quals dúna testimoni el de la catedral de Tarragona, segurament escassos, i els nom-
brosos que procuraven imitar en fusta esculpida i pintada les meravelles de l'orfebreria . La
disposició iconogràfica dóna generalment la figura del Pantocrator, central i més gran i flanque-
jada per les dels apòstols distribuïts en doble sèrie a banda i banda . Mn . Gudiol enumera i
descriu minuciosament les primeres mostres d'aquests frontals, no molt nombrosos, que tenen
una variant en els decorats amb relleus de pasta de guix, en alguns dels quals el relleu té prin-
cipalment un valor decoratiu, predominant en canvi els valors pictòrics.

L'estudi dels pal . lis pròpiament pintats ocupa un capítol a part, en el qual desfilen un per un
els exemplars coneguts, anomenats segons llur principal particularitat iconogràfica, per tal
com de molts és inconeguda la procedència i seguint un criteri uniforme en l ' exposició : lloc
actual on es troba la taula, descripció iconogràfica, coloració, mides (no sempre), procedència si
és sapiguda, cronologia i bibliografia (en nota) . Es irr ssible anar seguint en aquesta nota un
per un els frontals examinats en l'estudi de Mn..Gudiol, qre s'csgraonen des del de Sant Martí
de Tours del Museu de Vic, fins al de Sant Jaume Apòstol, de l'església de la Sang, a Llíria, el
primer tot ell arcaic i de factura molt elemental ha estat considerat com obra del segle x.
Potser que no sigui avui possible sostenir una tal afirmació, no obstant no ens atreviríem pas a
suposar-lo posterior a la primera meitat del segle xi», el segon «pertany dretament al Trescen-
tisme» . Un petit apèndix recull indicacions d'altres frontals insuficientment coneguts.

Fels cimboris, pels retaules, Mn . Gudiol segueix el mateix pla adoptat pels frontals i no
creiem necessari insistir en explicar-lo, ens cal de totes maneres assenyalar l 'especial interès
del capítol dedicat a l'origen dels retaules, singularment per les indicacions documentals aple-
gades per l'autor, poques in~dites, però útils de veure reunides.

L'escultura i el moble pintats omplen un altre capítol, massa breu i sumari en relació amb la
calitat del tema, encara que Mn . Gudiol es cenyeix molt a la decoraciú, defugint els altres
aspectes temptadors que aquell podia suggerir-li, i limitant-se a l'estudi de la policromia de les
imatges del Crist i de la Verge i. a la de les arquetes i capses de relíquies i petits oratoris.
Comporta aquest capítol una addició pel brodat i el teixit «com a participants de la pintura»,
i que dóna com a exemples principals el tapís de la Creació, de Girona, «que segons creiem no
pot fer-se més a prop que la segona meitat de la dotzena centúria» ; l'estendart de Sant Ot, del
Museu de Barcelona i els brodats i teixits de Sant Joan, de Vic i de Sant Cugat . També
aquí són de notar les referi'ncies documentals recollides per Mn . Gudiol i comentades molt
discretament.

La última part dels Primitius és la que estudia el complex dels temes iconogràfics : Apoca-
lipsi, Crist, Verge, Sants, els Novíssims i la Naturalesa, i els temes purament decoratius que
formen el repertori dels pintors catalans anteriors al trescents.

Els comentaris que ens suggeria al volum primer podríem repetir-los sense modificacions en
relació amb aquest . En acabar-ne la lectura hom se sent ple de respecte per l'obra ingent
de Mn . Gudiol, que estableix una ordenació en aquests materials, esbarriats i dispersos, tan
plens encara de problemes i aclareix molts dels seus aspectes i assenyala un nou pas, formidable,
en l'estudi i el coneixement del nostre art antic .

	

F. M . T.

KUHN, CIIARLES L., Romanesque alural Painting of Catalonia . Cambridge, Massachussetts,
Harvard University Press, 1930, NVIII + 10-1 pàgs ., 63 plans i 1 mapa.

L'any 1928 guanyava el jove estudiant Charles L . Kuhn el títol de doctor a la Universitat de
Harvard amb una tesi que duia per títol La Pintura .Mural Romànica a Catalunya . Era
el resultat de llargs anys d'estudi, fets primer a la Universitat sota el guiatge de mestres corn
Post, Sachs i el malaguanyat Kingsley Porter, tots ells coneixedors a fons de l'art català,
i després directament davant els monuments mateixos, visitats un a un minuciosament, i tenint
sempre en compte la bibliografia, mai massa nombrosa, però sovint difícil d'atrapar en revistes
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locals disperses i poc conegudes . Ns el sistema normal de preparació de tesi en tantes Univer-
sitats foranes, el que esperem amb confiança veure ara indroduït coin a forma acostumada
a casa nostra.

El Ilibre del Dr . Kuhn representa un primer esboç de sistematització cientílica de la nostra
pintura mural i cs interessant de comparar els seus mi'todes, procediments i resultats :unb els
del Ilibre suara esmentat de Mossèn _Josep Gudiol . L 'autor distribueix cl seu treball en ducs
grans seccions, I'una titulada Cronologia, l'altra Origens, i els dos títols donen mes del yuc
anuncien . En el primer trobem l 'estudi de Ics pintures murals, cronològicament, seguint per a
cada una un pla uniforme : notícia arquitectònica del monument, posant una especial atenciú als
elements de valor cronològic i a les indicacions documentals ; examen de la pintura, començant
per establir-ne la situació i seguint amb la descripció de les escenes ligurades i temes decoratius,
feta sòbriament i cercant en els ivoris, a les miniatures, a Ics altres pintures murals i sobre
taula, en ]'escultura, etc ., tots els elements de comparació, d'estil i ic_onogríllics, Útils per a
arribar a fixar amb la mäxima aproximaciú la data corresponent a cada exemple . L'crudiciú
del Dr . Kuhn, palesa en tot el llibre, es manifesta en aquesta part d'una manera molt especial
i eficaç.

Els resultats cronològics són aquests en línies generals:
Pintures anteriors al segle N11 : Campdevänol (no després del ix), Sant Miquel de "terrassa

(no després del x), Santa Maria de 1 :ipoll i Pedret en el xi.
El segle x11 correspon al període de mäxim fioreixement de la pintura mural catalana:

la sèrie comença amb el grup format per Sant Climent i Santa Maria de 'Fahull (112:1) i l ;ohí,
mans diferents amb unitat d'estil ; segueix Sant Miquel de la Seu, situada entre les anteriors i
les de llur, a mitjans del x11 ; un xic més tardanes i formant sèrie les d'Esterri de Cardós,
Ginestarre i Sant Miquel d'Angulasters (tercer quart del x11) i potser lleument anteriors
les d'Argolell ; Mur, precedint Santa Eulàlia d'Estahú, aquesta ja de cap el 1175, per a seguir
amb Marcèvol, Sant Martí de Fenollar, La Clusa i Sant Pure del Durgal que clouen la centúria.
La transició del xrl al siii ve representada per les pintures de Terrassa I'absidiola de Sant Tomàs),
Orcau, i Sant Martí Sescorts i enceten segurament aquest segle les d ' Esterri d'Aneu, seguides
més tard per les de Sant Sadurní d'Osormort, Sant Martí del I ;rull, barber;v, Polinyà, Sant
Esteve d'Andorra la Vella, Seu d'Urgell i Sant l'au de Casserres, ja de finals del xni.

Si resseguim aquesta llista veurem tot seguit que hi manquen pintures prou conegudes, són
les que a judici de l'autor, o per massa mutilades i perdudes o per altres raons, no tenen un valor
prou gran per a la història d 'aquest art ; de totes maneres són enumerades i comentades sufi-
cientment en un capítol especial de »rorrzrmenls de menor inrporlùuria (alguns d'ells són
fragments, guardats en col•leccions privades, de pintures ja examinades abans) . La sèrie en
aquest cas no és cronolúgica sinó <dfabètica i comprèn les pintures d'Ager, Sant I'ere de Digues,
Sant Feliu de Doada, Sant Martí de Canigú, Sant Pere de Casserres, Sant Miquel de Cuixà,
Encamp, Esterri d'Aneu, Folgaroles, Sant Jaume de I 7rontinyil, Santa Cecília de Granera,
Granollers de la Plana, Isabarre, Madrona, í\1ocme\là, Gurp, Sant Joan cl Vell (Perpinyà),
Mas Puigpalter (prop Janyoles), Santa Coloma d'Andorra, Serrabona, Sant :\ndreu de Suceda,
Sant Pere de Sorpe, Sant Pere de Terrassa i València d'Aneu.

L'anàlisi fet d'aquesta manera, a base dels elements cronològics que donen cl monument i la
pintura que s'hi troba i a base de comparació arno altres obres de data almenys aproximativa-
ment coneguda o generalment acceptada, porta a conclusions d'innegable valor científic i que
creiem definitives en la seva estructura general . Es sens dubte possible que investigacions pos-
teriors afinin encara més la situació en el temps d'alguns exemplars, possible que l'ordre lixat
sigui en alguns cassos Alterat, perú és evident que el quadriculat bàsic queda let i al mateix
temps, amb aquest treball comparatiu assenyalades les orientacions per a situar aquestes obres
dins el conjunt de l ' art romànic d ' Europa . Aquest aspecte és reprès en dos capítols, segon
i tercer de la segona part, destinats l'un a l'estudi de la iconografia sota el doble car ;lcter de
fonts i evolució, i l 'altre amb més precisiú encara, com indica ja el seu títol : ('(dulunvrr i Europa.
En quant a iconografia l'autor s'interessa especialment i això dóna un notable interès a l'estudi,
per les possibles fonts immediates, més que pels remots origens dels temes, per altra part prou
coneguts generalment . Així desfilen succesivament les representacions del Crist acompanyat
dels apùstols, la clàssica escena absidal, la mes antiga, derivada de l'Ascensió i que no serä
modificada fins a la segona meitat del NII (a excepciú de lloada) amb l'aparició de les escenes
evangèliques . L'Antic Testament és principalment representat per les escenes de la Creaciú ;
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a Catalunya h ;turicn aparegut primerament ;t I:ipoll i les pintures de Sa lit 1lartí Sescorts,

el Itrull i Osormort ens donarien el reflex de I'obra ripollesa desapareguda . 1 ' argumentateiú

del 1)r . líuhn es en aquest cas d ' una agudesa prou convit Nabucodonosor, I?lics i Lliseu i

poques liguracions mes clouen el cicle . La Vida de ('rist apareix a les pintares a lat segona

incitat del XIl i bastant dispersa, (1s temes

	

Anunciació, A isitació, Nativitat, Epifania

i Itaptismc ; la Passió comprí n I'f ;ntrada a -Jerusalem, f .aav ;ttori, );utt Sopar, I ;mp1esouament,

Crist davant Filats i Crucifixió ; poden intcrcal ;tr-se en el grup les Verges Folles i Prudents i la

Iigura del pobre Llf tzer . Un altre grup cl formen les representacions del Judici emparen-

tades amb la Visió de sant Joan . I?ls sants sún escassos : sant Iateve en l'escena de la I ipidaciú,

sant I'cre i sant l'au . I'er a cada una d 'agrestes figuracions cerca l'autor la font on han begut els

artistes decoradors de les nostres esglésies, procurant, dels diversos paral . lels cluc ofereix l'art

d'I?urop;a, esbrinar els que guarden una m(" . s immediata relació amb les ()bt-us catalanes . La con-

clusió es que la iconografia catalana( es conservadora i molt tradicional : els ternes cllpties i siro-

palestinians eren de llarg temps coneguts a Jtrllin, ht major part dels ;altres tenen llurs parai-lois

en l'art contemporani ci'I ;uropa . Les innovacions procedeixen dels manuscrits mossar;thies.

Creiem que un estudi mes aprofondit de les possibles fonts indígenes, potser modificaria sensi-

blement aquestes conclusions . — 1'' . M . T.

I'osr, CII .\\I)I .EI~ R :VIItl ON,
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A.

\1r . Post, l'autor d ' aquests volums, correspon al nucli d'estudiosos d'I I ;u-vard que amh tant

d'amor i de coneixement es dediquen a lat investigació de l'art cat;dít i que estan creant unia

veritable escola amb un seguit de notables deixebles, escola que hom veu presidida encarat

espiritualment per la figura, tan plena de simpatia, del mal ;tgu ;uvvat Professor IsingsleV Porter.

D'aquesta escola han sortit ja nombrosos treballs que mostren un aven(, considerable, especial-

ment en la sisten atitzaciú dels nostres abundosos materials artístics, i entre aquests cal assenya-

lar un lloc preeminent a aquesta I Iisti)ria de la Pintura I'.spanvolat que cl Professor Post tu en

curs de publicació . 'Iots els que a Catalunya es dediquen a aquests estudis eoneixen la seva

figura viva i animada, el seu intens afecte per les coses nostres, el seu afany d'informar-se

directament, sense plftnver esJoi 'os ni viatges, la seva ;dinada sensibilitat, la seva prohitat

científica unida a una aguda intuició, l'amplitut dels seus coneixements de l'art general d'J uropaa.

aquestes cualitats es manifesten en els seus volums, escrits planament, en forma interessant,

llegidora i sohria al mateix temps, en la claredat i l'ordre en que distrihueix la seva estructura,

en la bihliograli ;t, tan de mal recollir moltes vegades, en el seu constant propi)sit de treure les

coses catalanes d'un isolament per massa temps ntantingtrt i de situar-les dins els corrents

generals de l'art universal i de manera molt singular, en la seva nova visió de molts aspectes de

la pintura catalana.
Després dels grans resums, ja ultrapassats en molts aspectes, fets anteriorment, especialment

els de I''>ertaux i de \latver, era nccesSari recollir de nou en tan conjunt els resultats que les pos-

teriors investigacions havien anat aportant a la histo)ria de la nostrat pintura, resultats escampats

en monogr;dies i estudis dispersos i isolats, la major part de les vegades ; calia unir-los i relacio-

nar-los, incorporant-los a un estudi general que en pogués treure totes les corrseqüi'ncies ; aquest

ha estat un dels propOsits de AIr . Post i cal confessar que no sols ha reeixit plenament en el seu

intent sinó que l'ha enriquit encaua amb la seva aportació personal, molt inmportant en multitud

de cascos . Així i tot no Us pas aquesta una obra que hom pugui considerar com a definitiva, ni

l 'autor ho creu : cal tenir en compte lat quantitat d'obres que queden ('nc ;n-a inconegudes, els

secrets que guarden els arxius, l'amplitud del camp obert a la investigació, per a comprendre que

no (S aquesta encara l'host oportuna per a pensar en un trehall exhaustiu i complet ; de totes

maneres creiem que l'autor dei xa ben assentats ocis fonaments damunt els quals podran construir

de nou els futurs investigadors>-.

La que podem anomenar primera si'ríe dels volums de 1Ir . fosa comprin l'estudi de lat

pintura peninsular des del pre-romílnic a mitjans del segle xv, 1 . 1511 ;tproximadament, o sigui el

grup pre-romanic, el romani(' i els que anomenat (ronco-gí)tic, itaalo-gùtie i internacional . Ahams,

pers,, d'entrar de pie en l'exposició dels diferents períodes l'autor planteja unia sí•rie de qüestions

preliminars, de carítcter fonamental . Un primer lloc i d'una manera general tracta d'establir les

13.- Institut (I'Istudis Catalans .Ia
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característiques de la pintura medieval espanyola, i és notable ]'afana- de comprensió, de penetra-
ció que mostra tot el capítol, el tenia del qual, cal reconèixer que és evidentment perillós.
Successivament va assenyalant les qualitats internes de la producció dels pintors peninsulars, e]
seu sentit aristocràtic, la serietat del seu temperament, aquella certa malinconia que respiren
tantes obres hispàniques, la profunditat del sentiment religiós que les inspira, l'amor per la
magnificència tan estès, el seu naturalisme intens, el seu valor original per damunt de tantes
influències estranyes com s'han excercit damunt tot l'art espanyol, sense oblidar mai les varie-
tats que en tots els aspectes ofereix aquest gran mosaic peninsular.

Un breu capítol sobre les restes pictòriques pre-romàniques, dedicat en gran part a les de
Sant Jliquel de Terrassa, de cronologia dubtosa per a l'autor, principalment per 1 ' escassedat
dels fragments conservats, serveix corn de pas a l'estudi de la pintura romànica mural i damunt
taula . Tambi aquí unes questions prèvies sún plantejades : la de la situació històrica i cultural de
la península en el període romànic, mös Ilarg a Espanya que a la resta d ' Europa, i l 'estudi de les
fonts i característiques generals de la pintura romànica europea. És coneguda la riquesa de
Catalunya en obres pictòriques d'aquesta època i és el tipus característic catalh cl que l'autor
pren com a punt inicial per a establir la unitat de la gran escola pictòrica romànica d'F uropa.
Aquest tipus ens dóna a la conca de l'absis la representaciú del I antocràtor, voltat dels símbols
dels Evangelistes o d'àngels o profetes, excepcionalment d'altres representacions ; algunes
vegades ocupa aquest lloc la Verge, també en Majestat, amb l ' Infant a la falda i rebent l 'adora-
ció dels Reis . En la semicircumferència de l'absis una primera zona amb sants, generalment
apòstols i rares vegades escenes sagrades ; en alguns exemples una segona zona comprèn escenes
narratives i acaba inferiorment la composició una decoració ornamental imitant una draperia . La
decoració de la nau, quan existia, comprenia normalment una doble faixa de temes narratius.
I bé, aquesta disposició, l'autor la segueix a traves dels monuments, més escassos, conservais a
França, Germania, Suècia, Dinamarca i Itàlia per a arribar a la conclusió de la unitat essencial
de l'art romànic que porta com a consegtiència l'establiment d'una comunitat d'origen . El fet
havia estat ja notat per en Pijoan qui creia en l'existència d'un mode] paleocristià, barreja
d'Ezequiel, Isaies, i Apocalipsi, amb la representació del Pantocrator, amb els símbols evangè-
lics, els serafins, àngels, arcàngels, les rodes d'Ezequiel, la figura d'aquest profeta i la d'Isaies
i potser la de sant Joan Evangelista que surt en alguns exemples . La composició es combinava
a base d'aquests elements seguint les preferències de qui encomanava la pintura i hom podia
arribar a substituir el Pantocràtor per la Verge i l'Epifania . Post creu més aviat en un fons
comú bizantí, prenent el mot bizantí en un sentit molt ampli, sense abandonar l'element cùptic,
almenys pel que fa referència a Espanya . Damunt d'aquest fons que no actua amb la mateixa
intensitat en tots els temps i en tots els llocs, d'altres elements es superposen, l'hel•lenístic,
l'oriental cristià no bizantí, els indígenes, etc ., i donen naixença a la formació de diverses moda-
litats, un cas semblant al que s'esdevé en els altres aspectes del romànic . fels clements simple-
ment decoratius cal admetre una major amplitud de fonts . Sense negar les diferències que
assenyalen i caracteritzen l'art de les diverses regions de l'Europa romànica unes qualitats
comuns poden assenyalar-se : l'esquematització, l'estilització i al mateix temps una certa interpre-
tació naturalística de les escenes i un afany de simplificació, segurament motivat pel propòsit de
concentrar l'atenció damunt els temes principals i una essencial unitat de tècnica.

La pintura romànica catalana sotmesa a la mateixa formació de la continental és influïda
encara per l'art musulmà, especialment pels teixits, en quant fa referència als temes decoratius í
potser a l'estilització, per l'art francès i a través d'aquest per l'estil linial anglès i pel general
llatí; per l'art lombard (especialment interessant la referència als arcàngels amb els ròtuls i les
inscripcions Petitirts, Postulatius); i per l'escola benedictina de pintura bizantina del sur d'lt<ilia
que té per centre \Iontecassino, refugi de l'Oliva Cabreta . Mn Post assenyala encara les possi-
bles relacions ainb l'art germànic i l'escandinau i la positiva influència dels heatus . Una exposició
sumària de tots els aspectes de la tècnica clou l'estudi de la formació de la nostra escola pictòrica,
que si mostra sovint una certa rudesa, en relaciú amb les d'Itàlia, Germania i França, excel . leix
per la seva tendència naturalista i el seu sentit popular, ple de vivacitat i bonhomia.

Per a l'estudi de la pintura mural catalana Mr . Post adopta una distribució geogrfifica, amb
un primer grup per les esglésies pirenenques i un segon per les meridionals . El primer està

compost per les esglésies de la Vall de 1>ohí, la Seu d'Urgell, Vall de Cardús, la Vall baixa del

Noguera-Pallaresa, la Catalunya francesa, Pedret i Vall superior del Noguera ; el segon grup

comprèn principalment el nucli de Terrassa, i el yue formen Vic i el nord de 1 3arcelona . Es
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impossible seguir aquí amb detall les conclusions de l 'autor per a cada exemple, que per altra
part no difereixen molt de les establertes per Mr. Kuhn, afinant generalment més (potser per
més simplificat i. més atent a les coses essencials) i donant major valor a l'estudi propiament
artístic, sense abandonar de totes maneres l'iconogràfic tècnic, etc ., aconduïts sempre d'una
manera excellent.

La última part del volum primer (el capítol N) és dedicat a la pintura romànica damunt taula,
especialment als frontals, gairebé tots catalans, que en són el principal testimoni . L'esquema de
la composició és aquest per la majoria dels exemples : el Pantocràtor o la Verge en Majestat,
posats dins una orla ametllada ocupen l'espai central quadrangular, en els espais que queden
lliures entre l ' orla i els costats, els símbols dels Evangelistes o ängels ; a banda i banda d 'aquesta
representació i generalment en doble faixa, figures de sants sota arquacions o escenes de la vida
del Crist, de la Verge o d'algun sant ; una orla enclou tot el conjunt . Braun ha assenyalat una
disposició semblant pels altres frontals, escassos, escampats per Europa i el Sr . Puig i Cadafalch
i Mn . M . Trens han fet notar el seu paral . lelisme amb els prou allunyats de Noruega . Vol dir
l'existència, així mateix, d ' un model comú, segurament metàl.lic que els catalans s ' esforcen
d'imitar, procurant donar en el possible la sensació d'una obra d 'orfebreria . El tipus evoluciona
seguint el temps i cap el gòtic, l'ametlla central és substituïda per un trilobulat, escenes de les
vides de sants omplen tot l'espai, inclòs el destinat a la figura central (Bolvir), altres elements
del nou estil s'introdueixen, persistint no obstant la tradició romànica fins ben entrat el segle xiii.
Mr. Post n'analitza la coloració, la disposició i la tècnica en general, per a estudiar-los després
especialment, primer els que guarden relació amb les pintures murals (Sant Martí de Vic, Seu
d'Urgell, etc .) ; després els més estilitzats (Sant Llorenç de Vic, el dels Bisbes — frontal, retaule
o sarcòfag, la qüestió queda enlaire — del Museu de Barcelona, etc .) ; els altres frontals del
segle xii i els del xiii que conserven la tradició romànica (entre aquest el de la Col . lecció
Gualino de Tormo) ; els de tipus bizantí, del xiii ; el de Jlossoll que s'aparta dels altres per la
seva disposició singular i per les seves característiques goticitzants, obra «no anterior al segon
quart del segle xiii», i els frontals amb fons estucats.

Aquest volum es clou amb l'estudi de les altres pintures damunt taula, peces de retaule,
ciboris, el retaule d'Augustrina.

Amb el mateix criteri que en el volum primer inicia Mr . Post el segon volum amb un estudi
del medi histùric i cultural peninsular fins a mitjans del segle xv; per a Catalunya, des de
Jaume I (1213-1276) fins a Alfons el Magminim (1416-1458), que forma el fons que els corrents
diversos dels temps matisen i coloren i damunt del qual veurem desfilar en aquest llibre la
pintura gòtica catalana . Mr . Post, i és aquesta una de les originalitats més sortints del seu estudi
i la que assenyala una orientació que serà útil de seguir i apurar, distribueix la nostra pintura
medieval en tres grans grups distribuïts segons les influencies dominants i les característiques
més sortints de les obres que els integren : el grup franco-gòtic, l'italo-gòtic i l ' internacional, i
aquesta divisió s'avé en les seves ratlles generals a una paral . lela ordenació cronològica que va
des del segle xiii fins a mitjans del xv . L'estil franco-gòtic peninsular es caracteritza, com diu ja
el seu nom, pel predomini dels models presos del nou estil creat a França, persisteixen natural-
ment, amb aquest esperit conservador tan propis de l'art nostre, els corrents romànics retardant
la penetració del gòtic que apareix primer tímidament en alguns elements accidentals i que no
arriba a imposar-se del tot fins als últims anys del xiii, per a arribar a la primera meitat del
i en alguns exemples fins al quatrecents, al seu màxim esplendor . La font principal d'inspiració
és la miniatura francesa i, en menor grau, les vidrieres, l'escultura i la miniatura indígena que
deriva ella mateixa de la de França . El nou estil arquitectònic porta, naturalment, en disminuir
els plens de les construccions, una baixa en la pintura mural a Catalunya, que pren en canvi a
l 'L\ragó una importància que no podia sospitar-se . Mimva també el nombre dels frontals, que són
ara menys regulars de distribució, més anecdòtics d'iconografia i amb predomini dels fons d'or o
d ' argent rellevats ; un dels primers antipendis enterament gòtics és el de Sta . Perpètua de la
Moguda, avui al Museu Diocesà de Barcelona, que serva encara així i tot alguns elements romà-
nics . Aquest retaule correspon als últims anys del segle xiii, potser ja al primer quart del xip-;

en els primers anys d ' aquest mateix segle cal posar el frontal de St . Miquel precedent de Suri-
guerola, la filiació del qual cal cercar sense dubte en les vidrieres gòtiques . Formen part del
mateix grup franco-gòtic, amb característiques comuns, alguns frontals del mateix Museu, de la
Collecció Itosch . El Museu de Vic té en les taules de St . Pere, St . Pan i St . Miquel notables

exemples d'aquesta escola .
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Comença en aquest temps l'esplèndida florida dels retaules que formaran el nucli de la pin-
tura catalana de l'època. Aquesta renuncia lentament a l'estilització i a les convencions romà-
niques (aviat n'acceptarà de noves), i es torna més humana i naturalista, progressa tècnicament
i dóna les primeres i escasses aparicions de paisatges i arquitectura servint de fons a les compo-
sicions . De retaule poden ésser les taules de la vida de Sta . Cristina, del Museu de Vic (finals
del xiil o principis del xiv) clarament influïdes per les vidrieres i la miniatura . I corn transició
al retaule cal considerar les que amb la llegenda de St . Jaume guarda el Museu de Solsona,
procedents de St . Joan de Frontinyà, bé que de cronologia més avançada . Els inicis de la
influència italiana es manifesten ja de bona hora en el retaule de St . Tomàs de Lladö, al Mu-
seu de Barcelona, disposat corn un frontal però ja amb tres pinacles i en el de St . Joan i Santa
Margarida, de l'església de la Sang, d'Alcover ; i en el de St . Bernat, del Museu de Palma. Din-
tre d'aquest mateix grup cal posar encara els cimboris d'Estamariu i de St . Sadurní de Tabèr-
noles i alguns pocs sostres de fusta pintada, corn el de l'església de St . Miquel de Montblanc.

,L la segona meitat del xiv per tot Europa s'escampa la influència italiana, especialment la
dels pintors sienesos, que amb Duccio i Simone, dominen inclús les terres d'Itàlia . Florència i
el Giotto formen un altre nucli, la força expansiva del qual és no obstant menor . La formació de
l'estil internacional cal cercar-la a finals del segle xiv, quan comencen a imposar-se els models
flamencs; la seva influència i la francesa juxtaposant-se a les escoles locals creen la nova manera
que es caracteritza per la predilecció per les figures allargades i per les línies calligràfiques, per
la magnificència dels ropatges i mobles representats, per l'alegria del color, per la importlncia
donada als valors decoratius i per la seva tendència naturalista.

La italianització de la pintura a Catalunya en el segle xiv és intensíssima i de tipus general-
ment sienès . Aixù s'explica per les constants relacions polítiques, marítimes, comercials i de
tants ordres dels catalans amb Itàlia amb la consegüent importació d'objectes i obres d'art i fins
d'artistes ; en són testimoni, per exemple, els retaules del Museu de Palma, els sepulcres de Joan
d'Aragó, a Tarragona, i de Sta . Eulàlia, a Barcelona, etc . Avinyú contribueix també i no poc en
afavorir la penetració a Catalunya de l'art d'Itàlia que dominava la nova Seu pontifical . (Aueden
dins d'aquest corrent general algunes obres isolades, fidels a la vella escola franco-gòtica, d'altres
germanen amb aquesta elements del nou estil més o menys modificats . A finals del xiv s'incre-
menta la influència francesa i apareix la flamenca, pintors i mestres tapissers venen personalment
o trameten les seves obres—el frontal de Sant Joan de les Abadesses pot ésser-ne un exemple—
i lentament penetra i s'adapta aquest estil internacional que a Catalunya ofereix tres moments
sino absolutament delimitats suficientment clars i assenyalats : el primer, representat pels Serres,
Borrassfa i Cabrera, manté encara la inspiració sienesa del trecento, amb elements internacionals
cada cop majors i modalitats típicament indígenes . El mestre del retaule de Guimerl caracteritza
el segon moment que compri'n fins a principis del xv, amb predomini de l'element franco-gùtic
del sienès, preparant així el triomf del nou estil, que cal situar cap el 1-130, i que té en el mestre
de St. Jordi la seva figura característica . A la influència franco-flamenca cal afegir, especialment a
València i per aquest temps la vinguda de Germània . L'obra representativa de la pintura catalana
és en aquests moments el retaule, que va creixent cada vegada m<s, amb una predilecció carac-
terística pels fons d'or, el mateix or que enriqueix les robes i que ]'artista decora amb dibuixos
rellevats o incisos amb singular exuberància . Barcelona és el centre d'aquesta escola a Catalunya.

A partir de la italianització de l'art catalh, perd aquest en gran part el seu anonimat i \lr . Post
pot distribuir els capítols del seu llibre sota el nom d'artistes determinats, capdevanters i repre-
sentatius dels moments successius de l'evolució pictòrica . Ferrer Bassa és el primer d'aquests i
amb ell s'agrupa una producció nombrosa . Es difícil de resoldre si aprengué el seu art a Itíilia o
a Avinyó o si la miniatura italiana li fou inspiradora, segurament les tres fonts contribueixen a la
seva formació, el que és segur és que «la inspiració del seu art, especialment en les figures, és
fonamentalment sienesa» . Ferrer Bassa és amb tot un artista essencialment original que ha sapi-

gut inspirar amb freqüència als seus personatges un naturalisme i un intens fervor religiós típics
i personals, junt amb aquell amor a la sumptuositat i a la ostentaciú tan propis de l'art de la
terra . Contemporànies de Ferrer Bassa i emparentades amb el seu art, sempre però amb barreja
d'altres elements, existeixen algunes obres encara a lloc o escampades per museus i col leccions,
com la Coronació de la Col.lecció Muntades, els retaules de St . Vicens d'Estopinyà (errùniament

atribuït a Bernat de Pou) i el de St . Francesc de Castelló de Farfanya, etc.
«Després de Ferrer Bassa la influència sienesa a Catalunya, en el segle xiv, encara que molt

intensa esdevé menys pura i es barreja molt amplament amb altres elements, en part propis de
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la individualitat dels artistes i. en part derivats de la persistent tendencia a la manera francesa.
La iconografia, per exemple, és més francesa que italiana .» Aquest moment és el que repre-
senta en l'evolució de la pintura catalana la família dels Serres, i en primer lloc Jaume Serra,
sienes encara però més lliure i de filiació menys directa que Ferrer Bassa, les seves taules tenen
ja les qualitats que trobàrem en la pintura catalana posterior i especialment aquell amor per l'or,
el valor decoratiu i la tendència a la simetria . La íntima relaciú que hi ha entre l 'obra dels dos
germans fa difícil en molts cascos establir amb confiança la paternitat de les obres que els corres-
ponen . J'ere, de totes maneres, és més madur i de pinzellada mÉs segura, el seu decantament
sienès és major, artista de grans dots d'observació, correcte, excel.lent dibuixant, elegant i
expressiu . També són escasses les seves obres segures, poques i tot el situen en un lloc eminent
en la història de l'art català i mostren ja en alguns dels seus elements la transició cap a l'estil
internacional.

Dos pintors anònims guarden íntima relació amb el taller dels Serres i se'ns mostren inten-
sament influïts per la llur obra, el primer que Mr . Post anomena el Mestre de la Pentecosta de
Cardona pintà a més d'aquest retaule i el de Sta . Anna de la mateixa vila i una taula de la
mateixa advocació d'una Col . lecció privada de Budapest . Un tríptic del Museu Arqueològic de
Madrid sense ésser obra de la seva mà pertany a la seva escola . A l'altre anònim afiliat al taller
dels Serres, Mr. Post li diu al Mestre d 'Albatàrrec, autor del retaule del Salvador de l'església
d'aquesta vila . D'ell serien també la taula que, procedent d'Estopinv figurava en la Col . lecció
Plandiura, tres retaules de l'ermita de St. Antoni, de Granadella, i una taula amb la Verge i
l'Infant i dos àngels de l'Art Institute, de Chicago.

Altres pintors anònims han seguit els camins que els germans Serra assenyalaren i de la
llur activitat queden nombroses obres . Al costat d'aquesta teoria de seguidors dels Serres uns
noms sobressurten i per damunt de tots el de Lluís Borrassa, el més gran deixeble de Pere «que
en cert sentit acaba el progrés després d'aquest i que al mateix temps evoluciona fins a la defini-
tiva expressió l'estil internacional» . En relació amb el seu mestre mostra el seu art una major
capacitat en donar les tres dimensions, una més gran animació, sense violar mai la serena tradi-
ció de l'art religiös a Catalunya i la delicadesa dels Serres es matitza en el Borrassà d'energia i
monumentalitat . Revisa Mr . Post, seguint la norma ja fixada des de l'estudi de Ferrer Bassa, la
documentació coneguda: la producció certa del pintor, des del retaule de Guardiola, al de St . Pere
de Terrassa i al de Santa Clara de Vic i mostra el progrés que cada una d'aquestes obres
assenyala en el camí de l'artista que, fidel sempre a1 tutelatge de Pere Serra i enamorat dels
models sienesos, es mou cada vegada més lliurement, més animadament, amb un major afany de
caracterització, admetent més ampliament les tendències característiques de l'estil internacional
— sumptuositat extraordinària, actualitat de personatges i escenes, arribant a voltes fins a la
caricatura.

Alguns pintors han seguit els precedents finats per Pere Serra per un camí diferent del d'en
Lluís Borrassà, no sempre però lliures de la seva inllucncia . Un d'ells és, per exemple, el Mestre
del Sant Sopar de Solsona.

Sota el nom del Borrassà hom pot posar encara el de _Jaume Cirera, l'activitat del qual
comproven els documents des del 1425 al 1-15' (potser 1459) . Les seves obres mostren multitud
d ' analogies amb l ' obra borrassiana, però mostren també al mateix temps personalitat i caracte-
rístiques prou marcades perque no puguem considerar al mestre Cirera com un simple deixeble
del Borrassà, per altra part ell viu en un temps més avançat i el seu món familiar era divers
ja del del vell mestre . Col.laborador seu hauria estat potser un Bernat Puig . Mr . Post s'inclina
a creure obra d'ambdós el retaule de St . Llorenç i St . Joan Baptista de St . Llorenç dels Morunys
i potser també, per paral'lelisme estilístic, el de St . Miquel i St . Pere, del Museu de Barcelona i
procedent de La Seu. Mn . Gudiol creia de la seva mà la miniatura del Llibre dels Angels, de
l'Eiximenis, propietat del Prof. H . Suchier de Halle.

Mr. Post acaba l'estudi del Iorrassa amb el nom d'un altre pintor, el tarragoní (de Riudeca-
nyes) Jlateu Ortoneda. Molt desigual en les seves parts, amb alguns elements estimables, mostra
de totes maneres la seva pintura una evident inferioritat en relació amb la del Borrassà, al qual
s'esforça sovint en imitar.

Un altre artista que, com el Iorrassà, deriva de l'escola dels Serres és Jaume Cabrera, prou
independent ja de la inllucncia d'aquest últim per a ésser estudiat separadament i fora del cicle
de la seva escola . Guarda de la tradició dels Serres els tipus i la composició, identica en alguna
escena comú, com la de l'assassinat dels infants que trobem igual en un retaule de la Col•lecciú
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Amatller degut a la col laboració dels dos germans . L'estil és semblant al del Borrassa en la inter-
pretació de la manera internacional, més bast perú i matusser . Sent el Cabrera la seducció de la
vida que l'envolta i li dóna sovint entrada en la seva obra que adquireix un caracter solemne
i monumental en el Sant Enterrament de la predella, monumentalitat deguda però en gran part
a la dependència d'aquesta composició de les analogies dels Serres i fins del Borrassa . Altres
Enterraments, no deguts al Cabrera, mostren la mateixa comunitat d'origen : el de la Sala Capi-
tular de Girona i el de la catedral de Tortosa . Soler i March i Mn . Gudiol han atribuït fonamen-
tadament a _Jaume Cabrera la deliciosa taula de la Verge amb Jesús infant, acompanyada
d'itngels músics, que duu el número 1 9-lS, en el Museu de Vic i que hom havia cregut deguda a
Nicolau Verdera ; les seves semblances amb les taules de Manresa són prou clares per a justifi-
car aquesta atribució . El germanisme de la seva taula de Vic, que porta Mayer a recordar el
nom d'Esteve Lochner, s'explica sense necessitat d'acudir a un contacte directe, per la comuni-
tat de participació dels artistes més apartats en el gran moviment internacional.

Un altre pintor, documentalment conegut i que els documents ens permeten de creure famós
en el seu temps, és en Bernat Martorell, que surt de l 'estudi de 1\'Ir . Post més misteriós i despu-
llat que abans. Mr . Post analitza amb una escrupulositat extremada les diverses atribucions que
han estat fetes a l'artista, cap d'elles el convenç, mancades totes d'arguments concloents i
decisius . El fragment del Sant Enterrament, del Museu de Barcelona, que procedeix del Palau
de la Generalitat, ha estat atribuït a en Martorell que en el 1-137 contractava el retaule dels
sabaters per a la Catedral de Barcelona ; en aquest contracte s'esmenta com a model el retaule
de la Generalitat, però res no assegura que el fragment conservat sigui precisament d'aquest
retaule, ni tampoc, en el cas d'ésser-ho, el fet d'ésser posat com a model justificaria necessària-
ment l'atribució . Aquest enterrament és un altre a afegir a la llista dels derivats d'un cartró dels
Serres, com el del Cabrera i els altres ja esmentats . Tampoc sembla segura l'atribució al vell
Bernat Martorell de la miniatura del Comentari dels LTsatges, d'en Marquilles, guardat als
Arxius de la Ciutat a Barcelona . Es cert que en Martorell cobra per pintar una capital d'aquest
manuscrit, però cs evident que fa de mal identificar una capital amb una miniatura, per altra
part a la data del rebut, 1448, treballava ja un fill homònim del pintor que seguia la professió del
pare i, en darrer lloc, cal tenir en compte la intervenció del miniaturista Bernat Raurich . La
identitat de les escenes que figuren en el retaule de Sant Marc de Manresa amb les que s'es-
menten en el contracte del Martorell amb els sabaters de Barcelona (la única diferència és la
supressió dels assistents a l'escena de la consagració de St . Aniol) ha estat aprofitada per a
atribuir a aquest pintor el retaule manresa, per() la prova no és decisiva i l'obra d'en Martorell
continua essent un enigma.

Contemporani d'en Pere Serra i dels seus seguidors existeix un grup de pintures, molt
« temperamental» i d'estil molt grandiós que procedeix d'un corrent absolutament distint, íntima-
ment relacionat amb els aspectes francesos de l'internacionalisme . Cap d'aquestes obres pot
lligar-se amb el nom d'un artista i per això Mr . Post, per la procedencia de la més important i
caracterfstica, les lliga sota la denominació general d'estil «de Guimerà . Iioln ha intentat
diverses vegades de trobar-les-hi una paternitat definitiva . Mayer ha proposat el nom d'un
artista d'una popularitat tan gran com la dels Serres : Llorenç Saragossa o de Saragossa, sense
donar a aquesta proposta més valor que el d'una hipòtesi de treball . Perú si la vida i l'obra
d ' aquest artista ens és relativament coneguda pels documents, cap pintura seva (si exceptuem
les insignificants restes conservades en el Museu de València) no ens és conservada i és impos-
sible en aquestes condicions fonamentar cap atribució . filés versemblant és el raonament del
senyor Duran i Sanpere qui dóna, amb justícia, a un mateix pintor el retaule de Guimerf i la
taula de la Verge amb l'Infant i àngels músics que de Cervera ha passat al Museu de Barcelona.
Aquesta taula hauria format part del retaule de la confraria de St . Nicolau de Cervera, pintat
entre 1-117 i. 1419 per LA ufs l3orrassit i el seu esclau Lluc . L'estil de les pintures de Guimerft i de
la Verge del Museu no és el del Borrassa, sert per tant el del seu collaborador i Lluc Borrassat
pren la paternitat de les dues obres . La dificultat per \ir . Post esta en admetre que la taula de
Cervera procedeixi precisament d'aquest retaule en el qual han col laborat els dos artistes i no
d'un altre qualsevol de la mateixa església.

L'estudi del retaule de Guimerà dóna ocasió a Mr . Post per a enumerar les obres que poden
incloure's dins el mateix grup i fixar-ne les característiques: té evidents concomitancies amb la

producció dels Serres i. del Borrassà, perú és fonamentalment diferent de la pläcida tradició de
la seva pintura, com si l 'autor hagués rebut a Barcelona i a l 'escola dels Serres la seva primera
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formació i hagués girat els ulls després més que cap a Siena tampoc totalment absent de la
seva obra — cap a les terres de França i Lt pintura i l'escultura franceses reflecten en el retaule
de Guimerà els més elegants aspectes de l ' internacionalisme, en la concepciú general, en les dra-
peries, en la coloració. L' atribució al mestre de Guimerà, de la taula de Cervera, ha estat -,vir-
tualment » demostrada ja pel Sr . Duran ; la única tímida vacil'laciú podria suggerir-la la supe-
rioritat tccnica d ' aquesta darrera . La mateixa Inh o una altra molt lligada amb ella pintava la
Verge de la Col .lecció Hartmann, de Frankfurt a . M . i la de la Col . lecció Weissberger, de
Madrid, i. al mateix grup pertanyen taules de representacions anàlogues del Museu de 13nrce-
lona, del Diocesà i de la Sala Capitular de la mateixa ciutat . Altres representacions semblants
obeeixen més aviat a la tendència naturalista que viu més intensament aquí que en altres ban-
des . íntimament relacionada amb la manera de Guimerft, la Crucifixiú de la Col . lecciú Roman
Vicente, de Saragossa, pot incloure's dins aquest grup que clouen, assenyalant ja la transiciú
cap a l'estil internacional del Mestre de Sant Jordi, una Crucifixió de la Sala Capitular de Bar-
celona, que Bertaux atribuïa a finals del segle xiv i les taules del Sant Enterrament i la pietat
de Crist del Museu Diocesà de Barcelona . Amb aquests darrers s ' enllacen els fragments d'un
retaule de la Passió, conservats al Museu de Vic.

Amb l'intent d'introduir un major ordre i d ' establir una classificació en el gran nombre
d'obres que el moviment internacional ha produit a Catalunya, Mn Post estableix un altre grup
de pintures presidit per la figura anònima d'un artista, que designa amb el nom de Mestre de
Sant Jordi, autor de la pintura que constitueix la capital revelació d 'aquesta fase de l ' internacio-
nalisme catalh, la taula de Sant Jordi lluitant amb el dragó, avui a l'Art Institute, de Chicago.
L'estil d ' aquest grup es relaciona més amb la manera de Guimerà que amb la tradició dels
Serres i del Borrassà, els seus monuments són lleugerament posteriors en data i representen
les més avançades manifestacions de l ' internacionalisme, cap a les tercera i quarta desenes del
quatrecents . A part de la cronologia, una de les més definitives característiques d'aquest grup és
l'analogia de les seves obres amb les que integren el moviment internacional del Nord d ' Europa,
en el segle xv, quan la gran pintura flamenca modifica l'estil pròpiament francós, sense que això
vulgui dir que aquest últim element desaparegui de la pintura catalana, tot al contrari . E1 mestre
de Saut -Jordi no pot ésser identificat amb cap dels que coneixem . És evident la seva íntima rela-
ció amb les primeres obres dels Van Eyck i amb la gran escola de pintura dels Països Baixos.
La composició, la joia en la interpretació de la Naturalesa, amb el paisatge, la vegetació i els
homes i. animals que s'hi mouen, tractats curosament, amorosament, l'estil brillant, el vigor i la
veri'e donen a aquesta obra un lloc preeminent dins l'escola internacional . L'accentuació arriba
fins a donar relleu a alguns elements (el nimbe del Sant, els guarniments del cavall, etc .) i aquest
relleu, rar en la pintura peninsular anterior al 1450, és un altre indici per a situar l'obra més aviat
després que abans del 1430 . L'obra mostra, per altra part, un avenç cap a un art més madur, per
exemple en el clarobscur, molt modelat, possiblement un altre manlleu flamenc . No hi pot haver
cap dubte en considerar com a parts de la mateixa obra les quatre magnífiques taules que amb
escenes del martiri del Sant cavaller es conserven al Louvre . Mr. Post assenyala minuciosa-
ment les coincidUncies evidents i demostratives «Els ulls penetrants de M . Bertaux varen

adonar-se ja de la semblança d'estil del retaule de santa Llúcia de la Col . lecciú Martin le Roi,
de París, amb l'obra del Mestre de Sant Jordi ; Mr. Leprieur dóna el convenciment que es tracta
d'una obra sortida de la mateixa mft i Mr . Post enumera les identitats de concepció, de factura i

fins de detall minuciós i precís que ho comproven ; al mateix temps, amb igual evidencia, fa
veure com pertanyen al mateix autor i segurament al mateix retaule de la santa, els dos remats,
amb escenes de la seva vida, de la Col . lecció Barnola, de Barcelona . L'atribució al Mestre de

Sant fordi de la predella de la Passió, a la Sala Capitular de la Catedral de Barcelona és defen-
sada encara per Mr. Post amb molta agudesa . Mr. Post proposa una sèrie d'obres fetes o atri-

buibles al mateix anònim autor i a part d 'aquestes, una llarga sèrie d 'altres que s ' enllacen més o

menys directament amb l'escola del mestre de Sant Jordi : el retaule procedent de Poblet, de la

Col•lecciú i\luntadas, de Barcelona ; el fragment del Museu de Vic, amb escenes de la llegenda
de Santa Caterina, junt amb la Nativitat del Crist i la Mort de la Verge . Ocupen un lloc emi-

nent dins la si'rie el retaule de Pobla de Ciórvoles, del Museu Diocesà de Tarragona i, enllaçats
amb aquest, el de Pubol, segurament del mateix autor, i el retaule de la Transfiguració, avui
desmuntat a la Sala Capitular de Barcelona . La taula dels dos sants Joans, procedent de Vinaixa
(Museu Diocesà de Tarragona) i dues taules publicades per Mayer (en poder, en M t), d'un
marxant de Berlín) que havien format part d'un sol retaule pintat pel mateix autor del de la
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Transflguració suara esmentat . Menor importallcia, encara que dins el mateix cicle tutelat pel
Mestre de Sant Jordi, tenen el retaule de Sta . Magdalena i el de Sta . Eultllia, del ,Museu dc
Vic ; el de Sant Miquel, de Castelló d'Empúries ; el de Sant Andreu, del \Ietropolitan Museum,
de Nev\York; la taula de la Resurrecció, de Tei<t (Museu Diocesl de 1 karcelona) ; una tercera
Crucifixió de la Sala Capitular de I>arcelona ; els fragments conservats del retaule de Sta . L'rsula,
de Cardona ; el retaule de la Paheria, de Lleida, i una Crucifixió de la National Gallerv (Col-
lecció Storrs) . Es impossible seguir en aquesta nota, ja massa llarga, Ics il lustracions i comen-
taris amb els quals Mr . Post judica i situa cada una d'elles dins els corrents de l'internacionalisme
pictùric, dins la tradició de l'escola i especialment en relació amb el Mestre que li dóna nom a
Catalunya . — F. M . i T.

LAUER, Ph . : Les enluminures rotllanes des manuscrits de la Bibliolht'glle 1ii/iollale . Paris,
Edition de la Gazette des Beaux Arts, 1927 . 17-4 pags . L \ \ \ V láms.

Aquest volum posa en mans dels erudits i amateurs una rica selecció dels tresors de minia-
tura romànica, conservats a la Bibliotht'que _l altionale.

Entra en aquest recull la Bíblia de Sant Pere de Roda, conservada en el ms . lat . 6. Es dóna,
també, com catalít un magnífic Saltiri, conservat en el ms . lat . 1155(1 . Posteriorment, però,
Charles Niver (Notes !!poll all elez'entll-centrtly psalter [Specnlunl, any 1928, pítgs . 39$-401]
fonamentant-se en les seves miniatures, i: nosaltres (El Inanuscrit lat . 1155x) dc la hl'bliotht'gut'
Nationale [Estudis Universitaris Catalans, _XIII (1928), pítgs . 235-2-14]) fonamentant-nos en el
seu contingut, hem demostrat, que el ms . lat . 11550 fou fet en la regió parisenca, i probablement
a Saint Germain-des-Prés . — P . B.

DOMÍNGUEZ BORDON.-v, J ., Sociedad Española de Anligos del Arte . Exposició,, de códices
Ininiados espailoles . Cattilogo . Madrid, 1929. 257 pílgs ., i 85 lílms . fora de text . Fol.

Del mateix : La _Miniatura Española . 2 vols . Firenze-Barcelona, 1930 . 52 + 85 pägs.,
160 lamines fora de text . Fol.

Aquestes dues obres, publicades amb molt poca diferència de temps luna de l'altra, es pro-
posen donar una visió de conjunt sobre la miniatura espanyola . La primera, o sigui el catlleg
de l'exposició de manuscrits miniaturats espanyols, organitzada per la Sociedad Española de
Amigos del Arte en 1924, ens ofereix una extensa introducció sobre la història de la miniatura

a Espanya . La seva base havien de constituir-la els materials exposats, però corn que en
el conjunt d'aquests hi havia alguns buits de consideració, l'autor ha tingut en compte, en redac-
tar el seu treball, tots els còdexs importants que ha conegut i n'ha donat reproduccions dintre
del text. Llur nombre força considerable ens demostra l'esforç de D . Bordona per tal d'oferir
dignament una visió de conjunt de la miniatura espanyola . Aquest estudi és completat pel
catàleg dels manuscrits que foren exposats, i per una sèrie de làmines fora de text, amb repro-
duccions de les pàgines més notables d'aquests còdexs.

En La _llilliatui'a Española, apareguda un any després de l'obra anterior, el senyor Domín-
guez Bordona ha resumit l'estudi precedent, hi ha afegit una bibliografia molt útil i ha completat
les il . lustracions . L'interès d'aquesta obra, doncs, es troba principalment en la part gräfica,
magníficament realitzada.

Els estudis del senyor D . Bordona s'ocupen amb una atenció molt digna d'elogi de la miniatura

catalana . No afegeixen molts materials nous als estudis anteriors de Sampere i Miquel, Gudiol i
Pijoan, però tracten aquests materials en vista de la crítica müs recent i en fan una exposició
més clara . Per això els estudis de D . Bordona resulten un bon punt de partença per a treballs

ulteriors . Senyalar nou material seria cosa fàcil, però d'eiic tcia dubtosa . En un estudi general
són les obres de més relleu les que deuen ésser estudiades i no es pot considerar com a llacuna
l'absència d'una obra, si aquesta no té una valor representativa . Pei que es refereix a les prin-

cipals omissions que hem registrat en l'obra del senyor D . I>ordona, es tracta gairebé sempre de

còdexs donats a conèixer en obres poc assequibles o aparegudes quan ell ja no podia utilitzar-les.
Primerament, com que el nombre de manuscrits catalans amb miniatures dels segles xu

1 xIII, que es coneixen, no és gaire gran, farem observar que el professor Neuss ha atribuit a

Catalunya el Beatus del segle xu de la Biblioteca Nacional de Torí (1) . Es curiós, també,

(1) Eine Katalani,che BilderJtandschrtjt in jurin Der Beates /. 11.1 der Biblioteca Saz'iottale ; . Spanisehe Forsc/tttngen
der Görresgesellschajt . Erste Reihe, 2 Band, pitg . 3b ss .
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el ms . 10 de Vic (ms . 39 del catàleg de Villanueva) (1) . És de les darreries del segle xali, però
les seves miniatures, a semblança de les d'altres manuscrits catalans del mateix període, tenen
encara caràcter romànic.

Entrant de ple en els segles xlv ix v el senyor D . Bordona troba material abundosíssim per a
la història de la miniatura a Catalunya . Són d'un especial interès les semblances que senyala
entre els nostres manuscrits jurídics i els llibres de lleis d 'origen bolonyès, i el parentiu que
estableix, d'una manera molt sòlida, entre el Pontifical Hispalellse i el Missal de Santa Creu
d'Avinyó, d'una part, i entre aquests dos còdexs i el missal de Sant Cugat del Vallès, de l'altra.
L'estudi de D . Bordona demostra ben clarament la forta influència de l'escola avinyonesa en els
països hispànics, influencia, que per altra part, no sempre pot ésser considerada com estrangera,
ja que a Avinyó treballaven miniaturistes de tot arreu, entre els quals els espanyols hi eren en
nombre considerable.

Gairebé pot dir-se que totes les obres del segle xiv, de què parla D . Bordona en els seus
estudis, són obres mestres . D'aquest període hi ha nombrosos documents que ens fan conèixer
l'activitat miniaturística en la cort dels reis d'Aragó, especialment de Pere III i de Joan I.
Podem presentar com exemples d'aquesta producció el ms . 2-I-2 de la Biblioteca de Palau,
a Madrid, que cont( la Crònica dels Reis d'Aragó i Comtes de Barcelona, i el ms . 99 de la
Biblioteca Nacional de París, que conté les Ordinacions de Cort de Pere 111, no esmentats per

D . Bordona, els quals per la lletra, per les armes que ostenten i . per altres raons poden ésser
considerats com sortits de l'escrivania de Pere el Cerimoniós . A més, aquests dos manuscrits,
especialment en les il . lustracions petites, ofereixen semblança d'escola, per bé que en llurs
miniatures hom hi troba característiques individuals.

Als esplèndids còdexs miniaturats del segle xiv, esmentats en els estudis que comentem, cal,
també, afegir un d'importantíssim : el Breviari dels reis d'Aragó, probablement de Martí ]'Humà,
fet vers 1400, que es conserva a París, a la Biblioteca del Baró de Rothschild . Aquest preciós
llibre fou descrit, ja fa anys, per Picot, en el seu catàleg de la Biblioteca Rothschild (2), on en
reproduí un foli ; i un altre foli ha estat reproduït entre els facsímils de I'Ecole des Chartes (3).
Actualment la Biblioteca de Catalunya té en projecte la publicació de les miniatures grans

d'aquest còdex.
En el segle xv, els monuments coneguts de la miniatura catalana són en nombre menor que

en el segle xrv . Ja fa observar, perù, D . Bordona que l'exploració detinguda dels fons de les
biblioteques podrà fer augmentar els materials actuals, especialment si la recerca va encaminada
envers els llibres litúrgics . Una prova d'això l'obtinguérem en les recerques que fa alguns anys
férem en les biblioteques angleses, car, entre altres coses, trobàrem en el Museu Britànic tres
valuosos manuscrits miniaturats, ignorats en el nostre país pel fet de no trobar-s'hi els volums
del catàleg on havien estat descrits . Els esmentats còdexs són : Add . 18193, Hores de 11ostra

Dona, amb el calendari i moltes de les rúbriques en català, i nombroses caplletres, orles i minia-
tures, del segle xv ; add . 28902, fet vers 14-12, unes esplèndides Hores d'Alfons el Magnànim,

i l'add . 34663, Missal de l'Església de València, escrit en 1477, amb tres miniatures d'un gran
interès . Donarem compte d'aquests tres llibres en el report que férem de la nostra missió
a Anglaterra (4).

Els catàlegs del Museu Britànic senyalen, així mateix, com de possible procedència espanyola

dos altres manuscrits miniaturats : l'Eg. 2653, amb unes Hores de Nostra Doua, i l'add . 30038,

Missal segons l'ús de la cúria romana . A nosaltres aquestes atribucions no ens semblaren del tot
evidents, per les grans semblances que trobàrem entre els dits manuscrits i alguns altres
d'italians del segle xIV (semblan(;a que, d'altra part, no hauria d'estranyar en manuscrits

catalans) ; creiem, perú que seria interessant que un especialista de la nostra miniatura conegués

aquest cas.
També entre els manuscrits catalans il'lustrats del segle xv, tal vegada hauria merescut un

comentari més ample el Breviari d'Amor de la Biblioteca Nacional de Madrid, que duu la

cota Res . 203 . D. Bordona l'ha descrit en una altra obra (5), i sens dubte deu ésser considerat

(1) Boletín de la Real Academia de la Historia, XXV.
(2) Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1931, pàg . 119 ss.
(3t

	

NUARI DE L'INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS (1913-14), V, pag . 358.

(4) Aquest pròleg ha estat publicat, junt amb la descripció del manuscrit, en Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de
Valencia y Principado de Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia, I, part

	

pag . 804.

(5) Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M . le Baron James de Rothschild, III, pàg. 326-38.

44 . — Institut d'Estudis Catalans
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com un dels més esplùndids exemplars il'lustrats en el nostre país . En canv i cal segregar dels
materials utilitzats per D . INordona dos manuscrits que són provençals i no catalans : el Breviari
d'Amor de l'Escorial, i el Missa/ de la Biblioteca Nacional de Lisboa . Del primer en dóna una
reproducció en la làm . 136 dol vol . I1 de La Jliniatura Espailola . Del segon en reprodueix dues
miniatures en la 11m . 103 del mateix volum . En totes aquestes miniatures hi ha text, el qual no
deixa cap dubte sobre la pätria del manuscrit . TambO és en provençal, i no en catalä, la nota del
missal Ee. 27 de la biblioteca Nacional de Madrid, encarregat per Bertran de Casals per a la
confraria de Santa Creu d'Avinyó.

Posarem terme a aquestes notes desfent una petita confusió que ha sofert el senyor D . Bor-
dona . En la pitgina 99 del Catiilogo, esmenta el Primer Llibre 1 í'rd i el data vers 1345 . En la
pitgina 221, en el núm . CLXV descriu aquest mateix llibre, perù confonent-lo amb la compilació
coneguda amb el nom d' Usatges de Ramon Ferrer, que data, seguint a Broc. (1), en 1396 . Per
la lletra, perù, el manuscrit descrit per D . Bordona es pot datar en el segle xiv-, probablement
en la seva primera meitat, i les illustracions que conté semblen niés arcaiques que les de
la capia de la compilació de Ferrer.

Respecte a aquesta darrera, el manuscrit de l'Arxiu Ilistüric Municipal, que ens el conserva,
no és l'original . El recull de privilegis dit de Ramon Ferrer, va precedit d'un prúleg, en el qual
se'ns diu que els consellers de Barcelona Ferrer de Manresa, Romeu ça Rovira, Galceran
Carbó, Francesc Rovira i Guillem de Vallseca, en l'any 1345, pregaren a Ramon Ferrer, notari
de Barcelona i escrivent del Conseil Municipal, que ordenés i compiles els Usatges, Consti-
tucions de Pau i Treva, Corts generals de Catalunya i privilegis especials de Barcelona, contin-

guts en el Llibre Ferri, per tal com aquest no era prou correcte (2) . La compilació de Ramon
Ferrer arribava, doncs, fins a 1345, perù el manuscrit de l'Arxiu Municipal que ens la conserva,
acaba en les constitucions de les corts fetes a Tortosa en 1365 per la reina Leonor . 1\questa és
la data extrema del cùdex, i no sé on En Brocit pogut trobar la de 1396, que ell li assigna . Les
il•lustrai-ions d'aquest manuscrit sún en menor nombre i més senzilles, per bé que molt correctes,
que les del primer volum del Segon Llibre rem', descrit en el núm . CLXV1 del catàleg
de D. Bordona. El Segon Llibre Verd és el més ric de tots els nostres manuscrits de privilegis
i ordinacions i un dels més notables cùdexs miniaturats del nostre país . En dóna una idea la

làmina 50 del Critdlogo de D . Bordona, corresponent al foli 204 r ., atribuida per equivocació

al núm . CLNV del mateix catàleg . En el vol . Il de La Miniatura Española s'han reproduit,

també, dues miniatures del Segon Llibre i erd, en les litms . 104 a i c . — Y . BoIIIGAS.

-tv . XEL'ss, Die .-Ipokalypse des Ill . _Jolianiles in der Altspunischen und .-lllcliristlichen

Bibel-Illustration . Das probleni der Beatus-halidschrifleii .—Spanische Forschungen der

Gúrresgesellschaft . Ilrsg . v. K . Beyerle, 11 . Finke, G . Schreiber. 1 ." Si-rie . Vols . 1I-111.

Münster, ,Asschendorff, 1931 . ln 1.°, 295 p tgs . i un vol . de 168 làms . amb 2S-1 figs.

L'any 1922 el prof. Neuss, en el seu excellent llibre sobre la illustració de les bíblies catala-

nes, assenyalava l'interès que tenien els Mss . del Beatus amb la seva riquíssima illustració per

l'estudi de l'evolució de l'art hisp.nic en els primers temps medievals . No seria possible, deia,

arribar, amb els Mss . conservats, fins a la reconstrucció de la forma original del Sis . del Beatus?

No seria l'estudi de les fonts d'aquest arquetipus el que ens podria donar el pont que ens perme-
tés lligar l'art paeo-cristirt amb el moss.rab: Suggestionat pel tema ens prometia aleshores
insistir sobre aquestes qüestions i abordar-ne les seves amples perspectives en un treball espe-

cialment dedicat a l'estudi d'aquestes miniatures . El prof. Neuss ha complert la seva promesa i
els que molt esperàvem de la seva capacitació per a encarar-se amb les grosses dificultats de
l'estudi d'aquest període no ens sentim pas defraudats amb l'obra que ha posat ara a les

nostres mans.
Comença PA . el seu treball amb l'examen dels textos que integren els 1\lss . El text de 1'Apo-

calipsi, amb els comentaris i interpretacions que hi intercalà Beatus, constitueix, naturalment, el

nucli principal d'aquests Mss . coneguts per Comentaris a l'Apocalipsi i designats habitualment

pel nom del seu autor, Beatus de Liébana . Llur contingut, perù, acostuma a ésser més ampli.

Generalment comencen aquests Mss . amb la carta antiadopcionista tramesa per Beatus al hishe

Eterius, segueixen uns fragments de Sant .Jeroni i un índex dels comentaris intercalats precedeix

l ; Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux Arts . Ecole des Chartes . Fac-sirnih s, núm . 366.

(2) Estudis Universitaris Catalans, XII (1927), pàgs . 436-440 .

1
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ficament el lliga, corn hem dit, amb el Beatus de Girona . Sense fer-los dependre l'un de l 'altre,
com fa Miller, els agermana i el fa derivar d'un model comú . Artísticament considera també el
Beatus de Torf com a estretament emparentat amb les miniatures catalanes i el compara amb
les nostres bíblies, amb les Homilies de I3eda de Girona i amb el fragment de bíblia del segle xi
conservat al Museu de tic . Iconogràficament i estilísticament el té, doncs, per català . EI text,
que en aquests Mss . sovint es mou amb molta independcncia de la il .lustració, el mostra com a
estretament lligat amb el del Beatus de la Biblioteca del Palacio Nacional de Madrid, procedent,
com veurem, de Poblet . Aquest Beatus, poc conegut i que formava part de la biblioteca privada
del rei, és un Ms . no miniat, decorat únicament amb caplletres romàniques, i que pertany paleo-
gràficament al segle xll . En el penúltim foli porta la indicació : Liber sancta Maria(' populeti, i
en el verso d'aquest mateix foli un catàleg de la biblioteca de Poblet . Sabem que el \Is . va
deturar-se a Cuenca abans d'anar a formar part de la biblioteca reial . Poblet fou fundat el 1150 i
tot porta a creure que, efectivament, aquest \Is . sortí d'aquest monestir . No sabríem fer, doncs,
cap reserva a la catalanitat d'aquest Beatus . No podem dir ja el mateix pel que fa referència als
Beatus de Girona i de Torí . Acompanyem a l'A . en les seves reserves a fer d'Emeterius i Ende
monjos catalans . A part el donar ja com a indubtablement catal ;I el Beatus de Torf, no tenim altra
raó per a catalanitzar el Beatus de Girona que la semblança iconogràfica de Ies escenes de la
vida de Jesús d'aquest Ms . amb la manera de tractar les nostres bíblies el mateix tema . .\ questa
semblança l' A . mateix dóna com a possible l'explicar-la amb la senzilla presència entre els models
de l'il . lustrador, d'un Ms . català . D'altra banda creiem que les diferències que separen en tots
els ordres, majorment en l'estilístic, aquest Beatus de Girona, una de les més riques i brillants
mostres de les influències de l'Orient en l'Espanya moresca, de les nostres miniatures del segle x1

són prou profundes per a justificar la reserva apuntada . Referent al Ms . de Torf la molt més
forta argumentació de l' A . no ha esvaït tampoc del tot els nostres dubtes per a acceptar-lo com a
eixit d'un scriptoriuln català . Confessem en contra de les nostres reserves que una coneixença
directa del Ms . de Torf que no tenim, potser esvairia les raons que ens priven d'assentir a la seva
conclusió . La raó de la germandat del Beatus de Torf amb el de Girona que ara l'A . esmenta a
favor de la catalanitat del Ms . gironí ens fa pes contra l'admetre coin a català el Beatus de Torf.
Tenim que el Beatus de Girona i el de Torf depenen d'un mateix model, i a més de que no
creiem pas català el Ms . gironí, el sabem estretament lligat per la comunitat parcial d'autor amb
el de Távara i el Beatus de Tävara ja s'enllaça amb el de la Pierpont i\Iorgan Library . Ens sem-
bla que l'argument ens portaria massa lluny . No volem pas negar les semblances iconogr<Ifiques i
fins el parentiu artístic del Beatus de Torf amb les miniatures catalanes ni volem regatejar
mèrits a la sagacitat de 1'A . en descobrir-les i valoritzar-les perú creiem, si més no, necessària
la presència d'un il . luminador foraster a l'scriptoriulu per a considerar-lo sortit d'un monestir
catalil . El lligam que l'A . demostra que existeix entre el text del Ms . de Torf i el procedent de
Poblet fa pensar certament que el text pogué ésser copiat a Catalunya o, si més no, utilitzant
un Ms . català . Pel que fa referència a la il . lustració, fins en aquest cas del Beatus de Torf
evidentment el més acostat als tipus de miniatura que sabem positivament eixits dels nostres
scriptoria, segueix als nostres ulls subsistent una marcada diferenciació entre la nostra minia-
tura i la sèrie força homogènia dels Beatus que, creiem, cal explicar per la diferència del lloc
d'origen dels miniadors.

A la relació de Mss . del Beatus, de què acabem de parlar, dreçada per l'A ., caldrà afegir
ara els fragments de Ms . del segle x, guardats a una biblioteca privada de Saragossa, que conte-
nen part del Comentari a I'Apocalipsi del Beatus . L'ha donat a conèixer A . \lillares Carlo en

Contribución al Corpus de códices visigóticos . (Publicaciún de la Facultad de Filosofía y Letras
de la l niversidad de Madrid . Madrid 1931 .)

Estudiats els Mss . l'A . emprèn la reconstrucció de l'arbre genealògic dels mateixos . Deixa
de banda des del començament el Beatus de 13erlín que, salta als ulls, pertany iconogriIfica-
ment a un grup a part . Per a refer l'arbre genealògic dels \lss . emprèn un feixuc estudi compa-

ratiu, primer de la il . lustració, després del text . Per a comparar les il.lustracions escolleix uns

quants temes bàsics que trobem en gairebé tots els Mss . El mapa de l'univers, l'atur dels quatre
vents, l'Aparició del Senyor sobre els núvols, el diluvi i l'arca i les taules pera copsar el nom
i la xifra de I'Anticrist . Després efectua una operació idèntica amb el text . Tria tres fragments

importants i distanciats i ens en dóna totes les variants en relació amb el text del P . Flórez que

li serveix de patró . Enllestit aquest treball esgotador i realitzat amb una meticulositat admirable,
se li fa possible a l'A. seriar i agrupar figures i textos principals que li serveixen per a lligar
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entre ells els secundaris, va constituint grups segons es despri'n de les relacions entre els Mss . i,
per aquest camí, arriba a deduir l'arbre genealògic . Corn a resultat de tot aquest pesat treball
previ tenim avui feta d'una manera científica i sòlida la seriació i agrupaciú dels Mss . del l',oatus.
Aleshores arriba a 1'A . l 'hora d 'endinzar-se en el que constitueix el nucli del seu treball . L 'estudi
de la il . lustraciú dels Mss . ja coneguts . Tema darrera tema van desfilant les il . lustracions preli-
minars, les de 1'Apocalipsi i els comentaris i, finalment, les del comentari al llibre de Daniel . No
ens sorprOn la qualitat del treball del prof . Neuss palesada ja en anteriors treballs del mateix
caràcter. Cada tema il . lustratiu és referit al text corresponent, sön posats a contribuciú per cada
tema tots els Mss . que pel text o la il . lustració hi fan referäncia, la iconografia és apurada amb
tot detall . Com a resultat final de l'analisi iconografic i estilístic es destaquen tres grups entre
els Mss . Un que es caracteritza per la seva reduïda il . lustració . Un segon grup que és constituït
per còpies d 'un model ja allunyat dels primitius tipus hel .lenístics. un altre grup que derivaria
segurament del migdia d ' Espanya. En aquest darrer grup cal distingir-hi dos subgrups, un
dominat més per les influències orientals i. els tipus mosstrabs, del qual el Beatus de Girona és
un destacat exemple, mentre que l'altre subgrup s'acosta més a l'art romànic . El Ms . de Saint-
Sever que pertany al primer grup és el que sembla restar més fidel a l'arquetipus . El Beatus de
la Pierpont Morgan Library seria el més aproximat a l'arquetipus entre els del segon grup i en
certs aspectes la seva fidelitat sembla superior a la del Ms . de Saint-Sever mateix.

Acabat l'estudi dels diferents Mss . l'A . s'encara amb el poblema que és el fons mateix de la
seva investigació : la forma originària del Ms . del l leatus . Analitza primer quines miniatures
formarien el nucli primitiu i quines són addicions posteriors . Esporgat el cos d'il . lustració
d'additaments passa a escatir quines foren les fonts d'on prengué Beatus les miniatures per a

il . lustrar el seu Comentari . Arriba a la conclusió que la il.lustració no prové d'un altre comen-
tari, sinó d'un Ms . bíblic ornat amb miniatures enquadrades . Respecte a la procedencia de la
font es decanta a creure-la nordafricana . 1-Ii ha text d'algun Ms . que dóna una versió anterior a
la Vulgata . Això sol ja ens porta als orígens pàleo-cristians, i l'examen de les inscripcions
de la il . lustració condueix també a fer creure que el model del Beatus seria un Ms . bíblic, nord-
africà i premossàrab i més antic que el Pentateuc d'Ashburnham que te segurament uns orígens
semblants. Dedica també l'A . un capítol als Mss . no espanyols del Beatus representats pel Ms.
de Berlín, procedent d'Ttàlia, i el de Paris i Valenciennes . Tots ells trasllueixen l'arquetipus
paleo-cristia.

En acabar el seu meritíssim treball fa el prof . Neuss unes importants consideracions de caràc-

ter general . Es refereix a la importancia que l'observació de l'esperit que informa les miniatures

té per a la història ideològica del cristianisme. Remarca amb l'exemple del Beatus la persistän-
cia de l'esperit realista en la creença popular malgrat les directives espiritualistes que imperaven
ja des de Ticonius . Recalca l ' interès de la sèrie dels l'>eatus per a seguir pas a pas la transfor-

mació i l'evolució artística des dels models paleo-cristians fins a l 'art romànic. Finalment fa
observar que entre els factors que cal tenir més en compte en examinar l'evolució artística als
inicis de l'Edat Mitjana hi ha el ressorgir de les formes de l'art prehistûric indígena . Aquest

fenòmen, que molt justament assenyala el prof . Neuss, no el veiem sinó com una manifestació
més de la força i valor del fons indígena, que es manifesta fins en l'ordre polític i social, que
pugna per a manifestar-se sempre que ho fa possible la decadència cultural i política dels
dominadors.

Amb L'acostumada gentilesa de donar un resum dels resultats en llengua castellana tanca 1'A.
el seu llibre que estimem una molt considerable aportació a la història artística d ' Espanya . Con-

fiem que aquesta aportació no serà pas la darrera . Acompanya el vol . de text un vol . de lamines

amb 284 fototípies que constitueixen una selecció de la il . lustració dels diversos Mss . Alentre

esperem el Corpus de la il . lustració dels Beatus que prepara el Dr . Walter W . S . Cook, creiem

que la tria del prof . Neuss ser•l molt ben rebuda. El format és manual i les reproduccions

excel ' lentS . —J. NoGUE1 A .

Kul:z, M . : Hcnrdbuch der iberischen Bilddrucke des X I' Jahrhunulerts . Leipzig, I Herse-

mann, 1931 . 1 X + 250 pags. en foli.

Sobre els gravats de l'època incunable a Catalunya s'han publicat força treballs que fan cosa

fàcil fer-ne l'inventari total ; però de tots els gravats del segle xv a la Península ibèrica no s'havia

intentat fer la sistematització total . Això és el que ha fet el Sr . Kurz . I per fer-ho ha posat a
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contribució el gran coneixement que l'autor té del gravat d'Europa i l'estada llarga que ha fet
a Espanya, i el domini de la bibliografia sobre la matéria.

Després d'unes paraules on exposa el mètode de treball, comença el catàleg en la primera
part del qual són descrits els gravats coneguts en fulles soltes, nou en total, dels quals sis són
originaris de Catalunya i. publicats ja per Miquel i Planas . El Sr. Kurz ha afegit a aquests una
estampa de l'arbre de -Jessé trobada per ell en les inicials il . luminades d'un llibre dels carnissers
de harcelona, del segle xv, conservat en el Kupferstich Kabinett de Dresden.

La segona part del catàleg és dedicada als gravats dels incunables ; en descriu 372 amb
gran exactitud i minuciosament . Llästima que aquesta descripció no vagi acompanyada d'il-
lustracions ; per això l'autor indica gairebé sempre on es troben les reproduccions dels gravats
descrits.

Segueixen després uns índexs iconogräfics, d'artistes, d'impressors, propietaris, llocs d'estam-
pació, bibliogràfics, tots de gran utilitat, sobretot l'iconogràfic molt detallat.

Finalment hi ha una llista de les il . lustracions que l'autor ha exclòs del seu Handbuclz : impres-
sions del segle XVI o estrangeres.

Aquest és, resumit, el contingut d'aquesta obra de M . Kurz, primera sistematització rigoro-
sament cronològica del gravat a la Península; sols podríem fer una objecciú : que donada la capa-
citat de l'autor hauríem desitjat que hagués abocat en la seva obra els seus estudis i les seves
idees sobre filiació dels gravats, series, escoles, etc.

Colección cle mil cuatrocientas cuarenta litografías (iconogrcá/icas, heróldicas, tipogrdfzcas,
históricas, etc . ; existentes en los obradores de la imprenta y librería de Guasp . Palma
de Mallorca d . 1929, 100 fulls en foli, amb 2-19 gravats).

_AVIADES, 1 ., COLOMINES, J ., i VILA, P. : Imatgeria popular catalana . Les .-Ircc¡11es . Vol. I,
text 198 -}- L\" pàgs . i il lustracions en el text . Vol . 11, facsímils . 101) läms . Barcelona, Edi-
torial Orbis, 1931.

ARTS DECORATIVES

BETí, MANUEL : Las cruces gemelas de San .11ateo v de Linares de .11ora . Castellón, 1927.
_
di pàgs . + NZI läms.

BETÍ, MANUEL : El Arte _Medieval del Haestr'atigo . Los Sardalillea orfebres de J%l'ella . Caste-
llón, 1929 . 116 pàgs . + XVIII làms.

MASFERRER CANTÓ, SANTIAGO: La Joieria Catalana . Historial grc'Ijic del gremi de joiers de

Barcelona, pag . 188 . Barcelona, 1930 . Edició luxosa amb gravats nombrosos.

Una primera part està dedicada a l'estudi del Llibre d'adzv ertirrlents, Llibre de passalties i
Llibre de /)ullclucs del Gremi de Barcelona . Es aquesta la part més estudiada del llibre.

Una segona part comprèn la història de l'art de l 'orfebre i de l'argenter a Catalunya reduïda
a uns articles lleugers de contingut sobre algunes obres d'orfebreria catalana.

La tercera part destinada a l'època moderna conté notes més aviat Iiter<tries sobre les joies
i les pedres precioses i els principals obradors de Barcelona .— J . P . I C.

PUJOL I TUBAU, P . : E urna d'argent de San/ Ernu'ngol bisbe d'Urgell . Barcelona, 1927.

INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS. Secció I-Iistòrico-Arqueològica . Memòries, vol . I, fasc . 1.

IGUAL, CBEDA, A. : Dietario del platero Sudre ._ . Colección Beuter . Vol . 1, Valencia . Sucesores

de A . López, 1930, 95 pàgs.

GALLARDO I GARRIGA, ANTONI, i RUBIÓ I TUDURI, SANTIAGO : La f01ja catalana . Descripció i

funcionaunent . Historia . Destribució geogrc'ifica . Barcelona, Nagsa, 1930 . 96 pàgs . + 6 ff.

gravats .

1



CRZ)SICA 1) ' _1RoL'EOLOGIA 1 IIIS'l'ÒRIA DE L 'AR'l'

	

295

Modern 13obbin-Lace in the collection o/ the Hispanie Society of America, Willy comparative
material . New York, 1931, 12 pàgs.

Reproducció d ' exemplars de blondes en el Museu de la Hispanie of .1merica, entre les quais
n ' hi ha de treballades a Arenes de Mar . Illustren la col'lecció fotografies dels coixins usats
per les puntaires i quadres pintorescos que les representen treballant . Acompanya a les repro-
duccions una bibliografia.

SANTACANA, FRANCISCO : La Enrejolada . Museo Arqueológico, Martorell . 48 ilustraciones
y 4 tricromías con texto explicativo . Barcelona, H . de J . Thomas S . A ., 1929 . 28 pägi-
nes + 55 làmines.

INDUMENTÀRIA

RENÉ D 'ALLEMAGNE, HENRY : Les accessoires elit Costume et du .Mobilier, depuis le treisic nie
jusqu'au milieu du divneuvic)me siücle.

"Tome 1 . Bijouterie, bagues, bracelets, boucles d'oreille, bijoux en acier et en fonte de
Berlin, boutons, chatelaines, cachets, pommes de cannes, éventails, miroirs, escarcelles et sacs,
boites et tabatières, coffrets, luminaire, objets en tole vernie . XXIV + 200 pàgs.

Tome Il . Outils et instruments de précision, bésicles et lunettes, lorgnettes, écritoires, horlo-
ges, montres ciseaux, navettes, accesoires de fumeurs, ustensiles de table et de cuisine : couteaux,
cuillères et fourchettes, bassinoires, mortiers, moulins à café, paniers, clavandiers . P<Igs . 189.

Tome Ill . Descripció dèls objectes representats en les làmines . Taula analítica i índex.
Pàgines 178. 393 fototípies que reprodueixen més de 3000 documents . Paris, 1928.

Interessants referències als canalobres de ferro d'església catalans (Museus de Vic i Barce-
lona) ; reproduccions i estudi sota el nom d'espanyols d'objectes catalans, especialment d'argen-
teria i orfebreria.

LAFEBURE DES NOETTE : L'attelage, le cheval de selle a travers les tiges . Paris, Piccard, 1931.

Estudi ple d'interès en el qual és citat el portal de Ripoll . L'autor ha pogut fixar la data en
què la cavalleria deixa d'usar la llança o braç alçat i l'empra apoiada en l'aixella del cavaller.
En la tapisseria de Bayeux els dos sistemes són usats ; al portal de Ripoll la cavalleria és repre-
sentada usant la llança en el vell sistema . Salvant el possible retard en el nostre país, sota
el punt de vista iconogràfic, el portal de Ripoll fóra anterior encara que immediat a la cèlebre

tapisseria francesa.

Slmúx, J . M . : Les ulleres en els «scriptoria» catalans de l'edat mitjana . Barcelona, 1928.

Es la quarta de les notes de l'autor sobre aquest tema.

HISTÙRIA DE LA MÚSICA

En aquesta Secció donem compte de les obres i estudis de caràcter histèric que de lluny o de
prop es relacionin amb Catalunya . Abarquem només les obres i estudis que tractin de la histùria
musical hispànica anterior al segle xlx i excepcionalment citem una obra d'aquest segle . Donat
que la música catalana de totes les èpoques es troba tan íntimament lligada amb la música histò-
rica de les altres terres peninsulars, que d'altra banda resten tan poc estudiades fins ara malgrat
llur importància, encabim també ací les obres i estudis que facin referencia a la historia de la
música peninsular en general . D'aquesta manera, suplim el buit d'una bibliografia així que fins

ara mancava . Si recordem que el Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya admet
entre les seves publicacions tot allô que faci referència a la histèria de la música dels països
hispànics, i que guarda al seu arxiu per mitjà de fotocòpies el millor de la producció musi-
cal hispànica, la bibliografia que avui inaugurem és totalment justificada i en serà de gros profit
amb el dies .
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ANGLLS, I1 . : Les «Cantigas» del rei

	

Jnfüs el Saz'i, amb la versió catalana pel Dr . Josep M ."
Llovera, Canonge . l'iria Cristiana, vol . N 1V. Barcelona 1927 . 61 pàgines.

S'hi publiquen tretze cantigues amb 1a transcripciú musical moderna i versiú catalana fidel a
l'original, la qual es presta a ésser cantada sense trencar mica el caire del text galaico-portuguès .
Com a introducció, Mn . Angles hi estudia cl tet de les melodies del repertori de les Cantigues
de Santa Maria d'Alfons el Savi i demostra com la notaciú musical dels Còdexs de Madrid i de
l'Escorial és prou clara perquè hom hagi d'inventar una teoria nova per transcriure-les . La tal
notació dóna el ritme mensural-modal ; això tira per terra la teoria del professor arabista j . Ribera
que en editar el Cùdex de la B . N . de Madrid, a compte de l'Acadèmia de Madrid, va escriure:
La música de las Cantigas estä escrita EN NOTACIÚN MUSICAL ENIGM TICA, CU1-A CLAVE SE PER .

DIÚ . Cal només comparar la transcripciú de Mn . Angles amb la del professor Ribera per veure,
corn seguint fidelment la paleografia musical dels CÙdex esmentats, la melodia resta pulqui'rrima
i hom s'estalvia de caure en les contradiccions i absurditats infantils de l'iliustre arabista.

ÀNGLÉ.S, h . : 1)ie lllehrstilimmllige Pubsd' in Spanien i'or dein 15. Jahr'hunldert, al hongres-
sbericht llet' 3eethoz'en-Zelltenalfeier, AVien, Mirz 1927, pàgs. 158-163. Publicat també
en català La nlllsica a neus anterior al segle xv dins l'Espanya a la Revista Musical
Catalana XXIV (1927) i en tiratge a part.

Es tracta de la Memòria llegida per l'autor al Congrés Internacional de Musicologia de Viena

del 1927 . Per tal de donar clarícia sobre la música a veus, cantada a l'Espanya abans del segle xv,
l'autor presenta quaranta-tres tractats de teoria musical de l'edat mitja servats a la península.
D'aquests tractats, onze es conserven al Còdex -12 del fons Ripoll de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, copiat els anys 1018-1046 ; un a la Biblioteca de Catalunya \1 . 583 De Canenlli scientia
del segle un altre del segle xi p- a la catedral de Barcelona el qual presenta la teoria musical
catalana sobre la notació dels motets ; els restants es guarden a la Colombina de Sevi-

lla sign . : -2-25 ; un d'aquests tractats de Sevilla va escrit en ca.tal<t i copiat al segle xv ; altres
dos són obra del desconegut canonge d'Avinyó johannles I'ipudi.

Com a manuscrits que contenen la música a veus de l 'Ars antiga de l'Espanya medieval,

Mn . Anglès, ultra l'esmentar el Pseudo-Calixtinus de Compostela i el de Madrid B . N . Mss. 20 .486
(a. Hh 167), ja coneguts, hi presenta tretze Cùdexs desconeguts fins ara . D'aquests un de l'Orfeó
Català, tres de Tortosa, un de l'Escorial, tres de Madrid 13 . N .), el de París B . N . lat . 5132
provinent de Ripoll, el M. 250 de la Biblioteca de Catalunya ; descriu el de Las huelgas (Burgos),
i anota el Còdex 139 del fons Ripoll de l'Arxiu de la Corona d'Aragó . Quant als manuscrits

amb música de l'Ars noz'a (polifonia posterior al 1320), ultra el M . 853 de la Biblioteca de Cata-

lunya i el Ms. 2 de l'Orfeó Català descrits per F . Ludwig i 11 . f iesseler, gràcies a les fotocòpies
enviades pel Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya, l'autor aporta la descoberta
del M . 1361 de la B . N. de Madrid i el

	

946 de la Biblioteca de Catalunya.

ANGLÈS, I1 . : Jlusici orgallici Iol1rulnis Cabanilles (1644-1712) Opera Olnnia, vol . I. Publicacions
del Departament de Música de la liblioteca de Catalunya, IV . Barcelona 1927 . XC1I pàgs, de
text, i 181 de música.

L'escola hispànica de música d'orgue del segle XVI fou una de les més fortes d'Europa . Els
noms de Venegas de Henestrosa, Antonio de Cabezón, Fra Joan Bermudo, Fra Tomàs de Santa
Maria i altres per l'escola de Castella, i Pere Albert Vila per la catalana, són garantia de la
grandesa d'aquella escola peninsular del segle xvl . El segle x~•II presenta encara organistes

eminents corn són els castellans Bernat de Clavijo, F . Correa de Araujo, Andreu Lorente, Mar-

tin i Coll, els aragonesos Sebastià de Aguilera i Pau Nassarre, el portuguès Manuel Rodríguez
Coelho ; sobre tot, perú, el segle xvli presenta organistes illustres a l'escola catalana-valenciana:
Joan Baseya, Gabriel Menant, Joan Verdalet i Josep Elias per Catalunya, Jerùnim de la Torre

i Joan Cabanilles per València foren els més famosos . D'entre tots, la figura de Cabanilles és la

més excelsa.
Joan Cabanilles va néixer al poble d'Algemesí—a 32 kilùmetres de Valencia—el 6 de setem-

bre del 1644, quan just feia un any que a Itàlia havia mort G . Frescobaldi, i en dies que l'orga-

nista alemany Dietrich Buxtehude, el mestre del gran Bach, tenia només 7 anys . Mentre Caba-

nilles, als 9 anys, començaria a iniciar-se en la música segurament a l'escola de València, a
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Alemanya neixi~t cl celebrat organista Joan Pachelbel ; a França, cn canvi, començava ja
a parlar-se de Francesc Couperin el Gran, l 'organista de St.-Gervais de París, 13 anys més vell
quo el nostre Cabanilles . Essent ell jove de 21 anys, doni el cridava corn a successor de jerùnim
de la Torre en l'orgue d'aquell temple . ordenat de prevere el 1668 — un anv després de la
mort de Froberger — Cabanilles era estimai al seu país, i els seus deixebles copiaven ja les obres
de llur mestre que passaven de ma en mit amb admiració plena . França, rica en organistes i
clavecinistes de bon nom aquells dies, aviat cridava l ' organista de V -alencia per tal que donés
concerts en diferents indrets de la França . El mestre no era pas vell, als (~S anys, despr(s d ' haver
sonat aquells orgues quasi cinquanta anys, moria a Valencia el 29 d'abril de 1712 . Cal filar-se
bé, que en aquesta epoca, Mach tenia només 27 anys.

Cabanilles és per avui l'organista més gran de 1 'Espanya del segle xvü . Donat que la
impremta musical peninsular d'aquells dies no estava pas avençada i que els mecenes peninsu-
lars quant a la música no existien entre nosaltres, les obres de Cabanilles no varen imprimir-se,
és per aixù que la seva producciú arriba manuscrita i escampada per ci per lla dels arxius hispà-
nics i de l'estranger . La seva producció fou tan abundosa, que malgrat que potser només hem
servat una tercera part de les seves obres, la publicaciú completa tindrà almenys deu volums.

La producciú de Cabanilles consisteix en Tientos (els ricercari dels italians), Pasacalles,
(,rrllarahrs, 13 (11(1llas, Paseos, Folias, Xirc((ras i Tocatas . Ultra aquestes peces de volada ampla,
tenim d'ell a centenars de petites invencions que ell — seguint la tradició hispànica — on diu

versos . E1 present volum — el primer de la serie — ultra la biografia del mestre Valencià fins ara
desconeguda, Mn . Angles presenta la Taula de les fonts» que guarden les obres de Cabanilles;
de moment presenta catorze manuscrits, dels quals, set són servats a la Biblioteca de Catalunya,
un a l Orfeó Català, dos a \lontserrat, dos a Madrid, Bibl . Nacional, un a Berlín i altre al mones-
tir de I>curon .Alemanya Corn a música, aquest volum presenta vint-i-cinc Tientos de Cabanilles
amb les variants respectives de tots els manuscrits.

Per capir a bastament l'obra de Cabanilles cal remarcar que la tècnica harmonica que demos-
tra Cabanilles en els seus Tientos, sobrepassa la dels mestres hispànics i estrangers del seu

temps ; el seu misticisme fereix profundament i entra fins dins de l 'anima . El misticisme de la

música d'orgue de l'escola peninsular dels segles xß-1 i xvil no fou potser superada per les esco-

les de fora . Cal remarcar be, que Cabanilles va conèixer les obres musicals dels organistes de
França i d'Italia ; en canvi, sembla que no va arribar a conèixer les obres dels seus contempora-
nis alemanys ; d haver-la coneguda, hauria perfeccionat la seva música en el camp del desenvo-
lupament temàtic i en el de la fuga . Si en comptes de seguir fidelment la tradició de l 'escola
hispànica, hagués cil volgut seguir també. els avenços de la música italiana i francesa, les seves
composicions organiques tindrien molta niés varietat, quant al gènere i quant a les formes
musicals.

Cal també no oblidar que el pedalier dels orgues hispànics no va tenir ni de molt el perfuc-
cioname nt que va tenir de bonhora als altres països, principalment a Alemanya ; així trobem,

que mentres que l'orgue de J . S . Bach tenia ja trenta-tres notes al pedalier, el nostre Cabanilles,
pel que demostra en les seves obres, tenia un orgue amb el pedalier de vuit notes — l ' escala
diatonica — mes el si b . Aquest primitivisme en l instrment, per força havia de cohibir-lo en

escriure música per al seu instrument . Pel fet d'aquest pedalier i per la mena de desenvolupa-
ment temàtic que ell empra en les seves composicions, a primera vista, Cabanilles es presenta
com si fos un compositor de principis del segle xvü, malgrat que sigui ja de la segona meitat i
de començ del xvttt . Sigui com sigui, l ' edició de les obres de Cabanilles ha estat una sorpresa
grossa i una revelacití bonica per als organistes i musicùlegs Barreu del món . Es d'una mena

de Dietrich Iluxtehude, el seu contemporani alemany, predecessor i mestre del gran Bach.
Hom sap com els nostres organistes escrivien indistintament per a orgue com per a clavicordi

o clave i encara que les obres servades de Cabanilles siguin sempre destinades per a l ' orgue, no

cal dir que moltes d 'elles es prestaran a meravella per a sonar-les en el clavicèmbal.

L'adició acurada d 'acluest volum respon a totes les exigències de la crítica moderna.

AyGL1S, 1 L : Dos Tractais nrecliet'als de nuisit-a figurada, a la Festschrift fürJohannes Wolf

(Berlín 1929), pítgs . 6-12.

S'hi transcriuen dos tractats anònims del Codex miscel-lani de la Colombina de Sevi-
lla \Is . 5-2-25 (a . Z . 185-32), folis 63-66 . El primer tractat no és més que un compendi de 1' Ars

15 . — Institut Ll'Iatudis catalans
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perfecta' que va publicar Coussemaker (Scriptores 111, 28-35) i que atribuia sense fonament, tot
duptant-ne 1 lbin' . pag . XVI), a Philippe de Vitry . El segon és un Tractat de Xicolatts de Settis,
servita italiä desconegut fins ara . A la Festschrift citada per un lapsus pagina 9, ratlla sis,
començant per baix, diu «ad doctrinam», ha de dir «ad differentiam ., pagina 11, exemple pri-
mer alliscantusn, ha de dir Biscantus ..

Avi,Li,s, H . : La hiusiquc arca X c et X7 1 ' sieeies . L'H-cole de Ripoll, al volum La Cfaalogne cr
1'epogtte rontcttte . Conferenccs fuites ct la Sorbotttte en 1930, per a la Fottdetliott Cetntbó.
Paris 1931, pags . 157-17°).

L ' estudi de la música dels segles x-xi a Catalunya quasi est .•i per encetar encara . Es per això
que l ' autor, en endinsar-se per primera vegada en un camp tan desconegut, presenta el programa
del pla que s'haurà de seguir quan el tal estudi es faci amb l'amplada que es mereix . De bones
a primeres, nega Mn . Anglès que la litúrgia romana no entres a Catalunya fins a la segona
meitat del segle xi, i afirma due el cant i la litúrgia de Roma hi entraren ja als segles Is i x.
Encara que així fos, esta clar, però, que a Catalunya les reminiscències mossàrabs perduraren al
menys lins al segle xI . Per a provar aquesta afirmaciú l 'autor addueix diferents proves . A conti-
nuació enumera els Cùdexs servats a Catalunya amb notacio aquitana i catalana i es fixa en les
característiques d'aquesta darrera . Adhuc en el cas de no haver servat manuscrits neumíltics,
hauríem d'alirmar que Catalunya va posseir una cultura musical forta durant els segles x ixi,
atenent només al fet de la seva situació geografica : per una banda, Catalunya era la veïna del
Migdia de França, tan rica en monestirs que tenien les escoles de música més fortes d'Europa, i
d'altra banda, Catalunya era veina de l'Espanya arabiga en la qual la música profana i el cant
mols trab hi era talment Iloreixent.

En parlar de la música al monestir de Ripoll, presenta aquest monestir coin a centre de la
cultura litúrgico-musical a Catalunya, descriu el Cùdex -12 del fons Ripoll de l'arxiu de la Corona
d'Aragó, el qual conté els teòrics musicals niés sortints que passaven per Europa des de 13oethins,
dels segles v-v r, fins a la primera meitat del segle xI, i estudia el tractat de Monoebord del
monjo Oliva que ell titula Brez iarittm 'le .11ttsica i analitza el Tonarins del segle x copiat a
Ripoll i guardat en el manuscrit 72 del fons Ripoll del citat .Arxiu . Una prova forta de com la
cultura musical del cenobi catala seguia les correnties del dia vingudes dels monestirs de França,
la trobem en el fet dels tropus i drames litúrgics, en el fet dels himnes i segiiencies i en el fet
d'una lírica musical profana provinent de Ripoll i servada fins al present.

ANGLÈS, II . : Gacian Reyneau art k7tnigsho/ :u Barcelona in der Zeit von 139 . . . bis 1-120 als
Studien _trr .11usikgeschichte de la Festschrift für l 'nido Adler, AVien 1930, pàgs . U-l-7U.

El manuscrit de Chantilly, .Musee Condé 1 047 fol . 56 v°, serva una composició a tres veus
1 ~t t'en mon ctrer mec mes eux de Gracia Reyneau, compositor desconegut fins al present.

En aquesta lliscel•lanea que hom dedica a Guido Adler pel seu 75 natalici, l'autor aporta una
riquesa de documentació desconeguda sobre els músics de finals del segle xi p i comerç del xv a
la Cort de Barcelona.

Pels documents trobats a l'Arxiu del Reial Patrimoni i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de
Barcelona, resulta que Gracia Reyneau va néixer a Tours i vingué a Catalunya essent ja clergue.
El primer document trobat fins ara sobre el seu servei a la Cort d'Aragó és del 1398, i a l'arxiu
del Reial Patrimoni no es troben documents anteriors pel fet de mancar molts registres de qui-
tació dels anys 1373-1-100 i pel fet de mancar també els albarans de vestir dels anys 1362-1395.
Reyneau fou acapella e xandre de la capella major» del rei des d'aquesta data—de segur que ja
hi era alguns anys abans — fins el 1429, que obtenia un benefici a l 'església de Lleida.
Mn . Anglès hi extracta un document de l'any 14114, pel qual es veu clar com la majoria de can-
tors de la capella del rei Martí eren franco-flamencs . Encara transcriu un document del 1408
trobat per F . Martorell al Cartoral de Poblet — al present servat a Madrid — el qual demostra
corn Colinet Forestier, un temps músic de la Cort de 1lorgonya, era cantor de Joan 1 el 1392;
aquest havia prestat al monestir de Poblet un llibre de tnotets e de ballades, que després, en
morir Colinet, Johannes Martini, presbiter, et Gracianus Raynelli, afrancigene, cantores sive
xandres ' del rei d'Aragó, com a marmessors que eren del citat Forestier, el reclamaven al
monestir de Poblet.

Tot aixù prova que, a la capella reial de Barcelona, com també al monestir de Poblet, hom

1
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coneixia bé i. executava la música religiosa i profana dels predecessors i contemporanis de
Dunstable, Binchois i Dufay, de finals del segle xiv i començ del xv.

ANGLÈS, IE. : El Codes _Musical ric Las Hrelgas (JIrzsica a z'eus dels segles .vici xii) . /nti'odre-
ció, Facsfiiril i Transcripció . T, Introducció 1 X X,II + 387 pàgs . 11, Facsímil \ CV + 338 de
facsímils . 111, Transcripció \FITI i- -I11 de música . Publicacions del Departament de Música
de la Biblioteca de Catalunya \"I . Barcelona 1931.

Parlarem d'aquesta obra en el volum següent. Direm només, quant a la seva introducciú
del I volum, que per primera vegada s'ha presentat al món musical un conspectus histùric-
crític del fet de la música peninsular des del segle vi a convenç del xiv . L'autor apunta un hell
rengle de dades completament noves tan en la part de la lírica llatina dels segles com en
la part de la música hispànica a veus des de l'organum i conductus dels segles xii-xiI al motet
Llatí del xili . Es la primera vegada que hom edita un manuscrit així, donant alhora el facsímil,
transcripció col . leccionada amb totes les variants de manuscrits similars i precedint cada peta un
estudi bibliogriIhc, musical i literari . Donat que en publicar-se el volum següent la crítica dels
musicùlegs s'haurà ja manifestat, l'autor podrís fer llavors un resum de l'obra i de les critiques
mes notables ; alhora, serà ocasió bona per contestar els dubtes i obser vacions que la tal obra hagi
suscitat . Endemig, afegim encara, que ultra els musicùlegs, l'obra interessa els historiadors,
els romanistes, els himnùlegs i tots els estudiosos que s'interessin per la cultura hispànica
medieval.

AxGLÈs, Il . : La polt'plzozzie z'eligiezzse pezzizzszzlaire azWrierre ü la z'enue des zzzrsiciezzs fia-
nzands en Espagre, al Compte Rezzdu del Premier Cozzgrès — Liege l es- au 6 septembre 1931)
— de la Sociétc' Inzternationale de _llrsicologie, puigs. 67-72 (Londres [1931]).

Per tal de desfer una vegada més la dita d'alguns historiadors belgues i alemanys que afirma-
ren que la península iberica no havia conegut cap escola de polifonia que fos anterior a la vin-
guda dels músics flamencs a Espanya a començament del segle xvi, Mn . Angles presenta aquesta
Memùría al citat Congrés de Liege . Després de molts anys de recerca, l'autor pot constatar dos
fets : 1 . r Els músics peninsulars de començament del segle xv varen conèixer i varen executar
Les obres de l'escola neerlandesa de Dufav-Binchois ; de moment, perú, són ben rares les compo-
sicions polifùniques dels mestres hispànics d'aquells temps . -2. n	la segona meitat del segle xv
i començament del xvi, els compositors espanyols conegueren i varen executar la música de

l 'època d'Ockeghem-Obrecht-Josquin, i alhora crearen una Escola nacional de polifonia corte-
sana i religiosa molt abans de l'arribada dels músics neerlandesos a Espanya . Per provar aquesta
segona afirmació, l 'autor presenta 42 noms de compositors espanyols, 23 dels quals eren coneguts
fins ara, i hom desconeixia la polifonia religiosa de tots els altres, excepció feta d'alguns motets
de Peñalosa i una obra de Fernàndez . Corn a arxius de música on es guarda l 'obra religiosa
d'aquests mestres es citen Barcelona (Biblioteca de Catalunya i Orfeó Català), Segovia (Cate-
dral), Sevilla (Colombina), Taraçona (Catedral), Gandia (Col .legiata), Saragossa (La Seo), el

Cùdex SS de Trento, el manuscrit 159 del Liceo Musicale de Bologna, Biblioteca Vaticana de
Roma, i París, B. N . nouv . acq . frç . 4379 . De la llista d ' autors hispànics allí citada, cal treure
el nom de Petrus OLIVA (= ELIvE) que és un mestre flamenc, corn ho demostren bé algunes de
les seves Chansons amb text flamenc servades a Segòvia.

BALDELLÚ, FRANCESC : La Confraria ele _llzzsics de Barcelona . Extret de La Pararla Cris-

liana . Núm. 44, _Agost, 1928 . 16 puigs.

Estudia el fet de la Confraria dels Músics de Barcelona «sots invocació del Gloriós Sant
Gregori Papa y de la benaventurada Santa Cecilia, verge y màrtirs', fundada a Barcelona el
13 de juliol de l'any 1599 . El document que historia la vida d'aquesta corporació, el seu origen i
funcionament, els privilegis i deures dels confrares, fou publicat ja per F . de Bofarull a la

Colección de documentos incfditos del archivo de la Corona de _-fragor, vol . XLI, pàg . 373.

BALDELLÓ, F . : La nzzísica de l'antic Consell Barceloní . Barcelona 1929 . 12°, 79 puigs.

L'autor pretén només historiar, escriu, ales primeres notícies que trobem referents als músics,
diguem-ne oficials, que sonaven per encàrrec dels consellers o del Comú» . De moment presenta
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sols les dades que ha trobat a 1'i\rxiu de la Ciutat dols segles xtv-xviI . ".Troba que el mot
it(glar emprat ja al segle Xiv com a noir de músic de la ciutat, perdura i va perdent-se lins el
segle xvl, i que al xv-ii ja no en queda quasi rastre . Parla del trompeta major de la ciutat i del
tab,tler : al 14 57 troba ja els sumadors de corda que la ciutat contracta per a la lesta de Corpus.
El mot ministrer (= menistrer, menistril, manistril, manistroll, mencstrill, ministi –, etc.), o
ministril, ha estat el més usat durant aquells segles . La Cobla ciels rrriuislrils de la Ciotat
estava composta, potser, de sonadors de gralles, xirimies, cornatmuses, Ilabiols i altres instru-
ments similars . En despullar els llibres d'arxiu dol segle la documentaciú va rajant més
generosa . Mn . Haldelló estudia el nombre de músics que sonaven a compte de la ciutat des del
segle XIv , en les festes cíviques i religioses principals ; generalment el nombre ora de sis. En
solemnitats especials, com la del 1393, es parla de vint-i-un joglars amb trompes i trompetes que
per disposició dels consellers anaven a sonar al Palau del roi . EI .1/anual de

.lot–ells .))'(lits, el
Llibre de la Ciaveria, el Llibre (le cuses assenyalades i los Rubriques de Brrntiquer són les
fonts principals que li proporcionen les dades que esmenta . El 1459, per la solemnitat do Santa
Candida, per exemple, els músics arriben a vint-i-dos. L ' autor estudia encara els nomenaments
dels músics, els sous que cobraven, llur indumentaria i ci rengle d 'instruments que ha trobat
usats des dol segle xIv al xvti . Encara historia les diades i actes en que sonaven els músics i els
llocs que se'ls assenyalava.

IiE1 iR .vy, [ .J . El Gran li'crlri' del Licero de Barcelona . 1837-1030 . Barcelona . Institut ()Glli('
(_)lita de Vilanova 1931 . En foli major, 408 pags . amb moltes reproduccions, facsímils.

Com a obres que estudiessin la histeria del teatro a Catalunya, teniem tins ara només La ópera
en Barcelona de Virella i Casañas (Barcelona 1888) . En el volum que comentem, trobem una
introducció «Corn s'ha arribat al Liceu de F . Carreras Candi, qui aporta un bell rengle de
(Jades, algunes de noves, altres de ja sapigudes sobre la historia del teatre a Barcelona des
de l 'època dels romans fins al Liceu actual.

M . J . Bertran historia l'evolució i les dades principals del nostre teatro des dels seus inicis
al 1h37 fins al present.

IlORREx, C11 .XL:LEs VAN DEN : _/o/r(nlries Tirrclor'is . Extrait de la Biographie _Vcrtioi(ale, publiée
par l'Académie royale des sciencies, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t . NXV
193L, col . 28S-316.

Es tracta d'un estudi documentadissim sobre la vida i les obres del teùric-compositor Tinc-
toris, nat a I-rabaest, o Nivelles, vers el 1435 . Tinctoris fou un dels músics més eminents de la
cort del rei Ferran de \apols al quai serví ja molt temps Abans del 1-176, almenys fins cl 1-187.
Tinctoris va dedicar el seu I>i//initorium a tleatriu d'Aragó, tilla del susdit F e rran de ;'ipols,

després reina d'I lungria . Tinctoris és aquell mostre qui coneixia de prop els cants i les dances
de Catalunya, l'amor dels catalans envers la música de guitarra, etc ., no sabem si porque ell

hauria visitat el nostre país o sols per haver alternat amb els músics i personatges catalans de la
cort de ipols.

(lL:isEL, R(DoL1- : /ur GeschicIrte derr I]allaglia . Leipzig 1931 . 5 . u , 1-13 p :tgs.

En estudiar la música de la Ilattaglia, parla del madrigal de Joan I lrudieu (-;- 1591) titolat Las

((111(rs (pags . 30 s . i 120 ss .) i segueix O . t. rsprung, , /cau /il'1(diert, 0111 .11cister der spauisclrcn

k'rntst (ler 1(, , Jahrhrntdert al Bulletin de la Societat Internacional de Musicologia del l925.
Analitza tambo"' les Ensaladas del nostre Mateu Flecha ( pag . 35 ss .), principalment les titolades

La Bomber, La Guerra, La /rastra, així com taunh( /_(t Trulla de Carteres, i La Lucha de Vila,

algunes d ° aquestes gracies a les fotocopies del manuscrit \I . de la Iliblioteca de Catalunya que

a petició se ga li enviarem ; ja no cal dir, com en coneix algunes, valent-se també de 1'Orphertica

lyr(t del vihuelista castell ;t Miquel Vuenllama (p;tg. 95) . Cita tambo"' la Batalla per a orgue

de Pau I ;runa i altres d'anónims catalans valent-se només del Catr(lech (le lot Biblioteca .I/usi-

cal (le la Dipntaciú de Barcelona del mestre Pedrell (p ig . 60) . Cita, tot passant, la composició

sobre la batalla de Morales de ocho, del llibre d'orgue Facultad orgánica de Francisco Correa

de .Vrauxo (Sevilla 1626) .
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KRovER, 'fnRODOR : : Zur ('/iicru'elleri/rt,Le, a la Pcslschrift - fira ( ;nido Adlcr citada encara, pàgi-
nes 107-115.

Com a exemple b,•lsic de la seva tesi sobre l 'usanca de les claus en les obres a capella dels
temps de la polifonia classica, duna el facsímil 1 transcripciú del _robis [latos, uobis Hiatus,
d'autor anònim, del manuscrit de Toledo, Catedral, Cod . 25, foli 04 v . i 05.

KROVER, TiiEoDoi : : Per Vol//.'onuuicrne Partiturspieler . Erste Folge . Leipzig lo .;o, En
Joli \ V I -!- 52 de música.

Ili transcriu diferents composicions a capella de N . Gombert, del manuscrit de Madrid,
B . N. Cod . vIs . 2433, el Xobis (lctius, riobis rncitus, de Toledo, Catedral, Cod . 25, d'autor anònim
ja citat, del

.Sanctorum
nnerilis, himne a quatre veus de Torrentes, de Toledo, Catedral, Cod . 12,

i Domine fortor, et Deus, a quatre de Sebasti ;i de Vivanco, de Toledo, Catedral . Còdex 23.

Luow ► G, F . (-;-) : 1 ber den Eritsteliungsort clec grossen « .Votre /raure Ha ndschriften a la
h"eslschri/1 _für Guido .-adlt'r, citada, p<<gs. -15-49.

El Còdex de Madrid, B . N . AIss . 20-150, provinent de la Catedral de Toledo, es un dels quatre
manuscrits nies importants que contenen el repertori de la polifonia de l'Escola de Notre-I )ame de
París de finals dels segles xii i XIII. Fins ara, hom havia cregut que aquest Còdex, com el de \V'ol-
fenbüttel I Ielmst . 02S, havien estat copiats a Franca . Desprt's d'un estudi detallat del manuscrit
toledà, del seu contingut musical, de la grafia del text i de la música, i mes que tot, després de
la troballa del Còdex musical de Las I belgas (1lurgos), el prof . Ludwig pogut' demostrar que
el Còdex servat a 1 ;tdrid fou copiat a la península i no a Franca . Així mateix va poder pro-
var com el manuscrit citat de \V -olfenbtittel provenia no de Franca, sino que provenia d'An-
glaterra.

I,uDwIG, 1- . : Guillaume de Machaut . Jlusikalische Werke. Zweiter Rand . Einfeilrinng :nr

1 . I3trlladern, Ru ndecrrr .r und 17rcliris . 11. _llolelteni . ILf. Jlesse truc/ I_rris, a les l'ublikalio-

nen äilterer

	

Dritter Jahrgang . Erste Teil . Leipzig 192S).

En estudiar 1es fonts que contenen les obres del poeta-músic Machaut ( 1 :-n 00-1377 probable-
ment), descriu tambo els manuscrits principals amb nnisica dol segle xiv . Entre aquests, parla
(pàgina 22) del fragment de la Biblioteca de Catalunya M . 853, i del manuscrit M . 9-10 que el

signant d 'aquestes ratlles li havia prestat amb fotocopies l'any 192o ; parla encara del manuscrit
de la biblioteca de l'Orfeú Català que coneixia ja des del 19_4 . . la pàgina 32 parla extensament
deis estudis recents que a Catalunya hom ha fet sobre la història de la música medieval . Cita els

1)ocurnenits per l'Histi)ricr de la Cultura Catalana J1i;,-czul d'A . kubiú i Lluch, obra que ell

extracta comentant els documents mes adients ; extracta també de l'estudi de Pedrell Jean 1
c/'Ilrcig()u, corrnpositcrrr de niusique a la Rienrcruu-l-cstschrr/t del 1909 i que primer s'havia
publicat als Escudis ['uirersitaris Catalans, i dels treballs d'il . _Anglès publicats al Bericht del

Congres de Musicologia de Basilea del 1924, i al ( ;edeu/'boek ofrenat al Dr . 1) . F Scheurleer
el 1925 i d'altres. Es fixa especialment encara en les cites que sobre Machaut hom troba als
documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a la literatura peninsular.

Ln Dvvi ;, F . : Die Erlorschntnn ,g der' Jlusik des _llittclrrlters . Festrede im Namen der Georg

August-Universitat zur Jahresfeir der Universitat am -I Juni 1930 . (Gottingen, 1930.) S.°,
30 pàgs.

Es el treball pòstum del gran musicòleg alemany, el reinstaurador deis estudis de la música
medieval. I h parla amb elogi dels estudis de musicologia que actualment fa a Catalunya sobre
la música medieval, i bescanta una vegada mes la teoria de ) . Ribera sobre la música de les
Canti2ues.

11 .x rí AL13 :v yELL, F . : Rotes històriques de 1'orgue del Vendrell . Vendrell 1925, 12 .°, 37 pùgs.

Dóna noticies molt interessants sobre l'orgue del Vendrell sonat un dia pel nostre gran
artista l'au Casals i el seu pare . Gràcies a la munificència de l'esmentat violoncelista, l'orgue
del Vendrell ha estat restaurat pulcrament i amb totes les exigències de la tècnica moderna .
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JIILAN, LL"YS : _llusll.'(ilische I r('l']'e . Iii der Originalllot(ltion 11)1(1 ciller t bel'tl'(lilll ' llel'(lils-
egebell toll Leo Schrade . I'ublikationen iltt'rer \1usik . A'cri ;ffcntlich von der .Abteilung zur

Herausgabe ilterer Jlusik beider Deutschen Musikgesellschaft unten Leitung von Theodor
Kroye r . Zweiter _Iahrgang . Leipzig 1927.

L'obra dels vihuelistes espanyols té una importància grossa en la història de la música . Si
comparem les obres impreses que hem servat de la música de vihuela del segle zv1 amb les
obres impreses de música per a llaüt que s'han servat a França, lemanya i Itàlia, les obres
impreses dels vihuelistes hispànics són certament poc nombroses . El fet de l'escassetat
d 'obres així, fa encara pujar el valor d 'elles . Luvs Jlilan és el compositor valenci ;t qui primer va
imprimir València 1535) una obra per a vihuela a la península . Leo Schrade, en editar l'obra
íntegra de Jlilan, l 'acompanya amb el facsímil al costat de la transcripció . Cal agrair a la casa
I>reitkopf aquest esforç editorial i la facilitat que, en fer-ho així, ha donat als estudiosos . És
necessari remarcar bé, que així corn molts dels vihuelistes i ]autistes presenten en llurs llibres
composicions vocals a cappella arranjades per a l'instrument, Jlilan dóna sempre obres pròpies:
són quaranta fantasies, sis pavanes, quatre tientos i diferents villancicos amb text castellà, por-
tuguès i italià . I>en a posta no volem entrar ara a fer la crítica de la tal transcripció que sovint
s'allunya de l ' execució que els nostres vihuelistes donaven a les obres per a vihuela . Si entréssim
a fons, potser sí que trobaríem moltes falles en la transcripció que ens ofrena Schrade ; transcrip-
ció que ha estat feta seguint uns principis no sempre convincents . Sigui corn sigui, però, en
editar aquesta obra de tanta volada, els alemanys ens han donat una lliçó grossa que les institu-
cions culturals, principalment les de Madrid, haurien d'aprofitar . Leo Schrade en la seva intro-
ducció no s'hi ha cansat gaire ; s'ha limitat a citar l'obra del comte de Morphy sense aportar cap
dada nova . No sabem explicar-nos com va poder oblidar l'obra que Felip Pedrell havia fet també
en aquest sentit ; calia només mirar el Catrilech de la Biblioteca Jlusical de la Diputació (h'
Barcelona I-1I (Barcelona 1905-1909) del mateix mestre Pedrell, i Il . Angles Catileg (fels
_Manuscrits del Llegat Pedrell (Barcelona 1921), obres que existeixen a alemanya i que l'autor
no sabé veure.

PIETZ_SCH, GERIIARD : Die Iílassifil,'ation der _llllsik con Boethins bis Ugolin() von Orz'ieto,
als Studien _ur Geschichte der Jlnsiktheorie iln Mille/alter . Halle (a. S .) 1929 ; 5 . u ,
12-1 pàgs.

quant a les obres dels tractadistes hispànics, estudia Isidor de Sevilla (pàgs . 22 s . i 53 ss .),

el teòric àrab Al-Farabi (4- 950) (pàgs. 25 s . i 78 ss .) i Domenicus Gundisalinus (plgs . 28 s . i

78 ss.) i Joannes Aegidius Zamorensis (pàgs . 93 ss .).

PRADO, DOJI GERMAN : .11o al'abic Jtelodics . Extret de l'Specnlunl, III (1928), pàgs . 218-239.

Hi estudia la qüestió del cant mossàrab medieval, el fet dels manuscrits principals, i
transcriu algunes melodies dels cantorals del cardenal Cisneros copiats a començament del
segle xvi.

PcJoL, Dom Dav1D : Les archlives de musique de l'abbaye de Montserrat . Compte 1iendu, del

Congrés Internacional de Musicologia de Liège del 1930 esmentat, pàgs . 195-200.

Memòria presentada al Congres de Liège . Fa història de la pèrdua de 1, \rxiu musical de
Montserrat del 1511 i del 1835, i de la seva reconstrucció despres d . aquestes dades . Parla de les

adquisicions recents de polifonia hispimica dels segles xvil i xvin i dóna detalls sobre les quatre

seccions: música en pergamí, en paper, impresos i fotocòpies.

RIBERA, JULIÁN : La T111lstca árabe y su influencia en la española, Madrid 1927, 8 .iu , 355 pàgs.

Es tracta nomes de la reimpressió de l'estudi històric que sobre la música ítrab va escriure
l'illustre arabista com a introducció de la seva obra La llll'lsica de las Cantigas, del 1922.

RIBERA, -JULIÁN : Disertaciones y Upi sculos, 1-11 . Madrid 1928 . S'hi edita de bell nou els fasci-

cles seus La m]]]úsica andalu_a medieval en las canciones (le tronadores, troveros y minne-

singer, I-III (Madrid 1923-25), i altres estudis de l'illustre arabista .

1
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RtpoLL És, V . : El drama littrrgico . Conferencia leída en la Sesiún de apertura del curso de 1028
del Centro de Cultura Valenciana . Valencia 1925, S . u , 3 pàgs.

Després d ' una mirada general a la naixença i . evoluciú dels drames litúrgics, estudia el drama
de Pasqua servat amb música, drama que es celebrava la diada de Resurrecció al convent de
Santa Clara fundat per la Casa Ducal de Gandia . A continuació transcriu la polifonia d'aquest
drama que hom ha suposat com a obra de Sant Francesc de Borja.

RoJo, C ., i . PR Aro, G . : El Caulo ~lto,~írabe . Estudio histúrico-critico de su autigüedad y estado
actual . Publicacions del Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya, V . l>arce-
lona 1929. 157 pàgs.

El fet histùric del cant visigot i mossäu-ab d'Espanya és una qüestió importantíssima per a la
histùria de la música peninsular . Malgrat els estudis fets fins ara, aquella notació resta encara
un enigma, pel fet de no haver-se conservat cùdexs copiats amb notació diastemàtica posterior.
Així com el cant romà ha pogut transcriure's com cal, gràcies als manuscrits dels segles poste-
riors copiats damunt pautat musical, el cant mossàrab, una regada abolit a la segona meitat del
segle x1, no tingué la sort d'ésser copiat amb notació posterior dels segles x11-xril . Es per aixù,
que fins ara no ha estat possible transcriure'l, ni quant a la melodia, ni quant al ritme.

Encara que la clau de la tal notació no aparegui fins ara, Castella ha servat una riquesa de
cùdexs neumàtics mossàrabs, i. cal que hom vagi furgant-los per veure si de mica en mica
s'arriba a trobar la clau per transcriure les tais melodies . La Biblioteca de Catalunya, atent sem-
pre a protegir els estudis capdals que sobre la música histúrica peninsular vagin fent-se, va
acollir el bell treball històrico-crític que els benedictins de Silos tenien preparat des d'anys,
sobre el fet de la notaciú mossàrab . Els estudis fets sobre aquesta qüestió eren ben rars, i la tal
publicaciú, talment orientadora, es feia indispensable.

Peter Wagner, l ' il.lustre gregorianista alemany, l'any 1926, subvencionat per la Gúrres-
gesellschaft, vingué a la nostra península per tal d'estudiar de z isu els Cùdexs neumàtics del
cant mossàrab servat fins avui . La Biblioteca de Catalunya, en tal ocasiú, va delegar \In . Anglès,
cap del Departament de Música, perquè acompanyés el susdit historiador de la música Oriental
i Occidental, i li servís de guiatge en el llarg viatge per Espanya . La joia que respirava Wagner
en contemplar els Cùdexs venerables de Toledo, Madrid, Silos, Leún i Compostela corferia de bo
de bo . Principalment, davant l'Antiphonariur ;z de León, les seves exclamacions d ' entusiasme
i d'admiració assoliren el grau màxim . Ell, que havia recorregut tota l'Europa, mai havia sentit
una emoció de calfred tan profunda corn en veure's davant el manuscrit musical de León, còdex
de la primera meitat del segle x . 13o i fullejant-lo, s 'extremia de pensar que una nació que posseïa
el manuscrit musical potser el més preuat del món, el tingués tan oblidat i tan poc salvat d'una
pèrdua i ell s'escruxia de veure com el mateix arxiver s'atrevís a fumar davant del còdex que
certament reflectia la música cantada ja en temps del rei Wamba al segle vli . El seu primer
pensament fou el fer una exposició clara al govern d'Espanya ; en veure que aixù no donaria resul-
tat, havia ja planejat d'acudir a la Santa Seu . Una edició facsímil del còdex de León salvaria el
preciós antifonari del perill d'una pèrdua impensada ; una edició facsímil posaria el còdex a mans
dels estudiosos d'arreu del món i amb el temps potser hom arribaria a assolir-ne el secret de la
clau per transcriure'l . 1 si per sort hom arribava un dia a desxifrar el cant mossàrab, per la rela-
ció que tingué la litúrgia gal licana amb la d'Espanya, trobat el tresor musical mossàrab, hom
podria tenir una idea del què havia estat el cant de França fins als temps carolingis . Tanta fou
l'emoció del moment, que just arribats a Barcelona, Mn . Anglès exposava el cas a la Direcció de
la Biblioteca de Catalunya i, tot seguit, la Direcció en feia una exposició clara al President de la
Diputació de Barcelona . El resultat fou que la tal Diputació prenia l'acord de subvencionar una
edició facsímil de l'Antifonari de León . Peter Wagner anunciava ple de joia el fet d'una publi-
cació feta així per la Biblioteca de Catalunya davant dels musicòlegs d'arreu del mún reunits al
Congrés internacional de Viena del 1927 . Dissortadament, la incomprensió i la negativa del

Capítol i. del Bisbe de León feren impossible una edició semblant . La gesta de la Biblioteca
de Catalunya movien, perú, el Bisbe de León a sentir-se Mecenas per subvencionar l'edició del
text del citat Còdex que des de dies tenien preparada els monjos de Silos . La Biblioteca de Cata-
lunya es sentia joiosa d'haver contribuït a la tal edició, i es planyia de veure que ja mai més, per
part seva, tindria la possibilitat d'emprendre una tasca semblant a l'edició facsímil del susdit
.4iitlphOJlar'iilrrl .



30-I

	

.ANUARI I) ► ? L' INSTITUT I) ' h:STCI)IS CATALANS : A ► C3ISXV11-XXXI

Les ratlles precedents expliquen be el perqui la Biblioteca de Cartarlunva se sentia des-
pres honrada amb la publicació de l 'estudi dels monjos de Silos contingut en el llibre que
comenti'm ara.

.Aquest volum es divideix en \1V capítols i dos apèndixs . En el primer capítol, hom estudia
el fet dels compositors ~ ►nelodes) de la melodia visigòtica arno nom conegut i se citen alguns noms
d'aquells cantors dels segles vi, ii, ~ ► u i 1x . Fora de 1'Esgl(sia de Roma, no n 'hi ha cap altra
que pugui presentar compositors de nom conegut i tan illustres com l ' Esglesia peninsular . En el
capítol lI es descriuen els còdexs neumätics servats, els quals foren copiats els segles ► x-Xt : són
dos a la B. N. de Madrid, provinents de Toledo, eine a la catedral toledana ; vuit de Silos, dels
quals, tres foren comprats per al I1rit . Jluseum i un per a la I1 . N . de París fa pocs anus;
dos a l'Academia de la Ilistoria de Madrid, provinents de San \Iill :ín ; un a la 1liblioteca
del Palau Nacional de Madrid ; un a la catedral de León i un a la Universitat de Compostela.
boniques reproduccions aclareixen el fet d'aquella notació i aporten mostres dels Còdexs neumà-
tics principals . _A1 capítol 11 1 tracta sobre la notació mossàrab i es el capítol mes massís i interes-
sant del llibre . Les taules dels neuines que s'hi apunten, suposen un treball d'investigació
llarga ii pacient d'anys i anys de recerca comparativa . :Aquest capítol es complementa amb el
següent que tracta sobre la clau dels neumcs, clau que per ara només es possible hipotèticament.
.A1 capítol V es detalla la nomenclatura i la importancia de les peces del cant mossàrab dins la
missa i. dins l'ofici . En el capítol V1, els monjos de Silos editen vint i-una melodies mossäu-abs,
unes transcrites del Còdex 36 de San \lillaín, serrat a l'_AcadOmia de la 1 Iistùria ; fou possible el
transcriure-les pel fet d'haver estat raspada la notació original, del segle xl, i copiades damunt
d'elles amb notació aquitana a finals del mateix segle o a començ del x ► I . Per provar que la nota-
ciú posterior conté la mateixa primitiva, els monjos de Silos afirmen que la melodia posterior
s ' adiu a la del Libel' Ora'inuilr de Silos i a la de 1 ' . luliplioüar'ium de León que conserven 1 ' a ►utl'n-
tica . Afegeixen unes preces del manuscrit d '_Albi de la U . N . de París, lat . 770, del segle x11 . Els
capítols restants tracten sobre el ritme, l 'opressió, els modus i la salmodia mossàrab ; especial-
ment aquest, te un interès capital i les troballes de Silos poden obrir camins nous per a l 'estudi
d'aquella notació . Uns darrers capítols tracten sobre la restauració del cant mossàrab feta pel
cardenal Cisneros sobre el valor melòdic dels cantorals del segle xx-i, i sobre les influències
ambrosianes en el cant mossàrab.

En el capítol XIV els autors Rojo i Prado tracten d'expremer be els cantorals del segle xv ► i

el _llissale .11ixtuni del 1 .)00 que contenen la reforma de Cisneros i les mostres de melodia
mossàrab trobades en els tais cantorals de la capella mossàrab de la catedral de Toledo són dig-

nes d'ésser retingudes . _Al final, afegeixen encara dos apèndixs on es fa història sobre els intents
de reforma del cant mossàrab que hom havia intentat al segle xv ► ti.

L'estudi de Rojo i Prado ha estat acollit arreu del mún amb critiques plenes de lloança i
admiració profunda. Endemig, hem de lamentar el traspäs del pare Rojo, prior de Silos, anima
del citat estudi i que durant anys tan havia treballat en be del cant mossäu-ab . Vulgui acceptar el
pare Prado i l'abat Serrano el nostre agraïment per llur aportació en pro de la música potser

més vella de l'Església llatina.

RUI<SETII, 1NONNE :

	

lliicsicjrec c/'c,r,:;rce crec -vt' e siecle el (cic cic'bil/ clic x r'/ c . Paris, E . Droz, 1931).

1 vol . en 8 . u , XlI -_ 418 p<tgs . amb 5 planxes fora de text.

En parlar de la historia de l'orgue no es concreta pas al segle xv i l'autora pujat lins als

segles x111-xiv . Dels capítols primers interessa per nosaltres, ço que ella recull dels fets cabdals
de la península i el fet de Fra Gil de Ç'amora, el preceptor de Santo 1V, fill del rei Savi . Repro-
dueix el positiu de la façana de la catedral de León, de anals del segle xin, obra potser d'un

escultor francès, i dóna detalls del Gilabert Visat/ (\ isee), germ< ► del _Joan dels orgues orga-

nistes celebèrrims que el 1 :18 servien la Cort del nostre rei Joan 1 . Paria de la reina Violant
d'Aragó, casada amb Lluís Ii, el fill de Lluís d' .Anjou, la qual regala orgues als temples de
França i esmenta el nom de l'organista Gabriel Tarraça, organista de la Seu de Ilarcelona vers

el 1471, al qual, Rene d' .Anjou, bo i firmant-se Comte de Barcelona el recomana al Papa.

Estudia les pintures de les portes d'un reliquiari aragonès del 1390 amb un orgue positiu i
addueix el fet de Domingo de Castelbon habitant a \itòria, i constructor, el 148, de l'orgue bell

de 11avona; parla dels orgues de la Cort de Nàpols vers el 1-li I i següents, dels orgues i orga-

ners de Perpinyà del 1495 i altres posteriors .
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SCIIR \D1 , LEO : Die aelter'ten Denknraeller der Orgelmusi/' als Beitrag _rar eitler ( :eschichte
der Toccata . Münster-W\"estfallen 1927, 5 . u , ó5 p'lgs.

En aquesta bonica Dissertació es referma en ço que ja havia exposat a la Zeitschrift
fair MN'. Viti, 020, en afirmar que el "tiento dels organistes hisp'lnics no és altra cosa que una
Toccata. Ací, pàgina 10, addueix el \Is . 40031 de la Staatsbibliothek de Berlin, on hom escriu:
«Tiento ouero Toccata > .

SUBIR.A, _1 . : La .lhisica en la Casa del Elba . Estudios históricos y biogr(ífrcos . Madrid 1927, 4 . t ,
37-4 pàgines.

A Catalunya, des de l'edat mitja, ja no hem tingut cases senyorials que estimessin la música
com veiem tan sovint que passava amb els grans senyors de Castella . Després del duc de Gan-
dia, sant Francesc de Borja, amb aquella capella esplendida de cantors i músics com ell tenia, el
qual alhora fou mecenas i compositor, les terres de llengua catalana poques cases poden presen-
tar que favorissin així la música . En canvi a Castella, malgrat el blasme del teòric italià espanyo-
litzat, de nom Cerone, qui presentava el fet dels mecenas nombrosos de la seva patria com a
contrast als missèrrims mecenes d 'Espanya, trobem diferents cases ennoblides que seguint la
moda dels reis castellans estimaren profundament el sentir música dins llurs palaus . Una de
les cases més nobles en aquest sentit fou la Casa d'Alba.

El nostre amic Subira tingué la sort de poder estudiar de prop i de catalogar primer que
ningú el fons de música servat en aquest palau de Madrid, conegut amb el nom de Palacio de
Líria . Fou en aquesta casa on ja al segle xv el gran Juan del Encina començà la seva obra poètico-
musical, en temps del segon duc d'Alba . Moltes de les <églogas« de l'Encina foren escrites direc-
tament per al servei d'aquesta casa . D . Fernando Alvarez de Toledo, tercer duc d'Alba (1508
a 1582), fou, però, qui es va distingir més en el fet de protegir la música i els músics, corn a capità
general dels exèrcits de Carles V i Felip II i gobernador dels Països Baixos que era . El
renomenat Joan Urede (\Wrede, Urrede) de Flandes fou un dels músics més il .lustres d'aquesta
casa . La capella del duc d'Alba a Nàpols i a Brussel.les tingueren també músics eminents que
no fa del cas recordar ací . A les llistes dels cantors i músics que servien a Nàpols al segle xvi
publicades fins ara, no hi trobem cap nom català i contrasta aquest fet amb les llistes dels can-
tors i músics del palau reial de Nàpols del segle xv, en les quals abunda el nom de músics
catalans.

Després d'estudiar alguns dels músics que al segle xvt formaren part de les citades capelles,
i de petites mostres de música d'aquells dies, l'autor dóna compte de la troballa d'una òpera
espanyola del segle xvii en la biblioteca de la Casa d 'alba de Madrid . Es tracta de Celos aun
del aire malan de Calderón i música de Joan Hidalgo, arpista de la capella reial de Madrid a
mitjans del segle xvti . Per dissort, s'ha trobat només la música de la Primera Jornada», això és,
del primer acte . Malgrat això, la troballa de Subira ha tingut força per rectificar la teoria del
mestre F. Pedrell i de Mitjana, qui sostenien que Espanya pròpiament no havia conegut I'ùpera
al segle xvii i ells asseguraven que al segle xvii els drames musicals eren mig declamats,
mig cantats . L'òpera trobada suara prova, també, que La prírpura de la rosa amb lletra de
Calderón, i que La selr'a sin amor amb lletra de Lope de Vega, estrenades a Madrid abans
que Celos (tria del aire matar,, eren també cantades de dalt a baix com demostra el pri-
mer acte d'aquesta darrera ; aquest fet dóna raó a la dita de I3arbieri i rectifica la teoria de
Pedrell.

Subira estudia encara les obres impreses I manuscrits del segle xvttt que ha trobat a la citada
biblioteca; són obres de mestres francesos, italians i espanyols . D'entre els italians, la Casa
d'Alba serva encara obres, entre altres, de C . Brunetti, F . Corradini, F . Corselli, V . Aiontali,
G. B . Pergolese i D . Scarlatti, i com té mestres espanyols es serven obres de G. Ferrer,
A . Guerrero, J . 1lerrando, Blas de Laserna, Lluís 's l isún i Josep de Torres.

Donat que a Catalunva no hem servat cap obra teatral amb música del segle xvit, i que la
primera òpera coneguda a Castella d'aquell temps és la susdita Celos aun del aire reatan,
la Biblioteca de Catalunya es sentirà joiosa en poder encabir entre les publicacions del seu
Departament de Música aquesta òpera coneguda només pel manuscrit de la Casa d'Alba.

SUBIR.A, J . : La Tonadilla Escestrica. Tom 1 .1 — Concepto, Fuentes y M ticios . Origen e Histo-
ria (publicació de la Real _Academia Española) . Madrid 1028, 8 . u , -lO8 pàgs . Tom 2. nß —
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:1lorjnlogia litel'aria . .Jlolfologla musical . 1929, gr . 8 . u , 536 pàgs . Tom 3.' — Transcripcío-
nes y libretos . Noticias bio,Lr(íjicas v apéndices . 1930, 201 + 324 amb música.

La musica del teatre espanyol del segle xvIII de mica en mica va eixint dels arxius on restava
oblidada des de fa dos segles . F . A . Barbieri, primer que ningú, preparà els materials, va reco-
llir dades i va col . leccionar tota mena de papers . Vingué després F. Pedrell i amb el treball
propi i aprofitant-se dels estudis de Barbieri pogué publicar El Teatro Lírico Español anterior al
siglo --vtrr, 1-1V La Coruña, 1898) . Ja no cal dir com R . Mitjana feu avençar la coneixença de la
música del teatre espanyol en la seva Histoire de la iifusique en Espagne de l'Enciclopédie de
la 3lusique del Conservatori de París (Paris 1920) . Si avui, però, els estudis històrics
sobre la música del teatre espanyol dels segles xvü i xvnl estan talment avençats, es deu a les
obres de D . Emilio Cotarelo Mori i de Josep Subirä . \mbdós han tingut la sort de viure a
Madrid, centre del teatre espanyol dels segles XVII i xVIII, i han trobat els materials rics, algu-
nes vegades ben reunits i sense caldre córrer pels arxius d'Espanya ; ells han trobat música i
documentació rica per a poder aclarir moltes qüestions del passat musical del teatre peninsular.

En aquesta obra, Subirà estudia el fet de la Tonadilla escénica . Al segle xvii, la Tonadilla
cantada es presenta unida al «sainete» (no a l ' < entremés»), del qual ella, sovint, forma la conclu-
sió. Gr'Icies a aquesta obra de Subirà, sabem que la tonadilla tingué les èpoques següents:
a) Aparició i començaments (1751-1757) . El principal representant és \ntonio Guerrero . b) Crei-
xença i jovenesa (1757-1770) . En aquesta època, la tonadilla es desfà del «sainete» i forma peça

independent. Qui obra aquest camí és Lluís Misún (o \lisson) i al seu costat trobem Guerrero,
Aranaz, Josep i ,lntoni Palomino, Antoni Rosales, Valledor, el català Esteve i altres . c) Madu-
resa i apogeu (1771-1790) . La tonadilla manté la plenitud, però es deixa influir poc a poc per la
música italiana. Esteve i Laserna són els compositors més feconds en aquest genre . d) Dava-
llada (1791-1810) . La tonadilla és ja desnacionalitzada i resta absorbida per la música italiana.
Laserna és el compositor principal encara . Fins el 1850 perdura encara la tonadilla ocasional-
ment en festes donades.

L'arxiu municipal de Madrid ha servat una infinitat de tonadilles, i aquest repertori ha servit a
l'autor per a escriure els volums que comentem . En el teatre barceloní del segle xviii s'havien
també executat una infinitat de tonadilles . Lluís \lissón, Pau Esteve i Jacint Valledor foren
músics catalans qui havien tan treballat per l'ennobliment de la tonadilla ; Valledor, abans d'ins-
tal'lar-se a Madrid, havia estat alguns anys contractat al teatre de Barcelona com a mestre

compositor. Malgrat això, fins ara no coneixem el repertori de tonadilles tan amat altre temps als
nostres teatres catalans.

Diem tot finint, que el repertori de villancicos del segle xv1II està ple de tonadilles formant
una de les diferents parts del villancico ; a les comèdies del pare Antoni Soler (1729-1783) serva-
des amb música a l'Escorial, hem vist també moltes tonadilles, El fet de les tonadilles religioses
i d'aquestes altres que formen part de les comèdies musicals del segle xvlli, resten per estudiar.
Valdria la pena que Suhirä encetés amb els dies aquest altre ram de la tonadilla.

SL'I3IR_v, ,J . : Le Théatre lyrique espagnol au 18e siécle. Al Compte Rendu del Congrés de Musico-
logia de Liège del 1930, pítgs . 21-1-216.

Després d'una introducció breu sobre l'origen del teatre espanyol en les «Egoglas» de juan
del Encina a mitjans del segle xv i de la naixença de la «Zarzuela» i «Opera« al segle xvil, parla
de la música del teatre espanyol del xvni . Aporta el fet que a la Biblioteca Municipal de Madrid
es conserva encara la música d'unes 500 comèdies, d'uns 500 entremesos, d'unes 2000 tonadilles
i d'un bell rengle de zarzueles, pantomines musicals, etc . Es fixa especialment en el fet de la tona-
dilla i dóna les dades i conclusions assolides amb tants anys de recerques en aquesta qüestió.

TREND, J . B . : Spmzish madrigals and madrigal- texts, a la Festschrift für Guido Adler, pàgi-

nes 116-120.

Parla del caràcter de la música dels madrigals catalans i castellans, conservats en manuscrits
i impresos, i estudia el caire poètic dels autors dels tais textos.

WAGNER, PETER : Der nlo_arabische hirchengesang und seine cberlieferung, a les Spanische

Forschungen des Gürresgesellscltajt . Band I (Münster i . ~V' . 1928), pàgs . 102-141 .
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Estudia els resultats de les recerques sobre el fet de la litúrgia i del cant gregorià fetes per
Hefele, Duchesne, 13äumer, Férotin, Cagin, Eisenhofer i ILumstark . Comenta les paraules
d'isidor de Sevilla en el seu he eclesiasticis of/iciis quant a l'obra dels bisbes hispänics en pro
de la litúrgia i del cant mossàrab . _aquest cant i aquesta litúrgia, però, no és obra d'un sol home.
Es fixa en els còdexs servats amb música, i diu que ells són escrits de tal manera que hom troba
tot seguit que tots ells són independents de la litúrgia romana . La tradició mossàrab era tan forta
a l'Espanya, que només la unió de les tres forces : els monjos de Clunv, la tendència unificadora
de Koma i la força reial, tingué potència per abolir-lo a la segona meitat del segle xt . S'han per-
dut els llibres de cant dels segles xn-xv i per això en serà molt difícil el trobar la clau d'aquelles
neumes . Després de raonaments bonics i remarques de molt d'interès, Wagner arriba a la con-
clusió que la missa mossàrab era totalment emparentada amb la missa de la litúrgia gal'licana i
és per això, també, que el cant mossàrab tindria força de comú amb el cant de França . I?n parlar
de la reforma de Cisneros (-',- 1517) i del poc científic de la tal reforma, acaba dient que el cant
mossàrab és per ara ben mort.

WAGNER, PETER : Untersuchungen stt dett Gesangstexten niul ._tn r respotttorialett l'salttn'die
der altspanischen Liturgie, a les Spanische Forschttttgen der ( ;ürresgesellsclta/7, I I . I ;and.
(Münster i . W . 1930) pp . 67-113.

Donat que per ara no és possible desxifrar la notació mossàrab, hom s 'ha d'acontentar en lcr
recerca al voltant del text emprat per al cant ; és per això que Wagner estudia ací el, textos de
la missa dels diumenges principals de la litúrgia visigòtica i els responsoris de la nit dels dies
ferials . En adonar-se Wagner que els cants de la missa duen text emprat generalment al V ell
Testament i al Pentateuc no dubta en afirmar «que la salmodia mosstrah tal com es presenta en
els responsoris, presenta nu estudi molt antic i digne de tota veneració, de la salmodia llrt-

titta, potser ädhuc ttu~s antic que el text que ofrenen totes les formes dcl caut contingudes
en els llibres de Roma» (pàg . 101) . Wagner tanteja a més, cl poder presentar alguns spècimens
de les cadences musicals dels nadus dins del cant mossàrab.

D ' haver pogut seguir Peter Wagner el seu camí, començat en la qüestió del cant mossàrab,
era ell el destinat a poder aclarir una mica el fet d'aquella notació . Endemig resten en peu els
tais estudis que tant ajudaren amb els dies a córrer el vel d ' allò que fou el cant litúrgic a la
Catalunya dels segles vi-x.

WAGNER, PETER : Die Gesringe der_jakobttsliturgie _ :u Santiago de Compostela aus dent .so,,.

Codex Cali.rtinus, a les Collectanea Fribzir. cnsia de la Universitat de Frihourg (Suissa),
neue Folge, Fasc . XX (XXIX der ganzen Reihe) . Friburg 1931.

Ens trobem davant de l'obra pòstuma de l'insigne paleògraf, coneixedor especialitzat en tota
llei de música litúrgica medieval . Quan en 1926 acompanyàrem el professor Wagner a Compos-
tela, ell pretenia estudiar només el còdex mossàrab servat en aquella Universitat, copiat el 1055
i conegut amb el nom de «Diurno del rey Fernando I» i a nosaltres, en canvi, ens dalia el poder
estudiar directament la música del celebèrrim Pseudo-Calixtinus de la catedral de Santiago . La

música a veus del còdex de Galícia és, per avui, la polifonia més antiga que hem servat a
la península i ella duu característiques que la posen al costat dels còdexs de París, I> . N . litt . 1 139,
3719 i 35-19 provinents de St . Martial de Limoges . (,)ui primer havia parlat de la polifonia
d'aquest manuscrit fou F . Olmeda, que en 1895 n'havia dat una petita descripció, sense conèixer,
però, prou la vàlua de les vint-i-una composicions a veus que ell contenia. Uns anys més tard

que Olmeda fou G . Dreves, el fundador dels :lnalecta Jtytttuica, qui en editar els textos poètics
del Calixtinus citat, parlava també de la música ; Dreves pretenia demostrar encara que tots els
noms d'autor que encapçalen aquelles peces eren apòcrifs . F . Ludwig, primer que ningú, estu-

diava especialment el fet de la música a veus del llibre de Compostela, el 1905, i en deia la seva
importància; en parlava de bell nou i n 'editava tres fragments, el 192-4, en el seu estudi, estudi
que formarà sempre època, sobre la música medieval que editava al .11andbttch MusikL eschichte

de Guido Adler . El canonge de Tafall de Santiago, sense conèixer gaire les qüestions de música
medieval, en parlava també algunes vegades . Més tard, F. 1landschin en remarcava els punts
capdals i deia les excel•lències del manuscrit de Galícia . El mateix M . Sablayrolles, en el seu

Iter Hispanicutn, en recerca dels manuscrits gregorians, publicat primer a la Revista Musical

Catalana i després a la Samntelbände der LJIG del 1911/12 publicava la prosa Clemens servttlo-

7



:308

	

ANL'ARI DE L'INSTITUT D ' ESTUDIS CATAL, :\NS : MCMSxvII-xxTl

rinn del Cûdex 99 de Ripoll, servat avui a l'Arxiu de la Corona . d'Aragó, i la comparava amb la
mateixa del Calixtinus de Compostela que havia editat el susdit Dreves . En la nostra obra Las
Hnelgas I, 59 ss ., donem detalls amples sobre la polifonia de Compostela.

mb tots aquests antecedents, doncs, el setembre del 1026, acompanyats del professor Wag-
ner, empreníem el viatge a Compostela i per tal de comparar els cants d'aquell Calixtinus amb
els del pseudo-Calixtinus de Ripoll havíem près algunes fotografies d'aquest darrer ; el còdex de
Ripoll havia estat copiat pel monjo Àrnaldus de Ripoll l 'any 1173, en viatge de romeria í, per
tan, la música del còdex ripollès ens ajudaria a capir la importància del de Compostela . De tots
els especialistes que fins llavors havien estudiat el Còdex de Compostela, o bé no l'havien vist
directament, o bé no coneixien el de Ripoll . Efectivament, posats davant del manuscrit a Com-
postela, en comparar-lo amb 1es fotografies amb música del Calixtinus de Ripoll, ens donàvem
bé compte que el còdex copiat pel nostre rnaldus presentava un arcaisme molt més pronunciat
que l'actual Calixtinus de Compostela . Davant d'aquest fet tan curiós, cridàvem al professor
Wagner i li exposlvem nostre dubte : d'actual Calixtinus de Compostela no és el primitiu ; el
Calixtinus actual és més jove que el Calixtinus de Ripoll ; no era possible que el monjo _Arnaldus
hagués copiat les melodies amb un primitivisme més marcat que la mostra que tenia per fer-ne
la còpia i no era possible que el monjo de Ripoll hagués copiat en diferent modalitat, si les melo-
dies que al present es troben al Calixtinus de Compostela ja anaven copiades així damunt
pentagrama . Fou llavors que el professor Wagner desitjà treballar també sobre el fet musical
gregnria d'aquell còdex i la seva idea primera fou, doncs, que estudiaria totes les peces grego-
rianes, nosaltres cuidaríem només de 1es obres amb polifonia . Entusiasmat amb la vista del còdex
de Compostela, Wagner volgué encara retornar a la nostra península el 1927, i llavors, ja tot sol,
visiti de bell nou Santiago de Compostela sols per poder estudiar a bastament la música del citat
pseudo-Calixtinus . En fer aquesta recensió, ens plau recordar aquests fets, per tal que la poste-
ritat sàpiga a què obeeix aquesta obra de Peter Wagner ; obra que ell en corregia les proves
postrat ja al llit de mort i que malauradament deixava no prou completa com de segur hauria
estat de viure ell més temps.

En la introducció parla sobre el contingut, i sobre l'autenticitat del Liber sancti Jacobi, dit
també Cûdex Calixtinus, pel fet de considerar-se com a obra del papa Calixte II (t 1224) . Wag-
ner sosté, contra la majoria dels que fins ara l'havien estudiat, que l'actual Cûdex Calixtinus, tal
corn avui es presenta, no és pas el llibre original, i addueix diferents raons per probar-ho . Li
serveix també el fet que la còpia del nostre \rnaldus sigui més vella que la del Calixtinus de
Compostela, i principalment el fet que tan el text com la melodia de la còpia d'Arnaldus
s .allnnvin del de Compostela, bo i admetent, però, que el citat monjo hagués pogut copiar les
tais misses seguint la usança antiga del seu monestir . Aquesta hip'tesi de Wagner no té, perú,
cap fonament, si atenem a què en la carta que rnaldus escriu al mateix llibre (carta que Wagner
no va conèixer) diu a l 'abat de Ripoll, que en fer-la tal còpia, pensava que ella podria servir per
al seu monestir i per al seu temple de Ripoll, on, de feia poc, havien construit un altar dedicat a
sant Jaume . Sigui com sigui, perú, ja remarca Wagner que tot això no disminueix el preu del
Calixtinus de Compostela que per nosaltres resta avui talment com si fos l 'original primitiu . En
parlar de la còpia del manuscrit Wagner el fa copiat a la França Central, i afirma que la seva
notaciú musical s'adiu bé amb el Graduale de St . Ev-roult. París I3 . N . lat. 10511 i el Graduale
de Nevers, ibid . nouv . acquis . lat. 1235, del qual la Palt'ographie Musicale, III en dóna alguns
facsímils.

En la seva edició, Wagner (pàgs . 19-5-1) edita els textos litúrgics de l'Ofici i de la missa que
ofrena el còdex de Galícia siguin en poesia siguin en prosa, refent així el treball de Dreves a
1' .-Inalecta hyn mica N\-II . A continuació (pàgs. 55-126) transcriu amb notació quadrada tota la
música, adés la monûdica, adés la polifònica . El sistema aquest de transcriure àdhuc la polifonia
del segle xu amb notació quadrada, fou una pràctica constant del gran gregorianista alemany;
ell sabia bé que la tal transcripciú no ofrena problemes ni gaires hores de treball i malgrat els
estudis de Ludwig, I-lanschin i altres en aquest punt, ell va continuar transcrivint la polifonia
amb notació quadrada ; aixa és, simplement limitar-se a copiar el còdex que ja es presenta
escrit amb pautat de quatre línies . Es més d 'admirar que això ho fés ell àdhuc en els himnes,
farces, tropus i seqüències, i ell, el gran gregorianista, sempre partidari del ritme mesurat
almenys en les composicions amb text poètic . No cal dir com, metòdicament, l'edició de Wagner
és perfecta . Es per nosaltres molt interessant que Wagner hagués pogut col•lacionar totes les
variants musicals del còdex de Ripoll valent-se de les fotografies que la Biblioteca de Catalunya
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de hon amor li havia prestat ; Wagner col•laciona la part musical d'ambdós manuscrits i en
transcriu les variants niés sortints.

Corn a darrera part (pägs . 127-172), Wagner escriu helles pagines en estudiar la signilicarió
històrica de les composicions musicals» del codes de Compostela ; ell hi estudia els textos, i des-
prés la música. L'Olici de Sant - Jaume demostra encara el bon gust de la litúrgia i del cant del
començament del segle NIL 1 [om pot distingir b(" com sovint hom hi troba que la melodia dels
sedes anteriors hi resta encara intacta ; l'ofertori i la comunió serven encara un vers rom era
consuetud a la península. Són plens de meravella els tropus de la missa . Malgrat que Wagner
suposi que la col'lecció fou vinguda de França, nosaltres tenim raons fortes per sostenir que
algunes de les melodies típiques i, principalment, tots els organa i conductus, foren composats a
la península . .A la nostra obra Las /hlelglls I i 111, hom trohar;t altres detalls i diferents compo-
sicions a veus transcrites del Calistinus de Compostela . 1 )irem només, tot finint, que \\ ag-
ner (pàg. 166) suposa que el conductus Collg(ludeallt cathulici, que fins ara fou tingut com el
cant a tres veus reals més antic d' Europa, primitivament era només a dues veus, i que la tercera
veu és un afegiment posterior. Nosaltres, que també vegérem i estudiítrem l'original i desprt's
l 'hem estudiat damunt la fotografia, no ens atreviríem a fallar sobre aquesta gtiestiú ; el codes
usa diferents tintes ädhuc per anotar una mateixa composició i és per aixù que es fa difícil el
poder assenyalar si una tinta és molt o menys antiga que l'altra . 1 fins en el cas que la tercera
veu fos afegida més tard, l ' estil demostra bé que la diferència de temps seria molt poca.

Z.-1RCO CUEVAS, JULIAN : Los jeró;II111os de San Loren._o el Real de El Escorial, a Discursos
leídos ante la Real Acadenlia de la Historia en la seva recepció a la citada .Academia
el 1 .1 de juny del 1930 . (Monestir de l'Escorial 1930 .)

li aporta diferents dades sobre els monjos agustins músics d'aquell monestir . Cal remarcar
les dades que ofrena sobre els músics catalans i monjos jerúnims : Maties Cardona I ;- 1755), _Josep
Falguera (. 1823 o 182-t), Jaume Ferrer

	

182-I), 1gnaci Ramoneda ;-~ 1781 ;, l'au 1'amo-
neda ( 1792) i Antoni Soler

	

1783).
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segle xv (193(1, p tgs. 297-298) .—l'Un, I CAD.vF.ALcH, _1 . : Les peintures du X»' siecle de la

Cathédrale d'Egara (1931, phgs . 154-1)2), Són les pintures de l ' església de Sant \liqucl de

Terrassa (1).
— Actas r Memorias de la Sociedad española de Antropología, Etnología r Prehistoria.

Madrid .—BARRAS DE ARAGÓN, Francisco de las : .Vota sobre restos /ll(Ulanos prehistóricos,
protohistóricos y antiguos (1930, 1X, pägs. . 35-4 i 78-105, amb figures) . Estudi de restes ossis

de diferents localitats entre els quals hi ha les segtients en terres catalanes : Son Masco J1~t11orca ,
Cales Coves (Menorca), Puig dels Molins (Eivissa), Les Llometes (Alcoi), Empítrics, coya

d'Enguera (Valencia) i \lonover (p . d'Alacant) .—\l_ARTINEz STA . OLALL_A, _1 . : 1)e prehistoria

nlediterr(rnea . Las islas Baleares t' su cultura prerronl(lna IN, 1031), p<tgs . 65-78 amb 1-1 figs .).

American_/ournal of Archaeolo, r . Nova-Vorl: .—Po1:TER, . E . : Ronl(lnesque _Irt in :lragoll

(1928, phgs . 24g-249) . Aquest article tou primerament publicat en 711e Burling'toll _11a..L'a :ine 192S,

— FRANTZ, Al . Alison : The proz'enance of the open 1'11(1 in 1/te christian 111ono ,gi - al)ls l ,\Xlll ,

1929, pílgs . 10-26) . Esmenta, entre altres, el tipus de monograma dels sepulcres cristians

d'Empúries.

(t) Vegeu pAgs l-IO- 149 .
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L'Atntc de les Arts de Sitges (març 1927) .—CARBONELL, Josep : Un gilatl'ecetitista llapolit[t
a Catalunya (març 1928) . .1oves dades sobre el quatrecentista napolità Nicolau de Creden_a
i la seia nissaga . Referència a les recerques del professor Ezio Levi de Nhpols.

Analeeta Jlontserratensia \[ootservat . — IGUANEZ, Dom i\lauro : Cappelle dedicate alla
ihdolllut di Jlotltserralo nell'isola di _Malta (V11, pàgs . 367-373).

Analeela Sacra Tarraconensia . Barcelona .—OLEzA, Josep M . de : Inscripció hebraica i curio-
sitat arqueològic-bíblica de Palma de Mallorca (I II, 1927, pàgs . 7-32) . Descripció de dos ceptres
que posseeix la catedral de Palma de Mallorca i interpretació de les inscripcions hebraiques que
hi ha en els poms d'aquests ceptres .—\VILI>EI.T. J . : Les fragments de sarcophagucs chrétiens de
Die (IV, 1928, pàgs. 251-259) . L'autor reconstrueix tres sarcòfags cristians de Die mitjan-

els fragments descoberts a aquesta localitat de Provença i els conservats al museu de
Valence. El primer d'aquests tres sarcòfags, presidit per l'escena de l'Anastasis o Resurrecció,
és còpia d'un exemplar conservat al museu de Latran, el segon ho és del famós sarcòfag dogmà-
tic que, procedent de la basílica de Sant Pau, es troba també avui a aquest mateix museu . Quant
al tercer, amb escenes cristolùgiques, és també còpia d'un altre sarcòfag romà deformat per la
mà del restaurador del qual és també còpia conservada sencera el sarcòfag de damunt la porta
d ' entrada de la catedral de Tarragona . Després d'un detingut estudi i descripció d 'aquestes
peces, Wilpert creu que confirmen d'una manera evident la dependència de l'escultura gàl . lica
i espanyola de la romana, i acaba oposant a la teoria sobre la naixença a orient de l'art cristià la
seva tesi romana defensada ja en altres treballs .—VIvEs, Josep : De Arqueología Cristiana
(IV, 1928, pàgs . 261-270) . Consta aquest treball de dues parts, la primera l'autor, que havia
dedicat ja en les planes de l' Analeeta 1926 un estudi a la cal . ligrafia filocaliana, exposa les seves
conclusions sobre la inscripció de les criptes vaticanes Cingebant latices; en la segona estu-
dia les inscripcions de la necròpolis romana de Tarragona descoberta en excavar els fonaments
de la fàbrica de tabacs .—SAGARRA, Ferran de : Antics segells dels arquebisbes de Tarragona
(V, 1929 , pàgs . 191-206) . Tracta primer dels segells episcopals en general i després estudia els
primitius i antics segells dels arquebisbes de Tarragona .—VIVES, Josep: Filocaliana (V, 1929,
pàgines 255-248) . Continua l'estudi de la paleografia filocaliana iniciat ja en el vol . IV de l'Ana-
lecta amb la inscripció Cingebant latices de les criptes vaticanes . En aquest treball tracta, a
més, d'altres inscripcions .—CAPDEvILA, Prev ., S . : Notes d'Arxiu . I. De l'Arxiu Arxidioces ' de
Tarragona (VI, 1931, pàgs . 295-296) . Dóna notícia d'un antifonari del segle x i d'una Dialectica
de Petrus Hispanus, segle NIII .—SERRA I VILARÓ, Prev ., J . : Notes d'arxius. II. De l'Arxiu
particular de Jlossen Serra i Vilaró (pàgs . 296 303) . Descriu un missal de la col . legiata de Sant
Vicenç de Cardona i un fragment visigòtic dels Morals de Sant Gregori el Gran . —V., j . : Notes
d'ar.viu . III. De l'Arxiu de la Corona d'Aragó . Reprodueix dos retalls de paper trobats entre els
folis del monestir de Sant Cugat núm. 33.—SERRA I VILARÓ, Prev ., Joan : Baptisteri rota( de
Tarragona (VII, pàgs. 351-356) . Es una piscina situada a poca distància dels murs de la basílica,
construida segons l'autor durant el segle iV.

Anales del Centro de Cultura Valenciana . València .—BELLmoNT, S . : Ruinas de una torre
romana (I, 1928, pàgs . 120-122) . Descripció de les ruines d'una torre romana del terme municipal
de Torrente .—CARRERES, S . : Los casilicios del puente de Serranos de Valencia (1, 1928, pàgi-
nes 150-132) .—PRIMITIU, Nicolau : D'arqueologia . Excavacions de Valencia (1, 1928, pàgs . 75-96;
11, 1929, pàgs. 154 169 ; III, 1930, pàgs . 57-69) . Conté els apartats següents : I Antecedents, II Bru-
tòb ia, III Investigacions preliminars, IV Excavacions de la Ronda, V L'alntenara d'En Car-
ner, 17 La muralla mahometana, VII Les barbacanes del recint nlurat, VIII Els valls vells.
—JORNET, M . : Arqueología de Bélgida (III, 1930, pàgs . 202-204) . Enumeració de les estacions
arqueològiques acompanyades d'un mapa.

Annales du Midi . Tolosa .—LAVEDAN, Pierre: Recensió de Le premier art roman de J . Puig
i Cadafalch (XLI-XLII, 1929-1930, pàgs . 61-65).

Antiquitt' .—HE11P : Three Hill Forts in Eastern Spain . Estudia forts de muntanyaa València
(IX, 1929, pàgs . 188-194).

Anuario Eclesiástico. Barcelona.—ANGLÈS, H . : La Constitución Apostólica «Dh'ini Cultus
sanctitatena » de _fit) de diciembre de 1928 (1930, pàgs . 27-45) . Comentari històrico musical sobre
l'evolució de la música sagrada des dels primers segles fins a l'època actual.

Anuario de prehistoria madrileña . Ayuntamiento de Madrid, Madrid, Artes grtiflcas tnu-
nicipales . Volum 1, 1930; volums II-1II, 1931-1932.

Aquesta publicació, organ del «Servicio de Investigaciones prehistóricasD de l'Ajuntament
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de Madrid, dirigit pel ben conegut prehistoriador madrileny José Pérez de Barradas, des del
primer any de la seva aparició constitueix una de les més belles revistes dedicades a l'estudi
dels més antics períodes de la vida humana que veuen la llum en qualsevulga lloc d'Europa.
Direcció científica correcta i. minuciosa, col'laboració abundant, presentació material ben digna
de consideració . Mirat des de tots els caires pot ésser qualificat aquest Anuari de publicació
modèl-lica en el seu gènere.

L'ànima del nou Anuari es el seu director Pérez de Barradas, deixeble d 'Obermaier, i en un
lloc distingidíssim figura l 'arqueòleg Julio Martínez Santa-Olalla, format en gran part a la
Universitat de Barcelona a la càtedra de Bosch-Gimpera . Les monografies que es publiquen no
es refereixen pas exclusivament a la prehistùria de Madrid, sinó que s'extenen a tota Espanya.
En el volum 1 hi veiem treballs de IiOSCH-GIMPERA (La prehistoria africana y el origen de los
pueblos camitas), OBERMAIER 1 PÉREZ DE BARRADAS (Yacillíie)Ztos paleolíticos del 1 -alle del

,jaral?la), WERNERT I PÉREZ DE BARRADAS (El yacimiento /)aleolltico de El Sotillo [Madrid»,
SANTA OLALLA (Cel'Thnica incisa y del taso cainpazlifo ;'nie de Castilla la 1 teja y Asturias) . En
el 11-111 monografies de : PÉREz DE NARRADAS (Comunicaciones presentadas en el Congreso de
Paria), WERNERT I PÉREZ DE BARRADAS (El yacimiento paleolítico de El Sotillo [continuación J),
PÉREZ DIC BARRADAS (Excavaciones en el poblado eneolltico de Calilarranas [C'iildad Universi-
taria de Jfadrid»), TARACENA AGUIRRE (La cerámica de Clilnia), MAURA I' SALAS (Excaz'a-
cio)les en 1(11a necrópolis romana de Torrejón [Tulavera de la Reina)), PÉREZ DE BARRADAS
(Las villas romanas de l'illaverde Bajo [.Madrid», SANTA OLALLA (Antigüedades romanas
de Poza de la Sal).

Una secció molt interessant és la bibliogràfica, extremadament completa i feta amb singular
atenció i competència, deguda en la seva major part als dos arqueòlegs esmentats . En resum
felicitem als prehistoriadors madrilenys per aquesta magnífica aportació a la ciència, la conti-
nuitat de la qual sembla assegurada.

El treball més interessant per a nosaltres és el de Boscx GIMPERA citat en primer lloc:
La prehistoria africana y el origen de los pueblos camitas, perquè encara que no s'ocupa
directament de Catalunya hi queden explicats moviments de pobles que tenen la seva repercussió
en la nostra terra i que d'altra manera resulten poc clars . Ens referim principalment a l'àrea
d'extensió del capsià i més encara en la filiació camita de la cultura que Bosch anomena
d'Almeria, on hem de veure-hi el fogar originari dels ibers, i que tanta influència exercí
a Catalunya . Es de remarcar el notable parentiu que existeix entre la cultura anomenada
sahariana i la d'Almeria, en especial en alguns tipus culturals com són les puntes de sageta,

extremadament típiques de totes dues . — J . DE C . S .-R.
Archäologischer Anzeiger . Berlin .– JEssEN, O . : Die Spanische Ostküste von Cartagena

bis Castellón (1927, pàgs . 236 244) .—Sci-IULTEN, A . : Forschungen in Spanien 1927 (1927, pàgi-

nes 197-235) . Es molt interessant l 'estudi arqueolÒgic de la costa des de Càdiç a Castelló de la
Plana, amb plànols i gràfics, aixecats pel general LA yIJIERER, de bon nombre d'indrets i de monu-

ments antics.—Flch, A. : Die Römischen Stadt111auern von Gerona (1930, pàgs . 266-276 amb

sis figures) . En el treball del professor SERRA-RÀFOLS, que es publica en aquest mateix ANUARI,

sobre Les muralles ibc'riques i romanes de Girona, es parla extensament de la mateixa matèria

i es fa referència a aquest article molt lleuger i incomplet.
Archivo de Arte Valenciano . València . — SANcros SIVERA, Jose : La escultura valenciana en

la Edad Media . Notas para su historia (pàgs . 3-29) . Referent a artistes valencians dels anys 1396

a 1519 .—ALMARCHE VÁZQUEZ, F . : Cerámica de Paterna (pàgs . 30-50) . Els «Socarrats .> . Estudi

dels socarrats o rajoles decorades, seguint documents dels segles XIII a XVII .—SAN PETRILLO,

Barón de : Las piedras blasonadas del llhlseo y Academia de San Carlos (NI, pàgs . 3-21) —SAN-

exls SIVERA, José : Maestros de obras y lapicidas valencianos en la Edad Media (pàgs . 23-32).

—GONZÁLEZ, Manuel : Cerdinica medieval valenciana (NII, 3-66) . Estudia la ceràmica destinada

a paviment, des de l'època romana fins al segle xI .—IvARs, Fr . Andres : El Beato Nicolas Fac-

tor en las Descalzas Reales de Madrid (pàgs . 67-81) . Estudi d'un retrat del Beat Nicolau, firmat

pel pintor valencià Zariñena .—GoNzÁLEZ, Manuel : Cerámica medieval valenciana (XIII, pàgi-

nes 3-66) . Segueix l'estudi de la ceràmica emprada en els paviments .—SARALEGUI, Leandro de:

Las tablas de la iglesia de Borbotó (pàgs . 67 .81) . Descriu aquestes pintures de començaments

del segle XVI .—CARRERES ZACARÉS, S . : Cruces terminales de la ciudad de Valencia (pàgi-

nes 83-108) . Comença l'estudi de les creus de terme de València.—SANCiIS SIVERA, J . : Pinto-

res medievales en Valencia (N-1V, 1928, pags . 3 64) . Reproducció del treball d'aquest títol
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publicat en Es/11/1's L'111Z'el'sllal'IS C(lt(llailS, vols . V l I V 11, augmentat l reCtihCat . — CARRERES
Z \CARÉs, S . : Cl'1cc'Cs t('l'illiilal('s (le la cilI(1(ld de 1'alenela (pags . o3-S3) . ContiI1uació . — SARA-
LE(rul, Leandro de : La Pírgell de la Leche (pags . S5-9S) . Descriu alguns retaules valencians amb
representació d 'aquesta \ erge . — GONZALEZ, Manuel : Cel'(l)1iic(l medieval î'alcilcia11a (pàgi-
nes'-)w123) . Segueix l 'estudi dels paviments valencians de cerlmica.

Archiro de Prehistoria Lerantina . Alrllario del Scrz'icio de Ilrz'estlgacióll prehistóricn de
la Ea"ciila . Dip1(taci(i11 Provincial de 1 allenci(l (vol . 1, 1928, Va1(:'ncia 1029) . Un volum en quart
de 262 pagines amb nombrosos gravats i 5(6 lamines.

Es amb vertadera joia que cal saludar aquesta magnífica publicació periòdica del Servei
d'Investigació prehistòrica de \ ra1è noia, amb el qual tants llaços ens uneixen . Una activitat tan
fuma com la del Servei requeria un òrgan que donés periòdicament notícia de les múltiples
excavacions i estudis per aquell iniciades . Aquest Organ, insuperable per la seva serietat cien-
tífica i per la seva presentació material, (S el nou «archivo del qual donem notícia . L'únic
defecte, ben explicable per la data de la publicació, és la llengua en què esta redactat . Esperem
que els pròxims volums (un dels quals tenim ent's és d'imminent apariciú) o seran redactats en la
llengua del país on veuen la llum i en la que parien la majoria (o tal vegada la totalitat) dels
membres del Servei i dels seus col . laboradors, o al menys (prou coneixem el retràs lamentable
que porten els valencians respecte dels catalans en el seu recobrament nacional) no hi serà
ignominiosament bandejada la llengua valenciana i la catalana com ho tou en aquest volum per
imposicions dels temps dictatorials en què va n(ixer.

E1 senvors Ballester i Tormo i Pericot, que són l'ànima del Servei i dels estudis prehistùrics en
terres valencianes, han sabut crear de cop i volta la millor de les publicacions periòdiques exclu-
sivament dedicades a la prehistòria que veuen la llum a la Península, i a la resta d'Europa sols
hi podríem comparar algunes publicacions de l'Europa central, ja que ni a França ni a Angla-
terra no n 'hi ha cap amb aquesta condició «exclusivament dedicada a la prehistòria», tan bella-
ment reeixida.

Anotem a continuaciú el Sumari del volum . En els llocs corresponents es trobaran comentaris
dels principals treballs:

El Servicio de Iin'estigacióll prehistórica V Sil Alrrtario, per KALLESTER TOR1io, J . (p;tg . 7);

~~I\ES GONZALO, 1 . : La «Cova _legl'a» (jlítivai (pàg . 11) ; I31:EUIL, I1 . : Station 11toustl,'iellile et
peilltures prehistoriques du « Callalizo el Rav'o», " ilmted(1 (Albacete) (pàg . 15) ; 13REUIL, H .:
l estiges de peilltltres préhistorigiies a «La Cuez'a del Pernil» , _/dtiva (1 alence) (pàg . 19) ; PERI-
cot, Luis : EI depósito de bra_aletes de pectlillculo de «Penya Roja» (Cllatretondeta) (pàg . 23);
BALLESTER Tontito, 1 . : La coz'(lch(z sepulcral de «Calla Real» (Albaida) (pítg . 31) ; FIERNANDO
PONSELL : La <Coz'a ele la S(7rsa (Bocairente) (pag . $7) ; jORNE•r, Alariano : Prehistoria de Bei-
gida (pàg. . 91) ; PERico-1, Luis, y PONSELL, Fernando : El poblado de <> Mas (le Illellellte» (Alco )
pàgina 101) ; 1 I IMJTIv o Gt "uIEZ, Nicolàs : Un Hiatus» prehistórico en las estaciones (u'queoló-
picas de altura lcz'alltill(ls (pag . 113) ; PI.Rtcor, Luis : EI poblado ib('rico del «(halpol(lr»
pagina 157) ; Bosch GINWER .v, P . : Relaciones entre arte iberico 1' el griego (pag. 163) ; BALLES-
TER TORMO, I ., y PERICOT, L . : La Bastida de Les 1llcuses» (Jlogente) (pag . l7)) ; Notícies;
Notes bibliogrtfiques (la major part degudes a Lluís Pericot) ; Index alfabí•tic . Són especialment
importants : PIERIcoT, Luis : El depósito de bra_aletes de pectltilculo de Penya Roja (Cuatretoll-
deta) . (1, 1928, pàgs. 23-29, una lamina i un mapa) . A propòsit de la troballa a Quatretondeta d'un
dipòsit dels ornaments coneguts amb el nom de braçalets de pectuncle (encara que ben sovint
llur escàs di<Imetre els fa poc utilitzables per a aquest objecte), Pericot estudia la distribució geo-
grtfica d'aquests objectes i les circumstancies en què han estat descoberts en les vint i tantes
estacions de la Península, de les quals se'n coneixen exemplars . Respecte a la distribució
geogrdfica la seva àrea típica és el llevant peninsular, des d'Andalusia fins a Catalunya . La regió
valenciana és la més pobre en troballes, cosa que cal atribuir únicament a la menor intensitat de
la investigació . Fora d'aquesta zona, a la Península es coneix un únic exemplar a Portugal . En
altres llocs de fora la Península les invencions d'exemplars són molt rares, perú, com diu amb i aó
Pericot, la imperfecciú de les publicacions pot ésser causa d'algunes omissions . De totes mane-
res, sembla probable que sigui aquest un tipus llevantí peninsular difós en els territoris v°ïns.
Data d'aquestes troballes : Les trobem en dòlmens, fins a Andalusia, on els dòlmens semblen
tardans, encara que el Iloc típic de troballa siguin els sepulcres en fossa . Surten tambc en coves
plenament eneolítiques, com la de Tartareu, i en coves geograficament piren,aqucs com .a de la
Fou, a la Cerdanya, a més associades amb objectes de coure (iMonovar-Alacant` . En res"-• -rciem
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que el braçalet de pectuncle és un objecte més del complex neo-eneolític, i que per ell sol no pot
constituir element de cronologia per a destriar en períodes aquest complex . Perú per a aconse-
guir aquest destriament i el de grups geogràfics, treballs com el que comentem sön de remar-
cable utilitat . — BALLESTER TORIio, - J . : La cov'acha sepulcral de «Camí Real .11baida (vol . 1,
1928, pàgs . 31-$5, amb 9 iftmines, 6 gravats en el text i un mapa) . Es descriu la descoberta i
excavació d 'una cova sepulcral, mes aviat un ossari que un sepulcre, del migdia de la «provfncia
de V'Valencia . És una estació interessant de la cultura llevantina, amb puntes de sageta ben reto-
cades, ganivets de sílex petits i. mal tallats, ceràmica grollera i llisa (molt escassa) i uns
escassíssims grans de collar . El que caracteritza l'estació sún les puntes de sageta, de les quals
solament una te les aletes i espiga ben desenvolupades ; les altres sún romboidals amb les aletes
lleugerament indicades, no n'hi ha cap amb la base enfonsada . I-li sortiren una vintena de cra-
nis, dels quals en són estudiables tretze . El descobriment de l'estació fou casual i, assabentat el
senyor Ballester, procedí a l 'excavació de la part que havia restat intacta . Dues coses interes-
sants cal remarcar en aquest treball, més interessants que l ' estació mateixa . En primer lloc el
mei'tode extremat com fou excavada i la minuciositat infinita amb què es publica . Es pot ben
afirmar que el Sr. Ballester no de ixit d'observar i. d ' anotar la més mínima particularitat de la
forma corn apareixien les troballes . Davant d'aquest treball hom no pot menys de pensar amb
melangia en la forma barroera com excaven tots els aficionats i àdhuc molts professionals . Pot
haver-hi cassos en què no sigui possible portar a la publicació totes aquestes dades, fins no hi ha
inconvenient en què moltes d'elles restin incdites, amb la condició que restin arxivades en el
respectiu centre d 'estudis per a ésser consultades en cas precís, però el que és indispensable és
que tais dades no es perdin, com passa les més de les vegades, definitivament . Com diu Ballester
amb fina ironia referint-se a una altra estació, la de la Barsella prop d'Alcoi, l'excavador que
confiara a su buena memoria todos los detalles de la excavación . . . » al cap de poc temps es contra-
deia en observacions essencials . L'altra part interessant del treball és una recopilació de les
estacions del mateix tipus de la regió llevantina, recopilació que feta amb el mètode i la serietat
característiques de Ballester, fa que sigui la millor publicació de totes elles (fins quan no sún inè-
dites) . S'esmenten les següents estacions : Cova del Barranc del Castellet (Carrícola, prop
d'Albaida), Cova de les Meravelles (Gandia), Cova de Les Foietes (Tabernes de Valldigna),
Cova de la Sarsa (Bocairent), Coveta de la caseta de la Molina (Bocairent), Cova de les Llome-
tes (Alcoi), El Rebolcat (Alcoi), La Barsella (Torremansanes, prop d'Alcoi n , La Serreta de la
Vella (Monovar), Cova de la Roca (Oriola) i cova de los Blanquizares de Lebor (Totana, ja a
la província de Múrcia) . No podem, naturalment, entrar en el detall d 'aquestes estacions, n 'hi ha
prou amb indicar que el treball de Ballester és indispensable per a l ' estudi de l 'eneolític Llevantí.
El que sí cal esmentar és la recopilació de dades antropometriques que es fa en 1es últimes pftgi-
nes (en aquesta part de la monografia ha col laborat eficaçment el professor Lluís Pericot) acom-
panvada d'un mapa de la distribució de l ' índex cefftl•lic a la Península durant el neolític i eneolf-
tic, el més complet publicat fins ara . — J . DE C . S . R.

Archivo Español de Arte p Arqueología . Madrid .—Rius SERRA, J . : Isabel E criva, rnadre
de facomart (III, 1927, pirgs . 101-103) .—CABRÉ, J . : Decoraciorres ltisprfuicrrs (IV, 1928, pàgi-
nes 97-110) . Paria de la personalitat de l 'art industrial hispànic a l 'època preromana i descriu
exemplars alguns dels quals pertanyen a l'Edat del ferro catalana .—Cr BRÉ i A( .u1Ló, Joan: El
retablo bordado de Sau Pedro de

Montoya,
obispo de Osma (V, 1929, pàgs, 1-20) . Després d'un

estudi detingut en el qual assenyala Les afinitats entre aquest retaule, avui al museu Art Institute
of Chicago, i altres obres de la pintura peninsular quatrecentista, algunes, catalanes, arriba a la
conclusió que aquesta obra procedeix d'algun taller de brodador aragones, art molt desenrotllat
en aquest país a la segona meitat de l'Edat Mitja o que cal atribuïr-lo a un pintor flamenc inlluit
per la pintura d'Aragó, València i Catalunya, o a un autor peninsular amb influencies franco-
flamenques i italianes .—V_~Zt~urz Guillermo : Un berrernrrito de la historiogra/ía artística de
Espaira, el maestro firal' .lg ustírr Arques Joz'er, 1734-IS0,Y (V, 1929, pàgs . 1-I-16) . Biografia i
enumeració de les obres principals d'aquest erudit valencià, historiador de l'ordre mercedfu r ia
i biùgraf de Juan de _Juanes i d'altres pintors . — Rius i SERRI, J . : Subsidios para la historia de
;rrrestrrr cultura (V, 1929, pftgs . 87-10ú i 247-273) . Dos o tres documents dels que publica es rela-
cionen amb Catalunya . — 1IERN NuEZ, Felix : Un aspecto de la injlueircia del arte cali/al en
Cataluña (Basas i' capiteles del si lo i) (VI, 1930, pàgs . 21-49) . Interessant estudi sobre els
capitells de Sant. Maria de Ripoll trobats en verificar-hi excavacions per a restaurar la basílica
constr—rda per l'abat Oliba, consagrada en 1032 . La relació dels capitells de Ripoll amb els de la

47 . -- Institut d'Estudis Catalans
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Mesquita de Cúrdoya, obra del temps de El I lal:em li i Almançor fou assenyalada ja abans per qui

aix(T) escriu (1) . L'arquitecte cordoyes - J . Felix llerntíndez fa en aquest article observacions inte-
ressants auih nous elements de comparació . 11s capitells de Ripoll tenen una notable relació amb

els descoberts a Cornella prop Iarcelona) . Llur semblança és extraordinrtria amb els que recons-
tituí en Rogent, completant els capitells inacabats trobats a Ripoll . Uns i altres es relacionen amb
el tipus de capitell de la ti del segle x de la .Mesquita de Còrdova «per la identitat de proporcions
entre alçada i amplada del capitell i entre les altures de cada una de les zones baixes, per no
tenir collarí i per repel . lir el perfil, planta de llurs äbacs, encara que amb diferencies de propor-

ciú- . La descoberta original del senyor 1-lernández és I'haver comprovat l ' origen musulmä dels
capitells de Ripoll per l'analogia de les bases usades a Cùrdova des de l'anv 9-1-1 en temps
d'Abd-er-Rahman 111, les descobertes a Ripoll per en Rogent . Sún aquestes bases una degene-
ració de les hases atiques en què en els tors han disminuit extraordinariament el diämetre de la
circumferència generatriu i en què l ' escotiu s'ha aplanat i allargat extraordinàriament . bases
semblants es troben a Cornellà, a Sant Pere de Roda i ;tltres llocs de Catalunya . Els de Sant Pere
de Roda serien restes aprofitats en l ' església del segle xll, procedents de la consagrada en 1U22.
L'escultura dels capitells de Ripoll i Cornelia tenen en llurs detalls una tècnica de treball dife-
rent de la usada a _Andalusia en l'època que representa una superyivencia d ' una forma de talla
usada a Cúrdoya mig segle abans . Repertorio 10. Jlrtireca de marfil !tallada en los /er'rezros de
la F(brica de T lberc os de Tarragona ( V -I, 1930, pàg . 7l) .—AxcuLo, Diego : .11aestro castellano
en la Catedral de Barcelo pa ( VI, 1930, pàgs . . Assenyala l 'origen castellet— de l ' escola
de I Burgos d 'una taula que representa els desposoris de la Verge, guardada a la Sala Capitu-
lar de la Catedral de Barcelona .—N -ALL_t:y R :ADur, J . : Le prrrnier art ronrarz de l'Occident nze-
diter'rarreen ; ri propos d'un livre recc'rrt (\ -1, 1930, pägs . 92-93) . Es refereix al llibre de] Sr . Puig
i Cadafalch .—TORRES Il_ALnL . : Iglesias esprzïrolas con bóvedas de caitas ert las naz'es late-
rales de eje normal al del tenrplo (\ - ll, 1931, pags . 1-23) . Comparacions amb l 'església de Sant
.'ndreu de Sureda al Rosselló .—AxI ;ut_o Iy Í( ;uEZ, Diego : El Retablo de Cardona en el .11rtseo
del Parque ( Vll, 1931, ptgs . 272 i 273) . Intima analogia estilística entre el tros del Retaule del
Museu de Barcelona que representa l'Anunciació i l'Adoració dels Reis, varis sants monjos i san-
tes i el retaule representant el Naixement publicat per Herenso en un article titulat ('itadri sers a
cura en Dédalo, octubre-novembre 1930 i març-abril 1931.

Arquitectura . Madrid .—GurrART, Henito: Una obra histórico artr'stica notable en peligro

de de.saparecer ( XI, 1929, pàgs . 70-71) . Es refereix al projecte de trasllat del Cor de la cate-
dral de Iarcelona.—Fuxc,,AIR1 y o NEBOT, Alfonso : Palacio de jura Real, en Valencia (NI, 1929,
pàgines 251-257 ) . Estudi d ' aquest bell edifici valenci<t del segle xvni.

Tue Art Bulletin . New York .—\IILLER, Paula Pope : .Vva Sankt Gorans Studier (New
Sturlies oir St . Georges' Bv Johrrrrv Roosz'al, <<'illr English summa;'', 219 pp . ; 5-1 ph . Stock-
holnz, Gztrrrrar Tisell, P)2-1 MIN, 192h, pägs . 1(63-16-1) . Recensió .—Hvy E, Mildred Stapley:
Gothic Mildert ceilirzgstrota Teruel (11, 1927, pägs . 343-354— LAWRENCE, AIarion : Cit y-Gate
sarcoplzagi N, 1927, pags . 1-45) .—CooK, AV - alter W . S . : Tuze earliest painted panels of Catalo-
nia "V) ('VT' (1 N , 1927, pàgs . 153 20-1 ; N , 192s , pàgs . 305 365) . — Cool:, AWalter, W . S . : .1 roma-
nesque tresco in the Plandirira collection (N, 192S, p<tgs . 266-2; 3) . — Cooi:, Walter, \V . S.:
Earl v Sprzrrish panel painting in the Plundiura collection (1) (\ I , 1929, pàgs . 155-156) .—
1it .RS, Isobel H ., Jlittelalterliche _Malerei in Spanien : Ry Gertrud Rieherl . 2-6 pp ., 11 c) ph ., -lto.
Berlin, Ernst T1 asnrutlz A .-G . 192,5 . (\l, 1929, pàgs . 303-304) . Recensió de l'obra de Ger-
trud Richert .—PuRTsci1ER . _Josephine, Arte rmncírrico . Catdlogo . _fusta de Jlzzseos de Barce-

lona . .11ztseo de la Ciudadela, Barcelona . Br Joaquín Folch y Tomes, 139 pp . ; frontispiece;
l', ties . Barcelona I92( . Recensió de l 'obra de Folch i Torres \I, 1929, pags . 304-305) .—
Scot_ .aRI , Margherita : La pintura Mig Eva/ catalana . Vol . 1, Els Primitius . Pt. 1, Els Pintors;
La Pintura í\lural . Br Mn . Josep Gudiol i Crazrill, Prev ., 632 pp ., 232 figs . Barcelona,
S . Bczbra, 1927 . Recensiú de l'obra de Gudiol i Cunill, Mn . Josep (1\, 1929, pags . 305 .—CooK,
\\alter, AW . S . : Ronranesgi(e Spanislz mural painting (1) (1f) (\T, 1929, pàgs . 327 356; Nil,
1930, pags . 21 42) .—VWooiRt'rr, H.elen : The icozzograplr_v arid dale of the prosaics o/ la Daurade

( NIII11931, ptgs . Sí)-104) .	 RoRra1ER, lames j . : A fourteenth centrtrv Catalan tomb at the clois-
lers and relaled nronunrcrrls NITI, 1931, pags. 409-43í).

Art Stztdies . Cambridge, Mass .—C . Sr1.1I'LEv, Dorothea : Apostolados ;1927, pàgs . 13-27).
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Interessants comparacions entre els dos frisos superiors del portal de Santa Maria de Ripoll i els
frisos amb les imatges dels Apòstols de Carrión de los Condes, AIoarra, Santa Maria la Real de
Sangüesa, Pesón de Castrejón, Zorita del I íramo, etc ., i els frisos de varis portals francesos:
Angulema, Notre Darne la Grande de Poitiers, Pérignac (Charente inferior), Ruflec (Charente),
Azay-le-Rideau ;Indre-et-Loire) . Aquesta comparació suggereix la idea, que sembla també
indicar ]'estil, de qué el portal de Ripoll fos fet en dues èpoques, en la primera de les quals, com
alguns dels portals espanyols citats tindria per única ornamentaciú els dos frisos superiors .-
\VIIITEIIILL, AValter NIuir J . R . : Litlirgrcal liifueuce on pre-l'oürtliresrlue apses 111 ,'-palir 1927,
pàgines 1-47 156) . Estudi de la influencia de la missa mossaràbic_, seguint les pràctiques litúrgi-
ques orientals, en la disposició dels absis dels temples mossaräbics i entre ells Sant ( uirze de
Pedret i Santa Maria de rtrquet a Catalunya .—PUIG I CÀD:vFÂLCH, , J . : Decoralla(' foren ; 0/

the fzrst roiizailesque style : /lieh, difjirsion bv alosleiir Art (1928, pags. 11-35 .--PIJOAN, Josep:
Oliba de Ripoll (971-1046) (l928, pfigs . 77-101) .—huHN, Charles L . : A tes on somc Spanish
frescos (1928, pàgs . 120-132) . Estudi interessant de la portada de l'absis de Sant Miquel de
Terrassa, principalment la comparació de la posició dels personatges representats i la de l'evan-
gelista Sant dateu de l ' Evangeliari de Cutbrecht de la Biblioteca nacional de Viena i el Umtat-
Jlillenaiizzs de Kermsmünster . Kuhn creu trobar en la portada terrassenca inllu 'ncia anglesa,
com també la troba en una representació de l'Apòstol Sant Andreu de la Bíblia de Roda . Es
interessant l'absis de Perazancas (Palència), que reprodueix ornat d'arcuacions en el seu exterior,
el qual representa una penetració tardana en el segon període romänic dintre Espanya, d'una
supervivència del primer art romànic . Kuhn reconeix semblances entre la tècnica del fresc que
decora l 'interior d'aquest absis amb el dc. Sant Climent de Tahull avui al Museu de Barce-
lona.—Coox, AValter W . S . : A Spanish altar frontal iii the Gualiuo Collectioii (VI1, 1929,

pàgines 81-86 i tres làm .) . El professor Cook, que de tant temps es dedica a l'estudi de la
pintura romànica sobre taula catalana, descriu un antipendi avui en la col•lecció italiana de
(ualino . Es un antipendi del segle x1.II amb la composició de Déu dintre la glòria en forma

d 'ametlla sostinguda pels quatre animals simbùlics dels evangelistes, voltat dels evangelis-
tes posats dintre arcades formant dos pisos . El retaule és pintat amb els ornaments geo-
mètrics estofats . :Als apòstols i als animals simbùlics els acompanyen inscripcions posades ver-
ticalment . —GODDAID KING, Georgiana : 1)iZ'agatiolrs on the Beates (1, p<lgs . 1-59).

Estudi del lleatus de la professora d'Ilistória de l'Art a la Universitat femenina de I',ryn Maw a

Pensylvania . L'autora defineix el seu objecte d'ignorar, de moment, tota qüestió de Paleogra-
fia i que sigui pròpiament arqueològica, i considerar les miniatures com a pures obres pictò-
riques per tal de cercar-hi com en aquest període històric s 'hi revela el geni espanyol . Entre

els manuscrits que estudia hi ha els de Girona i Seu d ' Urgell . Acompanyen el text interes-

sants reproduccions i quadres de comparació amb elements de l'art persa, mesopotami i de
l'extrem Orient .—Pua ; I CADA>~ALcI, .J . : .Uore dccoratiz'c formes o/ /Irefrrst R0nranesgue Style

II, 1931, pàgs . 73 100).

Tuze Alls. New York (juliol de 1927) .—Descripció del nou Fogg Museum de la Universitat

de Haward i de la seva organització . Reproducciú de l'estàtua descoberta per la Jlissiu de

PINSTITUT D'ESTUDIS CATALANS a la ratlla d'Aragó en 1907, amb el títol : Estàtua en tusta de la

Verge, espanyola ; segle xi.
Arts i Bells oficis . Barcelona .—GuDIoL, ja La pintura sota vidre (1, 1928, pàgs . 209-21-4).

Descripció de dos tríptics de Tortosa per a relíquies ; semblen de la segona meitat del segle xiv .	

\I .aRTINELL, C . : Els primitius claustres de Santes Creus i de Poblet (11, 1`)29, pàgs . 21-2s . Els

claustres primitius dels dos monestirs hastits al segle xH, portaven voltes d'aresta i tenen signi-

ficació arquitectònica, perque amb ells queda acomplerta l'evolució constructiva i documental-

ment justilicada l'apariciö dels ojius en els nostres claustres.
Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa . Terrassa.—GoRIx, Pau : La troballa d'unes

sepultures bàrbares en la mmntan-y'a de Saut Llorens- del .lhint (NI, 1929, pags . 191-193, amh

tres figures) . Es tracta de les sepultures que publica el P . Soli1 en aquest mateix .\Nt:Al I . —

GORING .A, Pau : La prehistòria de Sant Llorenç del .lhiiit : Cerc'rniica eneolilica de la cura

Sinzaizva (NII, 1929, pags . 17-19, amh una lamina) . Troballa superficial de ceràmica feta a m1

amh decoració de relleus en la cova esmentada.
Blasón . Mrílaga .—S .ARI _toc CvRREREs, C . : Las Carlujas nalencianas (1, 1O2S, núm . 31.

Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras A'ohles Artes de Córdoba .—Tot :1 :E r

DEL CERRO, -José de la : Fernando de las Infantas, iirrzsico y teólogo (julio a septiembre 1931).
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Aporta una riquesa de dades sobre el músic sevillà, conegut arreu, d'enç 1 de la monografia de
Rafel Mitjana Don Fernando de las Infantas, teólogo y illllsieo (Madrid 1918) . L'autor d 'aquest
estudi assenyala la casa on va néixer a Còrdova Fernando de las infantas, i ofrena documents
desconeguts sobre la seva família. Infantas tenia només dotze anus quan moria el seu pare en
desembre del 15 .16. Fou potser deixeble d 'Alonso de Vieras, mestre d 'aquella catedral ; orfe
també de mare el 1556, aviat s'allunyava de Còrdova i assolia la protecció de Felip 11 . Degut a
la tal protecció, Infantas anava al regne de Nàpols, tot seguit es retirava a Roma, intervenia en
l'afer de la reforma del Grculuale 1?omallllnl ideada per Gregori XI Il, editava els seus llibres de

'ísica, i el 158-1 es feia prevere, quan tenia ja cinquanta anys . En malhora es dedicava a la teo-
i sense preparació suficient es llençava a defensar teories perilloses ; fou per això que 1lar-

dii -'s girava contra seu . Per fugir de la persecució del cardenal Cèssar Baronius, retornava
a Còrdova vers el 1590, època en què hom cl troba malalt en un hospital de la seva ciutat . Refet
de la malaltia retornava a Roma, d'on s'allunyava de bell nou el 1509 i es refugiava a França.
Resten encara desconeguts l 'època i el lloc de la seva mort.

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona .— \II.s-rRvs, Apeles : Els
Rees _ilagos (\I, pägs . 222-242) . Consideracions sobre la iconografia dels treis reis d'Orient.

Boletín de la Real Academia de la Historia . Madrid .— \IÉLI1) .v, J. R . : Arco de 13ard;
Torre de los Escipiolles ; Pretorio de .lrlgrrsto (Tarragona) XC, 1927, pàgs . 5-16 amb una lítmina,
16 figures i dos plànols separats . Informe respecte la declaració de monuments nacionals de les
construccions esmentades . Hi ha un pla d'un cert interès sobre la situació general de les cons-
truccions romanes a l ' acrùpolis de Tarragona i un altre de detall amb la situació de la presó
actual, l ' anomenat Pretori . — ToRVIo, Elías : La iglesia arciprestal de Santa Maria de Morella
(-C, 1927, 28 36, amb S lamines) . Informe amb motiu de la declaració de monument nacional.
Molt ben il•lustrat .—CASTAyEDA, Vicente : Xoticias (XC, 1927, 247) . Sobre troballes romanes
a Celra i a Tarragona . — RODRIGO I RTAG .kS, José : Hospitales de Valencia en el siglo xv
(_NC, 1927, pàgs . 561-b09 — CAST :v yED .-~, Vicente : 11oticias (XCII, 1928, -145) . Descoberta d'un
poblat ibèric a la finca del Tabac, a Alguaire ; Ingrés al Museu de Tarragona d'una copa romana
de metall repujat trobada al carrer de Cervantes . Nota d'haver-se pogut reconstruir amb restes
trobades a Poblet, l ' estätua de donvajoana d'Empúries .—GUJIEZ-MoRENo, Manuel : Cercínlica de
Paterna (XCIl, 1928, 479 481) . Informe per l'adquisició d'un lot amb destí al Museu Arqueo-
lògic Nacional, de ;Madrid .—i\I:vzTíNuz V MARTÍNEZ, Arqueologia z'alenciclua—Henleros-
copion e Ifach (XCII, 1928, 752-775, 1 Iàm .) . Estudi a tenir en compte, en el qual l'autor vol
provar que Hemeroscopeion és l'actual Dénia i que Ifach no ho pogué ésser, en contra de l'opinió
del nordamericà Rhvs Carpenter, exposada en el seu llibre The Greks in Spain.—Toizmo, Elías:
Santa _Maria de Barberàl (NCIII, 1028, 58-65) . Informe sobre el trasllat de les pintures murals
de l ' església esmentada al Museu de Barcelona .—BoscH GI_ I'ER_v, Pere : El estado actual de la
iuz'estigacidll de la cultura ibérica (XCIV, 1929, 27-132 amb 43 ligures) . Interessant treball de
conjunt de la sèrie que periédicament publica Bosch, incorporant al quadre general de la ciència
les noves troballes i els nous punts de vista adquirits en les investigacions succesives . Comença
remarcant que Ies grans regions de la cultura ibèrica, determinades en altres treballs, subsistei-
xen, i les seves línies semblen cada cop més segures . Tenim, doncs, com regions ben diferencia-
des : Andalusia, el S. E ., la costa de València i Catalunya amb al S . de França, la Vall de l'Ebre
i el centre d'Espanya . A més es pot determinar l'existència d'un grup atläntic o portuguès . Les
línies de la cronologia subsisteixen més afermades i una cosa ja indubitable és la diferència entre
la cultura cf ltica del centre de la península i la ibèrica de la perifèria . ixí la cultura numantina
en cap cas pot ésser anterior al segle IH . S'estudien a continuació els límits i característiques de
cada un d'aquests grups . El del S. E . per la banda de València no passa de les muntanyes que
separen la depressió valenciana d'Alacant i la vall del Segura, encara que aquestes muntanyes li
pertanyen plenament en el moment del seu màxim desenvolupament . Els límits vers la «meseta»
són per ara més imprecisos . Per la banda d'Andalusia, per la costa, la conca de l'Almanzora és
ja zona andalusa . Aquesta cultura del S . E . representa sense dubte el cimal més alt de la cultura
ibèrica . Per ara no es pot subdividir amb seguretat, perú tot fa creure que amb el temps es podran
determinar comarques ben delimitades . En una sèrie d'epígrafs molt precisos es van situant les
noves i importantíssimes troballes fetes aquests darrers anys (Santuari de La Luz [1Múrcial, poblat
i santuari de La Serreta [Alcoi], necròpolis d ' Oliva, cal remarcar que la part més interessant dels
objectes trobats en dues d'aquestes estacions són al Museu de Barcelona) . Un estudi semblant,
menys interessant per a nosaltres, es fa d'Andalusia . A la zona d'Aragó més propera a Catalunya
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(Osca i Baix Aragó i a la costa valenciana), la cultura més antiga és ben diferent de la del S . E.
La seva característica és la ceràmica a mà grollera, amb decoració de relleus, de tradició eneolí-
tica i amb una gran influència de la cultura ccltica del Centre d'Espanya . Respecte d 'aquesta
influència nosaltres observaríem que bé podria venir no de Castella sino de Catalunya, ja que els
tipus cèltics es troben a casa nostra amb anterioritat i independència dels castellans i la cadena
d'estacions que uneixen aquestes regions amb la costa catalana cada dia és més sòlida . 1)e totes
maneres cal remarcar que la influència cèltica, vingui d'on vingui, és extraordinàriament
profunda i perdura en temps ben posteriors . A l ' interior de Catalunya hi ha una cultura semblant
que és la que es coneix, encara que amb imperfecció, a la comarca de Solsona . Cronològicament
es pot dir que les estacions més antigues són anteriors a l'any 500 a . de J . C . Respecte la cultura
de la costa catalana, el seu període més antic és ben mal conegut . No coneixem bé el lligam
entre les estacions hallstàttiques i aquelles en què comencen a sortir troballes ibèriques . Podem
dir que la ceràmica ibt•rica de les capes més fondes d ' Empúries és semblant a la del S . E . i la
seva època (segle vIe ) és força segura, perù resta encara un temps per omplenar . Al S . de França,
en els segles v-n-, hi ha una expansió de la cultura catalana amb caràcters molt semblants . La
segona època a Catalunya és molt ben coneguda a la regió de la costa, amb aquesta cultura que
s 'ha anomenat tipus Puig Castellar-Cabrera de 1\latarú, de la que cada dia es coneixen noves
estacions extraordinàriament semblants . La característica es la ceràmica fina sense decoració,
perù al seu costat hi ha altres coses ben típiques com són els enterraments en sitges . l'interior
de Catalunya (Urgell), al Baix ;Aragó i part de VaR'ncia hi ha una cultura ben diferent i que
recorda més la del S . E ., sense la seva riquesa perù . Aquesta cultura de l'Urgell es relaciona
amb certs grups de l 'Ebre, com el d ' Azaila, també notables per la riquesa decorativa de la seva
ceràmica. Més enllà, vers l ' interior tenim el grup numantí, que és ben foraster a les nostres coses.
Una segona part d 'aquesta completíssima monografia és la comparació dels resultats arqueolò-
gics amb els que s 'obtenen de les fonts literàries, ja que el professor Bosch, encara que
arqueòleg, no ha volgut mai negligir aquestes fonts importantíssimes, amb la qual cosa es dife-
rencia dels investigadors de formació filològica, que solen prescindir olímpicament de les
dades arqueològiques, malgrat la seva major exactitud, amb el que sols aconsegueixen cons-
truir hipòtesis poc fonamentades . El quadre que dibuixa Bosch no és essencialment diferent
de l'obtingut en altres estudis seus sobre aquest terna . Actualment s'ocupa en un altre treball
de molta major extensió i reservem pel moment de fer-ne el comentari algunes observacions
sobre la matèria.

Per fi el tercer capítol del treball està destinat al problema dels origens de la cultura ibèrica.
Bosch, amb una quantitat de dades insuperable, el veu en la cultura grega, en tota aquella part
que no es filia clarament amb les cultures peninsulars anteriors, ni amb les influències cèl-
tiques que hem esmentat . — NAVAL, Francisco : El sarcófago de ('astiliscau' (NCIV, 1929,
163-172, 1 làm .) . Malgrat de tractar-se d'una troballa no catalana, esmentem el treball per la
relació que mantenen els sepulcres d 'aquest tipus . Castiliscar és un poble situat a 15 Km . al S. de
Sos del Rey Católico, a la comarca de les Cinco Villas, a l 'Aragó . El sarcùfag, que de temps
immemorial està a l'església servint d'altar, és un vas funerari cristià, probablement del segle Iy,

amida 2,23 X 0,74 m . En la part davantera hi ha les següents representacions : Resurrecció de
Llàtzer, curació de la Ilemorroisa, una representació d'una orant, les Rodes de Canà i l'Adoració
dels reiS . — LAFUENTE VIDAL, José: La Xecrópolis a'berica de El _Molar , Proz'incia de :Ilicante

(XCIV, 1929, 617-632, 4 lamines) . Necrùpolis ibèrica del segle nI a. de J. C ., amb ceràmica de
tipus andalús, de decoració pobre, algun fragment grec de baixa època, un punyal d'antenes
atrofiades, fíbules anulars, etc . Museu de l'Institut d'Alacant .— NAVAL Z AYF_RBE, Francisco:

Una estela ibüricca ausetcana (XCV, 1929, 403-413, una figura) . Es parla de l'estela que s'estudia
en aquest mateix ANU.vRI en el treball de SERRA-RAFOLS : Xòv'es Inscripcions iberiques .--

LAI uExrI ; VIDAL, José : El tesoro de naonedas (trabes de Elche (XCVI, 1930, 845-856, 10figs .).

— GómEz-MoRExo, Manuel : La ermita de San Flix de jdtiza (1 alencia. ' (NCVII, 1931).
Informe per la declaració de monument nacional.

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura . Castelló de la Plana .—13ETÍ, Manuel : Las

craaces genaelas de San -llrrteo 1' de Linxares de _lloro (VIII, 1927, pàgs . 1-17 i 49-t,5 . Després
d'un detingut estudi comparatiu d'aquestes dues obres mestres d'orfebreria i d'una recerca per
identificar el diamant de la de Saut dateu, aquest treball, fet a base de papers que hauria deixat
Mn . Betí, ofereix el més gran interès per a la història del nostre art medieval quan a través d'una
abundosa informació documental exposa el desenvolupament de l'escola d'orfebreria de Sant
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Mateu, localitat que, junt amb les de Tortosa, Morell i . València constitueix un dels principals cen-
tres de producció d'argenteria i esmalteria de les terres de llengua catalana en els segles xiv i xv.
—SÁNCHEZ GOZALIO, Angel : _Irte ell San al(rtco .El altar de la l'asióli (VIII, j- tgs . 1(4-171 i tres
lamines) . Descripció d 'aquest altar . --13EN AGES, Emiliano : La ermita de Sa), Bartolonie de Yilla-
hcl'nlos(l , Xotis sobre los retablos), I (Vl11, 1927, pags . 156-192 . S 'ocupa dels retaules de Santa
Barbara i Sant Francesc Xavier . —GoNz y LHZ \IARTf, Manuel : (erdmica de Castelló,, . Olocau llei
Res', 13'111, 1927, pägs . 213-220 . Notícies interessants . Dibuixos de l'autor .—RETf . A1 . : O ►fe-
bres de .,/orella . Los Santalínea (\111, 19''7, pags . 2)4-266 i 285 298) . Estudi fet aprulitant els
papers que va deia ar el dilig-entíssim arxiver de Morella i Sant Mateu, mossèn Manuel petí.
( .Treien interessant de donar-ne el sumari : La fanlilia Santalínea ; I . Bern(rrdo Santalínea, pla-
tero ; 11 . Rartololn(' ,Salltalinea, imaginero, tallist(r v pintor ; I11 . Bartolonre Santaliliea,
platero; 1 A . Gabriel 5a)dalÍ11L'(r, platero; \ . /o(i)r Salztalinea, platero ; V l . 11e)'ll(rr'do Saiita-
lillca II, platero v lllel'Cadel', . VI 1 . _ [iguel Santalínea, platero, . VIII . Gaspar S'alilalillea,
platero .—SANCIIEZ GoZ .ALI3o, Angel : Al/ares en _11o)'l'lla (A iii, 1927, pägs . 299-302) . Notícies
dels terrissaires Guillem Ripoll, Pere )ullach, Fortuny de Luna, Joan Cepayo, Eixemèn Gui-
llem, Guillem de Lorca i els seus fills _Iaunie i Domènec . Tots ells són dels segles x[v i xv .—
RETÍ, Manuel : Orfebres de Morella . Los Santalínea (IX, 1922, pags . 1-10 i 57-70) . Continuació
d'aquest estudi . Tracta de La labor artística de los S(r)dalínca i El arte (le los Sanlaltnea .—
BE\:AGES, Emiliano : La ermita de San Bartolon7(' de I W lahernrosa (Xotas sobre los reta-
blos ;, II, III, IV (IX, 1925, pafs, 43-51 ; 51--5 i 147-151 i deu lams .) . Parla dels retaules de
Santa Caterina, verge i martir, de la Verge de la Llet, de la del Roser, de l'Eucaristia, de Sant
Llorenç i Sant Esteve, de l'altar de l'Are _Maria, de l'altar major, del de la Verge dels
Desamparats, de les capelles laterals i de les taules de la Sagristia .—\IILI .'N Bolx, Manuel:
Exposición nlorellana de arte, I, I1 (X, 1929, pags . 3-10 i 127-147) . Recensió d'aquesta exposició
organitzada per la S . C. de C . i un sector d'entusiastes morellans . Comprèn els apartats : I'lan
general de la exposició) . Iconografia iz'alleizse . Ilzdunientaria civil . Irulrrnie)itaria religiosa.
Iill(lgille1'la . Pintura . Bibliografia . (er(hllica . .-I1'te retrospectivo . El taller nioretlalio-S(illta-
lincano . Inrportali-ia, Cal'aCtel'lStiCas . C aracteristicas in g'enel'e . r\1 final s'ocupa del primer
grup, corresponent al taller dels Santalínea i descriu les creus de Traiguera, Corachar, Vallibona
i La Mata de Morella, la creu processal de la catedral de Tortosa, l'ostensori de Tortosa, la
custodia de Tronchon i veracreu de Verdú .—SSNCHEZ GozÀLno, Angel : E.vcilrsiones artísti-

erzs . A(h(lllet(r de/ _llaestre, «el Castell 't «les 7orrocelles 111 (X, 1929, pags . 11-1o) . Notícies
històriques i arqueològiques d'aquests llocs .—S.vRALEGI'[, Leandro de : En la iglesia de Albal.

L'1 retablo de Gabriel _,,(rifí (X, 1929, pags . SO-81) . Descripció d'aquest retaule.—Gt D[oL, j .:

La creu dels lteenets de la catedral de Tortosa (XI, 1930, pags . 1-6). Examina si la creu dels
lleonets, conservada en el tresor de la catedral de Tortosa, és en realitat obra de 13ernat de
Santalínea, argenter morella . Ics decanta a creure que no . La intervenció del Santalínea es

reduiria a la venda de la creu .—Rv,\lúN DE MARÍA : La cerrilnica alcore)lse del Desierto de las

I'alinas i NI, 1930, pags . 7-211 . Anota la que conserva, encara, el convent i la que ja se n'ha
separat, —\IILL y N Boix, Manuel : Exposición 1no1'ellalia de arte (X I, 1930, pags . 41-61) . Continua

la ressenya dels objectes exposats . S'ocupa de Joan Santalínea i les seves característiques pecu-
liars . S'examinen la creu major de Xert, la menor de Traiguera, la major de Castell de Cabres,
la de la Pobla de Benifassà, la menor de Xiva de Morella, la veracreu de La Mata, la creu de les
pregaries de Castell de Cabres i la d'Ares del Maestre .—\IILLÁN Boix, Manuel : Exposición

nzorellmra de arte (1I, 1930, pags . 108-111) . S 'ocupa de les crismeres, la crismera-copó de Catí,

creu de crismera de La Mata, calze gòtic del Castell de Cabres, calze de Rojar i calze de Castell
de Cabres, que creu de Joan Santalínea .—FILANGIERI DI CANDID .v, Riccardo : lrrliitelturn e

scilltzra catalana in Canlpania nel secolo xv (XI, 1930, pags . 121-136) . Estudi dels monuments

catalans de Cerdenva i Sicília i principalment del castell nou de la ciutat de Näpols i pobles de la
rodalia napolitana. L'autor ha continuat en aquest estudi les seves recerques sobre l'arquitec-
tura i l'escultura catalana, que van acompanyades de nous documents descoberts en l' .Archivio

di Stato di Napoli . En l'estudi es cita un :Antoni, fill de Guillem Sagrera, que construí el Castell
de Gaeta i dades noves s'hi troben sobre Pere -Johan qui habita Napols almenys fins a 1455 . I:n

temps del Rei Ferran els escultors catalans continuen encara treballant a Napols corn Matheu
Forcimanya «mestre pedrapiquer», després «Cap mestre» del Castell Nou (1-171-1-17 .1) qui tre-

balla a Gaeta i a Sessa . Obra seva és l'Oculus de la capella palatina del mateix Castell, que
dóna al gran pati la 0 de la capella del Castell Nou, com diuen les cèdules de pagament
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de 1469 i 1-170 . Cita com a obres catalanes : el Palau del Comte de \ladaloni a S . Biagio dei
Librai i diverses construccions de Carinola, un dels senyors feudals de la qual era casat amb
Leonor, filla natural de Alfons V; el Palau de Capua, on avui hi ha el Museu Campano, que
pertenesqué a un cunyat de Lucr('cia d'-\1agno lligada amb intima amistat amb el Rei ]fons, i
el Casteil de Fondi del comte Onorato Gaetani a qui honorà també el Jlagn ;lnim . ~ . P . C .—
SaNCIII:z GOGALBO, Angel : Ingenzierla medieval . El «polit trencat» de _Morella (pàgs . 211-215).
Descriu i historia el pont trencat sobre el 1>ergantes .—JItL1Boix, Manuel : Exposición more-
Hand de arte (NI, 1930, pàgs . 226-243) . Continua els objectes del grup primer: creu plateresca
d'Ares del Maestre, macolla i canya de la creu de Vilafranca del Cid, la veracreu de Vallbona
i crismera de Xiva de Morella . Inicia la descripció del grup segon (taller morella-valencià-
ilerdità), amb la creu d'Albocäcer, la de Lucena del Cid, la de Vilafranca del Cid, la creu major
de Cinctorres, la creu gòtica d'.\ res del Mestre i la creu de Portell .—SARALJ - J, L . de : Sobre
dos tablas valencianas del _l[useo de _ Irtes Decorativas de Paris (N I, 1930 , pägs . 288-292) .
Notes sobre l 'article publicat per G . 11arzin en Ga_ette des Beaux '-lrts, gener-febrer 1929 .—
PORCAR, Joan : Excursions i recerques arqueològiques . Les cultures en la _11(rdczletzca (NI, 1931,
pàgines 107-115) . Notes prehistòriques i sobre les cultures ibèrica i aràbiga, _A1 final, unes ratlles
dedicades a La Font de la Reina .—PORCAR, Joan : Excursions i recerques arqueològiques . LI
Pla del oloro (N ll, 1931, pàgs . 19,S-209) . Notes sobre aquest pla, i sobre els poblats prehistórics
en el tossal gros i cl castellet, la prehistòria en la desembocadura de la sóquia de l'obra, el camí
romà d' Antrilles .—J1rLI .SN Pots, Manuel : Exposición iiioi'ellana de arte i N 11, 1931, pägi-
nes 235-2-13) . Continuació d 'aquestes llargues notes . Grup quart, dedicat a l ' orfebreria contem-
porània, amb notícies de la família Gallón i notes sobre el relicari de Vallibona, les corones de
Nostra Dona Jacent de Morella i les corones de Nostra Dona de Vallibona ; Grup cinquè, amb
notes de la creu d'Avel1à i el calze de Xiva de Morella .—SARALEGUI, Leandro de : Escarceos
iconísticos (NIl, 1931, pàgs . 347-350) . Notes sobre una taula de l'escola de Joan de joanes, del
museu de Sant Carles de València.—MEDALL, Pascual : La ermita de Santa Bdrbara en l'illa-
herniosa del Río ; XII, 1931, pàgs . 361-364) . Comença la publicació del «Libro de Santa Bárbara
gloriosa«, de 1440, on consten la fundació de l'ermita, reunió dels confrares, etc . R . A . t S .—
RIYOLLÉS, Vicente : Fragmentos del Epistolario de Pedrell (Viii, 1927, pàgs . 33 45) . Tracta del
mestre polifonista espanyol (;cerrero.

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones . Madrid .—DuRÁN, Flix : La escultura
medioeval catalana (XXXV, 1927, pàg . 93) . Recensió d'aquesta obra .—BENITO DEL CAÑO, Ciro;
RoLDAN GUERRERO, Rafael : Cer(ímica farmacéutica (NNXV, 1927, pàgs . 42 -18, 143 15S,
218-254, amb 8 làmines) . Bon estudi d 'aquest tipus de ceràmica, amb cita de col . leccions i locali-
tats catalanes, especialment de la sèrie existent a la Farmàcia Pedrell, de 1>arcelona .—S.\ R7 HOL'
CARRERES, Carlos : Iconografia mariana (XXXVII, 1929, pàgs . 6O-72, 112-132, amb 17 làms .).
Treball molt superficial dedicat especialment a les imatges de Verges patrones de ciutats
importants . Com és natural en tractar-se de les de data més antiga, Catalunya hi té un lloc
preponderant .—I( .uAL ÚBEDA, Antonio : Un grau escultor valenciano del siglo Ai'Ilz: Ignacio
i er ara ,Jinzeno (N XX VII, 1929, pàgs . 161-17S, amb 4 làms .) .—SAR-mou CARRERES, Carlos:
La casa del Arcediano en Barcelona (NNX\11, 1929, pàgs. 2b6-2t 1 ), amb dues làms .) . Nota
amb motiu de la seva habilitació per _Arxiu històric de la Ciutat .—AR1íxo, Pedro M. de : Los
orígenes de la fabricación del vidrio y su introducción caz España (XNNVIIT, 1930, pàgi-
nes 19-32, amb 6 làms .) .—Es publiquen bon nombre d'exemplars emporitans de la col . lecció
de l 'autor, a \Tadrid . — SARTIIOU CARRERES, Carlos : San Pablo del Campo en Barcelona
(XXXVilI, 1930, pàgs . 143-1-17, 2 láms .) .—MILIÁN Boix, Manuel : _Morella (NNNVIII, 1930,
pàgines, 2S0-287, amb 3 làms .) . Notes arqueològiques .—SAR .vLEGuI, Leandre de : Jliscel(ínea
de tablas valencianas (XXXIX, 1931, pàgs . 217-241, amb 5 Iàms .) . Treball que ha de seguir cn
nombres succesius . — SARTItou CARRERES, Carlos : Instalación eia el _Museo de Jútiz'a de las
antigüedades árabes del palacio de Pinohernzoso (NNNI N, 1931, pags . 275-2-1 , amb 2 làms .).
El palau esmentat està a Xàtiva mateix.

Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana . Palma de Jlallorca.—ISASt, Rafael : La =Ii1i1ü-

ciacióla . Fragmento de asir retablo de la Lonja (NNI, 192(-27, pàgs . 337-333) . -'\sPLusD, Karl:

Una pintura espanyola del 1-100 en la col lecció d'Eril,'sberg (N N 11, 192S 29, pàgs. sSi
una làmina) . Es refereix al pintor mallorquí Pere Nisart que vivia a Palma devén 1470 .—
CREspf, A ., i AMORÓS, LI . : Contribució a l 'estudi de la prehistòria balear (XXII, 1 928 29, pàgi-
nes 189-190 i SS .) .—OLEZA V DE ESPAÑA, Jaime de : Don _Jaime de Ole:za v Calzó, pintor na!allor-



320

	

ANUARI 1)E L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXXCII-XXX1

grrirl del siglo _t r-1 ( X XII, 1928-29, pàgs . 225-234) .—FERBAL, Lluís, i Ci .i.scí, Andreu : Contri-
bució

	

c'ollc'ia'clllelll de l'er/ril del bronze r1 _Mallorca i la cova de soit _palet 1X I1, 1925-29,
pägines 211-24-1 i ss .) . — _\vroiÓs, Luis Contribución al estudio de la Edrd del Hierro ell
Mallorca . ('ueva de son Bauzà (XN11, l928-29, pàgs . 290-292) . —LLADú rERRAGUT, Jaime:
Halos jura la historia de las bellas arles en Mallorca (X XI II, 19 ;10- :31, pàgs . 1 77 178) . Paria
dels artistes Miquel Huster, Mateu Sureda i baume bisbal . —SUREDA i IiLANES, Francesc : Sobre
l'art de l'esmalt (X\Ill, 1930-31, pàgs . 185-I80 i ss .) . — FURió, Vicens : Notes per a un
catàleg de les lrimines gravades per Francesc .Ihrlllaner, beileiur'rit gravador mallorquí del
segle -t rrin (XXII I, 19 :30 :31, pàgs . 287-289) .— \lt-LET, A . : Ceràmica mallorquina (X Xlll,
1930-31 , pàgs . 290-292) .—BORDOV, A1 . : Les coves prehistòriques de Felanitx- (N X III, 1935-31,
pàgines 3-0-311) .—AMORÓS, Lluís R . : Eis bronzes de 1a Culllrra dels lalaiois en el iriuseu
regional (l ' Artà (X X 11I, 1930-31, pàgs . -121-422) .— V . : Un retablo de Ultiiilos del siglo _re l'

( XXIII, 1930-31, pàgs . -95--19t)) . Es refereix a un retaule de Nostra Dona de Grítcia, que es
trobava en una capella del claustre del convent de Sant Domènec de Palma.

Bolletino d'Arte 1930) . Roma.—S:AI .DII, larlo : Il pullotto di Manresa 1' Opus jlorentinum
pàgines 38.) -1( )-t, 2t ; I àmS .).

Bolletino della Societa Piamonlese di Archeologia e Belle Arti . "Torí (and- \V, abril 19,11) .—
VI.RZONE, Paolo : La Geografia e le origini della primitiva arte roulanica di j . Puig i Cadafalch.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France . Paris . — C .ALMETTE, A1 . ] . : Sut'
les fouilles de Saint Bertrand de Conviliuges (1928, pàgs . 253-25h) .	 lk-ic i CADAF_vLCJI:

(lrfgine musulmane des nlotif_5 de décoration jigurarlt sur les rebords de tables dantcl du
\:E17ze sicle (1928, pàgs . 149 . 152) . Comunicaciú de J . Puig i Cadafalch sobre l ' armament dels
cavallers representats en el Portal de Ripoll (1930, pàg . 125) . - Comunicació de Puig i Cada-
falch sobre Le poteau de l'eglise romane de Saint Genis des Fontaines (1931, pàgs . 15 .1-157'.

Bulletin de la Société Préhistorique Française . París .—BAuouII :R, Ilenri : Le dolnlcrl de
1a Cuez'a del Drach à Porto-Cristo (Majorque) ( XXVII, 1930, pàg . 170) . Comunicaciú de la
troballa d'un dolmen amb diverses restes de ceràmica que l'autor situa en l'edat del bronze.
— HEVit', \V . J . : A propos dit dolmen de la Cncva del Drach à Porto-Cristo ( .Majorque)
(N XVII, 1930, pàg . 212) . I lemp creu que el dolmen i la ceràmica corresponen als tipus de la
cultura dels talavots.

Bulletin Hispanique . Bordeaux . — LANTIER, Raymond : Chronique ibéro-romaine (Vell,
P)25-2h ; N X X, 1928, pàgs. 47-71) . — GAILLARD, G . : iV oles sur les tympans aragonais
(XXXI 1928, pàgs . 193-203) . AIr. Gaillard en aquest article discuteix les dates que \Ir . Porter
senyala als timpans aragonesos estudiats per \Ir . Porter, dels que hem parlat en ocupar-nos de
Spanisli romanesque Sculpture d ' aquest autor, fundada en raons artístiques . La part mes inte-
ressant d'aquest estudi Us l'explicaciú de] simbolisme dels lleons sostenint el crismon fundada
en textes del llibre De bestiis et aliis rebles de Iluc de Saint Víctor.

Bulletin monumental . Paris . —La Iransmission de le compote orientale (1927, pàgs . 155-158).
Recensiú i observacions sobre l'article publicat amb aquest títol per J . Puig i Cadafalch en les
\le]anges Kondakov» publicat per Serrlinariunl Kondakovaniunl de Praga .—Saint Felix de

Gerolle église romane (pàgs . 160-161) . Recensiú i consideracions sobre l ' article de \l . E . Lam-
bert publicat en la «Revista de Catalunya» 1926 . Notes sobre el Catùlleg dels 1"idres de la
Col . lecció Àmatller a Barcelona ;pàg . 17o) per \lossèn Gudiol .—Les fornies decoratives du
Premier Roman . Consideracions sobre ]'estudi d'aquests elements publicats per J . Puig i Cada-

falch en Art Studies 1926 pàgs . 382-383) .—LAMBERT, E . : Bibliografia de Le Catedral de Bar-
celona per Feliu Elias, publicada per Editorial Barcino (pàg . -122) .—LAMBERT, E . : bibliografia
de Història i Arquitectura del _Monestir de Poblet de Lluís Domünech i Montaner (pítg . 428):
—Le premier Art roman . Notes en la secció de crímica sobre els articles publicats en la Revue

de a propòsit del ]libre publicat per Josep Puig i Cadafalch .—Le Premier Art Roulait
d'rrprés M. Puig i ('adafalch (1923 . pàgs. . .' 70-372) .—La Géographie générale et la Chronologie
del _Pr'enlier Art roman . Nota sobre una comunicació feta amb aquest títol per J . Puig i Cada-
falch en la Académie des Inscription et Belles . Lettres en 1925 .—LAMBERT, E . : Recensiú de

La Catedral de Valencia per .Ilnrela i Vives publicada per Editorial Barcino (píigs . -108 410).

—LAMBERT, E . : Bibliografia de La Pintura mural Catalana, vol . 1, de \lossèn Josep ( ;udiol

(pàgina 417) .—DEsiloUL11 REs, F . : Le Premier Art roman . Comentari sobre els articles publi-
cats a la « Revue de l ' Art» per ter . Jean Valero-Radot a propòsit del llibre d ' aquell títol

del Sr. Puig i Cadafalch (1929, píigs . 520-522) .—DEsxouLIi REs, F . : Les influences sassanides
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sur l'art by._antin et le pre ;;zier art roman . Nota sobre l'article de Puig i Cadafalch 1)ecoraliz(e
l'orat of the rornanesque style ; tlMeir difusion bï _Iloslern art en aArt. Studies» 11)28 (1 e )30,
pagines 1b0-10-1) .	 DG RANOUI I', I1 . et E . : Ùri ine franç-aise du berceau roman (1 9 31, núme-
ros 1 i 2) . Referències interessants als monuments romànics de Catalunva . L 'autor parteix d'un
fet erroni : que les voltes romaniques no siguin idèntiques en l 'estructura a les voltes roma-

nes . La conclusiú de la reinvenciú de la volta cap a 9 )30 .95() a la regiú que comprèn l' .Auver .
nia, el Llemosí, el (uercy-, la Rouergue i les comarques del nord de Tolosa cau per la sc a base.

En elles la volta era probablement una supervivència antigua corn a Catalunya.
Bulletin of Institut of Art . Chicago .—Publica un Crist crucificat que, diu, procedeix de la

vila de Ilanyoles . Es una imatge de dimensions superiors al natural, tallada en noguera, en bon
estat de conservació, del gt up dels Crists gútics, naturalista de vegades exageradament dema-
crats . Es troben en la sala g6tica dedicada a commemorar a Miss Lucv \Iaud 13ukingan en el
Museu d'Art d'aquella ciutat americana (1).

Tute Bitriington Magazine . Londres .—PORTER, a. Kingsley : l,urícel and mori' Romanes-
que art of _tr'a g rou . Estudi sobre l 'escultura d'Tguítcel, a la que fa referència de manera precisat
u.ta inscripció de 1072, d'altre de l'església del castell de joarre, el portal de la qual conte una
inscripció funerària en què la data de la defunció es 1095 . A aquest estudi ens hem referit en res-
senyar el llibre de l'autor, Spanish Romrinresr¡ne sculplure .—PoRTER, _A . K . . RGnra)rc'sque _Irt
in ;lragón (1928, pags . 1.11-127).

Butlletí Arqueològic . Tarragona . — MoR-vGUEs, Fidel de : 1 aria de docarrneuios (192ú, p;Igi-

nes 16() 167, 185-1KS, 234235 i 295-299), Publica contractes referents a escultures i pintures en les
esglésies .—BELTRÁN V -ILAGR_vsv, Pío : Lápidas romanas recientenaente descubiertas en harha-

;ona . Extrets del Diario de Tarragona, on es descriuen i s'interpreten les lapides trobades en
les excavacions de la Iítbrica de tabacs dirigides per Mn . Serra i Vilarú.

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya . Barcelona .— CARRKRAs 1 C .vNDl, Francesc,
Las Drrrç-ane barcelonines . Sos inventaris y restauració (1\\\% 11I, pílgs . 13-2s, 60 O9:
91 100, 13S 1-lú, 183 194 i 210•22S) . —CAsADGS 1 GRAMATXES, P . : L'Árl barroc a Catalunya
(l\1 \"l 11, pags . :121-3 : ;7) .—RIBES I BERTRAN, Joan : Lis palets pintats ilduionesos ( XL, 19:10,

pagines 119-12:1) . - D.vx1S 1 TORRAS, -Josep : Restes romanes entre ('arrel de _llar i Sant Jul'(pàgi-
nes 236-241) .—DURAN I CA y .vMERAS, Feliu : ( . 'n capítol de la història de l'escultura medie7 al
cata!rnua (\L1, 1931, pàgs . 5T-:I6, SI-s9) . Tracta de sepulcres i laudes dels segles xiii a xi p -.

Butlletí del Centre Ercursionista de la comarca de Bages . Manresa .—GLITART, J . : lrrzen-
tari de troballes comarcals (N\TV, 1 9 )28, pags. 232 . 23( i 24 e) amb tres figures) . Inventari de
troballes prehistítriques i romanes acompanyat de dibuixos útils .—SmxltET I ARBÓS, , J . : La nos-
tra Seu basílica (p<tgs . :l47-349,1 . Discuteix la data de la dedicació del temple .—PAD1o, Francesc:
Les cistes de -llrtrtorell (\ \V 1929, pägs . 29 )2-294) .—LL .vDÚ, Josep : Unes nies romanes .' (\ X V- ,

1929, phgs . 32 9 )-331) . Indica unes restes suposades de camí roma prop de Manresa .—El Irenlal

florentí de la nostra Serr (Manresa) N XVI, 1930, pàgs . 00-01) . Frontal florentí brodat, de mitjans
del segle xiv, de l'escola giotesca . Fet amb un diminut punt de creu sols perceptible amb una lupa.

Butlletí del Centre Excursionista de Sahadell . Sabadell .—SOL v I ESTRUCH, JI . : El nroneslir

de Trill Llorenç del dlunt (11, 192S, pàgs . 2-1-30) . Notes sobre aquest monestir benedictí, el
darrer abat del qual mori en 100 8.

Butlletí del Club Pirinenc .--CARDÚ-s, S . : El retaule barroc de Rubí, obrir de Francesc i

/aunre Rubió de ilovia (lll, 1929, pàgs . 157) . Notes documentals sobre aquest retaule con-

tractat en 1599.
Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona . Uarcelona .—FoLCH 1 TORRES, ,J . : El retaule de

Sant Llorenç de Poblet (I, 1931, pàgs. 3 9) . Notes sobre aquest retaule de l'escola valenciana

donat pels hereus de 1) . Ignasi Girona . Amb gravats.—Be IaII x .v 1 ESTRANv, Evelf : El mestre

Amadeu, /lg. urisla de pessebres (174, -1S21) (1, 1931, pítgs . 9-14) . _Amb set reproduccions d'obres

d'aquest escultor .	 CL.vDEI_LAS, Esteve : La Biblioteca d'_-lrt i _Irqueologia (l, 19:11, pagi-

nes 15-18) . L'autor, que és el bibliotecari, explica l'evoluciú i les actuals característiques d'aquesta
biblioteca que en aquell any comptava 3900 títols, amb un total de b3b(0 volums .—R .vt-oi_s,

- Josep Fragments dini enteiXivat de Peratallada (1, 1931 . p;lgs . -16-51 . Àmh 111 gravats).

Descriu dits fragments que tenen el seu complement encara al castell de Peratallada i (oren donats

pel Sr . Baró de Cruïlles al Museu de la Ciutadella . CLADELLAS, Esteve : Repertori iconogria/rc

I Vegeu pag . 237 del present ANUAR!.
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d'art espan y ol (I, 1931, pägs . 54- ; 5) .—FOLCH I TORRES, Joaquim : 1.n arxiu de Materials per a
l'estudi de lot Història dc l'Art espanyol a Barcelona (I, 1931, pàgs . :)6-60) . Dóna compte
d'aquesta nova organitzaciú d 'art que compren : a) repertori fotogràfic de l 'Art espanyol ; b) repro-
duccions escultòriques de totes les obres típiques de l'Art d'Espanya ; r) maquetes i plans de Lots
els edificis típics i plans topogràfics amb la disposició d'aquests en les regions històriques i cultu-
rals ; 17: bibliografia de l'AArt espanyol ; el llibre, el fullet, l 'article de revista i l'article de diari .—
Dt'RAN I SAXPERE, A . : LI retaule de Gerp al _Museu de la Ciutadella (I, 1931, pàgs . 67-73~.
Atribueix aquest retaule a escultors lleidatans ; insinua que la Verge d'aquest retaule podria
atribuir se a l 'escultor que esculpí la de la porta dels Fillols de la Seu vella de Lleida .—FOLCH I

ToR[:ES, Joaquim : Pintures murals ronuiniques a l'absis de l'esglesia del monestir de Saut
lligrrel de Cruïlles (I, 1931, pägs . 1-1-81) . L 'autor comenta i illustra una comunicació del senyor
Joan Sutra, qui fou qui descobrí la decoració mural romànica . Amb gravats . — FOLCH i

TORRES, Joaquim : La serie ,,copta» de la co1'lecció de teixits del Jluseu de la Ciutadella
(I, 1931, pägs . 1 :12-140, amb 10 gravats) .--FoEcH I TORRES, Joaquim : Incerteses sobre la taula
d~l martiri tle Sant Cugat o de Salut atribuïda a Mestre Alfonso (I, 1031 , pägs . 1b3-169
1202-2O7) .—FERRER DE Ruiz N_AR~ - AEI_, Adelaida : Col . lecció de patrons de puntes al coixi
ingressada a la Biblioteca dels _Museus d'Art (I, 1931, pägs . 1b9-176) . Patrons, cedits pel
senyor josep Puig i Cadafalch, provinents de Mataró i d'Argentona i la seva contrada . —R y FOLS,
josep F . : Dibuixos i cartes dc' Fortu .ty (1, 1031, pàgs . 195-202) . Amb algunes reproduccions.

Byzantinische Zeitschrift . Leipzig.—PUIG I CADAFALCH, J . : Un detail de coustruction
oriental daus le preuuier art roman . Fe,tgabe A . Heisenberg uuu b0. Geburtstage gezcidmet

, 1929 30, pag . 540) . Estudi sobre les voltes de maó de pla en l'arquitectura romanica.
Ciutat . Manresa .—SOLER I MARCH, A . : Un antipendi ittedit i una antiquissitna advocació

catalana II1, 1929, pägs . 131-133) . Aquest antipendi, eixit d'una església de la comarca lleida
tana el troba l'autor a casa d'un drapaire.

La Ciutat i la Casa . Barcelona.-1l ARTINELL, Cèsar : L'arquitectura de Poblet i el seu espe-

rit cistercenc (Iii, pàg . 7).

The Connoisseur .—KELLv, Franeis Jl . : Estudi sobre l'armadura de l'estatueta d'argent
representant Sant (ordi de la capella del Palau de la Generalitat (setembre 1930) . L'autor,
per comparacions, conclou que devia ésser executada entre 1430 i 1-140 . Vegeu la monografia El
Palau de la Diputació general de Catalunya per J . Puig i Cadafalch i J . Miret i Sans en

1 'AN ARI DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 1909-1910, a la que hi ha un document sobre la
compra de l'estatueta en 1536.

Cultura Valenciana . València.—GoxzáLEzMARTÍ, M . : Ceratuuica valenciana . Saut Ber-
rnarzd de Siena en un plat del segle xv (1027 . pag . 52) . Com un altre plat de les monges de
Villarreal, ara al Museu del Louvre, és segurament obra de Galgano di Belforte que ana a Manis-
ses per a apendre aquell esplèndid art i el secret de la seva tècnica .—CAST .v y EDA, V . : Ceremonial
con que celebraba la ciudad de Valencia la fuesta de Sau J)ionisio (2, 1927, pàgs . 157-158) . «De

un curioso libro manuscrito . . . en el que se consignan las ceremonias y maneras de asistir los jura-
dos de Valencia a diferentes festividades» . Diu : S 'ha introduit portar en aquesta processó l 'espasa
del Rei En Jaume el Conquistador .—MATEU I LLoPIs, F . : 1 "n lienze (le Licente Castelló en la
iglesia del Salvador de Saguuuto (1928, pàgs . bb-70) . La pintura data de 1835. — VALENCIA,

Eugenio de : Fray Domingo de Petrés (III, 1028, pàgs . 149-153) . Notes bibliogràfiques del 11ec
caputxí Fra Domiinec de Petrés, el qual, destinat a Bogotà, l 'any 1791, fou autor de diversos
projectes arquitectònics .—G0XzÁLEz MAR'rf, M . : Las pinturas de Ribalta en Andilla (Ili, 1928,
pàgines 157-1(0) .-IGu vL, Un artista y una obra (V, 1930, pàgs. 91-96) . Referent a la imatge
del Santíssim Crist del Privilegi, existent al convent de Sant Domènec.

D'ací i d'allò . Barcelona .—SAcs, Joan : Una descoberta sensacional . Un nou grau retaule

català del quatreceuts (11 \ , 1930, pàgs . 300-303) . Es el retaule amb la imatge principal dedicada
a Sant Miquel en una capella del deambulatori de la catedral d'Anvers . L'autor l'atribueix a
Borrassà, principalment per la seva semblança amb el de Santa Clara del Museu de Vic, del
mateix autor i de l'any 1415. El retaule habia estat senyalat en 1900 per qui això escriu a D . Ray-

mond Casellas i a Mossèn Gudiol es troba una fotografia en la col . lecció d'aquest deixada al

Museu episcopal de Vic . Segons la informació recollida en aquella data el retaule fou comprat
per la Junta d'Obra de la catedral d'Anvers ignorant la procedència . J . P . I C . — SACS, Joan:
La Seu vella de Lleida (XIX, 1930, pàgs . 334-335) . Fotografies acompanyades d'un comentari a
propòsit de l'estat de ruina del monument i de les recents descobertes .
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Emporium . I3èrgamo .—LEVI, Ezio : Genti e paesi della Spl1gna inquieta : 1'iltori mer-
canti in terra di pastori (LX" XIV, 1931, p<tgs . 180-18S) . Sobre Sant Mateu del Maestrat, la citta
/iorentino-catalana, com l ' anomena l'autor, i la seva significació cultural i artística.

Esperanza . Lleida .—FusrÉ VIL:v, ~ . : l El iluseo Arqueológico Diocesano . lI Rique_:as pre-
históricas (1927, päg. 330) . breu resum històric de la fundació i el desenrotllament del Museu
Arqueològic del Seminari de Lleida.

Estrella del Mar .—PÉREZ, Nazario : Peregrinaciólt al fuig de E71esa (1027, pàgs . 137-13S,
243-245, 377-37S) . Estudi documentat d ' aquest santuari.

Estudis Franciscans . Barcelona .—RLl~axscFI 1Iur, I3 . : S(1n Francisco y el Arle (XLI, 1929,
pagines h7-80'.

Estadis Unit'ersitaris Catalans . Barcelona .—_ANGLE-:s, 1I . : Karl, Lzr /a ig, I)er I3esiedrkline
rabt _ ithias Flecha und seure TVerke (Archiv fiir das Studizoiz der neueren Sprachen 1171(1

Literaturen . M . Jalhrgang; 150 . I3and (N 1, 192h) . Recensiú crítica del citat article del Dr . Karl.
\ Catalunya hi hagué al segle xvi dos mestres (oncle i nebot) amb el nom de Mateu Hecha.
El Dr . Karl parla de Flecha el jove, des del 1567 Hof/.aplan de l'emperador Maximilià TT
d'Àustria, el 1593 abat de Tyhan, abat de la Portella (Solsona) el 1599, on moria el 20 de febrer
de 1604 . Com a cosa nova, aporta el Dr . Karl de Budapest un llibre de poesies castellanes del
citat Flecha, imprès a Praga el 1593 . Mn . nglès hi resumeix els estudis de B . Saldoni, S . Fuer-
tes, F . Pedrell, L . Villalba, Carreras Bulbena, A . Smipets i O . Ursprung sobre la personalitat
de Flecha, i hi afegeix un bell rengle de dades novelles .—ANGLs, H . : l'ira col . lecció de poli/o-
nia del segle xvi (XIT, 1927, pàgs . 388-410, i en tiratge a part) . Després d'una introducció
sobre els estudis que s ' han fet a la península en recerca de música antiga i de les obres
de caràcter històric sobre el fet musical peninsular, l'autor descriu la col•lecciú d'obres impreses
al segle xvi servada avui al Conservatori de Madrid . Es tracta d'una col•lecciú totalment desco-
neguda provinent de Santiago d'Uclós a la província de Cuenca . Es compon de h9 obres de dife-
rents autors flamencs, francesos, italians i alemanys 	 algunes desconegudes lins ara impreses
durant el segle xvi arreu d'Europa .—DEZT-vNv, Lluís : Dos inventaris pobletans dcl segle , '
( N 111, 1928, pàgs . -103-419) . Pertanyen a la col lecció diplomàtica pobletana reunida per Eduard
'Ioda al castell d ' Escornalbou . Ambdós foren redactats el 1-466. Prev., josep : .Pota
Histürica, La risila pastoral a la Seu de Barcelona, practicada pel Bisbe Il . lnz D. /oan 1)inzas
Loris en 157,5 (X111, 192S, p<Igs . -130 .4-14; XIV, 1929, pítgs . 95-11-1, 299-310 ; XV, 1930, pàgi-
nes 140-159, 250-257; X VI, .1931, pàgs. 5S-81, 315-332) . La visita és interesantíssima per tro-
bar-se inventariat possiblement tot el que contenia l'Aleta Mater de Barcelona i el seu bisbat.
Es transcriu l'original conservat en l'Arxiu Catedral .—SAL.1s, Navier de : Dainit/ Forment i el
monestir de Poble/ (XIII, 1928, pàgs . --15-4s4) . Ve a completar el procés de Dorment, publicat
sols en part per Armand Melón .—ANGLt s, H . : El Chansonnier Francais de la Colombina
de Sevilla (N 1V, 1929, pägs . 227-25S, i en tiratge a part) . S'hi dóna un estudi sobre el fet de la
música cortesana a Catalunya i a Castella durant el segle xv, descriu detalladament el contingut
del Chansonnier de la Colombina conegut fins ara només per una petita nota de - J . F . Riaño.

Donat que el manuscrit restava extraviat per aquella Biblioteca de Sevilla, l'autor pogué
retrobar-lo en 1926 amb la sign . 5-1-43 (a. Z . 135,33) . Mn . Anglès dóna l'incipit musical
de cada una de les 182 composicions que col . lecciona amb els manuscrits contemporanis servats
a França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Portugal i Espanya, i amb les edicions de Petrucci de
començament del segle xvl . Com a complement de l'estudi, es dóna una sobre el contingut
del Cod . 109 del Liceo Musicale de Bologna, altre dels Chansonniers francesos poc coneguts, en
el qual es troben algunes cançons amb text castellà i alguna de català. L'autor estudia encara el

Chansonnier de París, B . N . nouv . acq . frç . -1370 copiat — almenys en part a Espanya, que
prové de la Colombina de Sevilla, i en el qual es troba una composició amb text hebreu, exem-
ple unicum de la maçó dels jueus peninsulars del segle xv, i anota les cançons castellanes
del frç . 5123 de la I3 . N . de París i de l'edició de l'Odhecaton de Petrucci del 1 ; 0-4 .—DUR .-vN

r SANPERE, A . : Els sostres gòtics de la casa de la ciutat de Barcelona ~ NIV, 1920, pàgi-

nes 76-94) . L'autor descriu i refit la història documental d'aquests sostres .—~IELI_IAI:n, Jeanne;

_lot'eaux documents sor la culture catalane au nzo en ügc (NV, 1930, pàgs . 2i)--1( ► ) . 'Iranscriu

alguns documents trets de l'Arxiu de la Corona d'Aragó com a complement de I)ocu71zeits per

a la història de la cultura catalana raig-ez'al, de Rubió i Lluch .—\IAsI .A, M . dels .\ngels:
Restes d'una arqueta d'ivori pintat a .Sant Feliu de Girona ( N VI, 1931, pàgs . 311-31-) . S'ha

pogut reconstruir amb els fragments trobats dins un armari de l'arxiu de la parròquia de Sant
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Feliu, cinc plaques que formaven el devant, el darrera i un costat de l'arqueta, la qual té tradi-
ció mossaritbica.

Etudes Franciseains.—DoxúsTI, Caputxí, José :Antonlo de : A pi'opOs (116 ilolilbre musical
gi'c'goi'1c'il de D . .11ocg16ei'eau, et la ChailsOil populali'e espagnole et 1' '%'r1C[lllle (XI, 1930,
pagines 212-218) . Vol demostrar com la rítmica del cant popular hispitni avé anió la teoria de
Dom \ Alocquereau de Solesmes qui afirma que l ' accent llatí de si r . -, ni breu ni llarg . Per
provar- ho, retreu exemples del Canciozrcro de V . Pedrell apuntats ja per Salinas (1515 1590) en
el seu Ue Innsica libri septenl, i d'altres de col . leccions modernes de cant popular espanyol.
Encara cita els polifonistes classics dr P . Espanya del segle xvi.

Fogg- Art .11iiseurn . I [arvard l rniversitv .—C}IANDI .ER RT}IFON POST : A Spazlis11 Pairding
o/ the illtel'llational lilol'eiile'rrt (II, núm . .i, 1 e)27, pägs . 199-105), Així com Irança, diu, fou
en el segle xut el propagador del estil gútic en l'arquitectura, l 'escultura, la vidrieria i la minia-
tura, os probable que Italia, especialment Siena, fou la que escampa els models de la pintura
disseminats per Flandes, Germania i Espanya per via principalment d ' Avinyó . i\. la li del
segle xrv-, la manera sienesa, difosa per tota l'Europa, arriva a imposar-se, probablement per la
fora del corrent flamenca i francès, determinant el que en el temps de Courajod se 'n deia
1'«estil internacional , que persisteix fins a la segona meitat del segle xv en què és subs-
tituít per l'extraordinari floreixement de l'escola flamenca . causa d'aquest internacionalisme
en el període anterior a aquesta data, la producció de totes les escoles locals d'Espanya,
la castellana, l 'andalusa, la catalana i la valenciana s'assemblen estilísticament i recorden
les obres de Pisanello, Jacobo I3ellini, Gentile de Fabriano i Masolino i la dels seus refle-
xes en l'Europa del Nord . — PORTER, hingsley : Ïhe Tahull I ïrgill (I1, núm . 6. 1931, pagi-
nes 24ó-272) . Interessant estudi sobre l ' estatua de la Verge procedent de Santa Maria de
Tahull adquirida pel director del Fogg Art Museum Mr . Forbes en 1925 (1) i narració
de la forma com arriva al Museu de Harvard . Estudi documental, arqueolùgic i estilístic per
filar la data dels Davallaments de la Creu d'Erill la Vall i Santa Maria de Tahull descoberts
per la Missió de l'Institut a la ratlla d'Aragú en 1')07 avui respectivament al Museu de Vic i a la
col . lecció Plandiura . Mr. Porter creu, que excepció de la testa del Crist de la col . lecció Plan-
diura que fou potser restaurat en el segle xni o posteriorment, els Davallaments de la Creu i
crucifixions descoberts a les valls de Bohí i Tahull daten, coin les pintures de Sant Climent de
Tahull, de cap el 112 : El Davallament de Sant _Joan de les badesses tambo data de cap el 1251.
\ questa data cal asignar a un Crist guardat al Garduer' Jíiise11111 de Boston.

Foment de les Arts Decoratives . Barcelona .—BUSQUETS, E : La casa del Arccdiailo (lebrer
de 1928, 7 pägs . ) . 1-listorial del magnífic palau fundat pel canonge Duspla a primers del segle xvi,
en el qual ara hi ha instalat l'-Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.

G.tseta de les Arts (Barcelona) . — FOLCit t TORRES, _J . : La liles(' renninka d'Encamp
núm . 65, 1927, pägs . 1-2) . E:s l 'única completa amb frontal i costats, que es conserva al museu de
Barcelona . La lletra de les inscripcions indica la fi del segle xu . — \ 1ARTI y ELL, Ci'sar : Projecte
de restauració de laz)abo de Poblet (núm . 73, 1927, pag . 6) . — GUDIOL, Prev . J. : La col . lecció
Plandiura (1, 1928, núm . 2, pägs . 2-1-1) . Resum acompanyat de fotografies . – I3ExET, R . : Saut
Pere í San' Pc116 del Grec° (1, 1925, níim . 2, pag . 15) . Pintura de la col . lecció I Iandiura que podria
datarse entre 1597 i 1tc(i4 .—FoLcx r ToRREs, - Joaquim : La decoració dels rez'ersos en els plats
(laurats de Jlclnisses (I, 192-, núm . :3, pägs . 1-2) . Amb fotografies.—FoLcit t TORRES, J . : Una
.Majestat romànica (1, 1928, núm . 4, pägs . 1-2) . Es tracta de la \[ajestatprov-inent de la col . lecció

Batlló que guarda el Museu de la Ciutadella . —Foicit t ToRREs, J . : Una taula de Jlesh'e Garcia
de Benclbclrre (II, 1929, pägs . 28- :30), Fotografies i notes referents a aquest retaule del Museu de
la Ciutadella de Barcelona . — \[ vRTORELL, Jeroni : La casa gòtica del carrer de .Mercaders (11,

pagines 52- .54) . Amb motiu del projecte de restauració d'aquest edifici, l'autor en fa una breu
descripciú i publica diverses fotografies . SOLER I \l .viz('ii, Alexandre : Jlalen Ortoneda, piidor
de Tarragona LII . 1929, pítgs . 79-99). Estudia diferent punts, acompanyat d'abundants fotografies
i diversos documents .—Foicu i 'FORRES, J . : Ulla tc1161a d'Antolie/lo de ,Messina a la col . lecció
('ainbó (II, 1929, pägs . 1(14-107) . Descoberta en 1924 aquesta taula en mans d ' un col . leccionista de.
\fila, fou adquirit pel Sr . Cambó. Representa el bust d 'un sant monjo que formaba part del
retaule de l 'esglosia de Sant Cassia de Venccia, pintat en 1 .175 .—VoLcr-I i ToI Es, J . : El pintor
catalù setcentista Pere ('rusells (1I, 1921, pägs . 129-130) . Breu nota sobre aquest pintor barce-

(1) Vegeu la reproducció de l ' estàtua i una noticia sumaria en i ' .\]PAl2I 1921-26, pàg 207 .
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loní de qui es reprodueix l'única obra coneguda . — (iWDDIoL, Prev . Josep : Les pintes (11, 1929,

pàgines laO-1 :~2 i I11 pàgs . 9-11) . Breus consideracions sobre l ' ús de les pintes litúrgiques a
Catalunya; pintes prolanes, especialment les amatóries .— I 7(I .clr i ToRREs, Joaquim : Les obres
d'art del castell de Peralada (I1, 1029, pàgs . 165-169) . Descriu les obres més importants d'aquesta
col lecció —Gul)IOL,

	

I . Josep : Els vidres de la col•lecció .]/ateu (II, 1929 , pàgs . 179-19O) .
FoLCII I TORRES : Les ,tzrres murals rornc'r)rigtres de Santa _Maria de lahull (II, 1929, p,•lgi-
nes 198-201) . Breu descripció d 'aquestes conegudes pintures .—UoLCII i " I'oRI .Es, Joaquim : Durs
taules de la ccl'lecció Soler i Jlarc/i (111, pàgs . b-8) . Sún dues taules mixtes de pintura i escultura,
que l'atuler data de la primera meitat del segle XII, derivades de l'esmalt de Limoges, amb peces
de relleu foscs.

Gazette des Beaux Arts . Paris .	 RICHR.RT, Gertrude : Les fresques de Tahcall (L\ \I1, 19 .10,
TI, pàgs . 65-79) . Descripció i estudi de les pintures murals de Tahull . — REv, Raymond : rQuel-
gzaes srirviva)rces a)rtiques dcazz .s la scrclplru'e ronzane nrer'idionc'l (L\\, 1925, 11, pàgs . 17 : ;-P)1).

Estudi sobre l 'escultura arcaisant de la part nord del Pireneu . L'autor hi troba la transcripció de
temes iconogràfics arcaics . Té especial interès l'estudi del Crisme comú a les esglésies del
Pireneu, especialment a la vall d 'Aran .—FoLcII 1 ToI.REs, _J . : Imitation de l'or/'zrcrie daus !es

deva)ris d'autet et les retables catalans de l'epoque romarie (L .\̀\I1, 1930, I, Mags . 2-;8-25() .
Interessant estudi sobre la imitació de la orfebreria en els antipendis esculpits, estofats i policro-
mats de Catalunya.

Jahrbuch der Prähistorische, Etnographische Kunst (lpek . K ln ) . — MAR-I íxEz SANTA

OLALLA, 1 . : El origen de la columna de tipo )nediterrdrieo (1929, pàgs . 35--L amb 5 lamines).

S 'ocupa d 'algunes particularitats constructives dels monuments de Mallorca i lIenorca de la
cultura de l 'edat del bronze dels talaiots i navetes, especialment de les columnes que es troben
en les edificacions d'aquella cultura . — OBERMAIER, H . i HEISS, Carl Walter Iberische Prurrk-

Keranzik vom Elche-ArcJrena-Zvpus (1929, pílgs . 56-79 amb 1 :; làmines) . Publiquen una mag-

nífica serie de vasos de la cultura del S . E . de la Península que es troben a la col•lecciú Heiss,
de Madrid .

	

_
Jativa Turista .—S .aNcu1s SI\ ERA, J . : /atnre Estez'e escullo)' setabenSe i siglo -y v 1927, núm . S,

pàgines 21-24) . Capitulació per la construcció dels relleus del cor de la catedral de Valencia.
Journal des Savants . Paris .— BRÉIIil w, Louis : Le Premier _lrl roman (1929 . bibliografia de

l'obra d'aquest títol de 1 . Puig i Cadafalch.
Junta Superior de Ercavaciones v Antigüedades . Madrid .—SERRA VILARú, J . : Excauacio-

nes en la )iecrúpolis roma)ro-cristiana de Tarragoiia (Memories núms . i 10-1) . Relació de les

excavacions de Tarragona durant els anys 1026-27 i 1927-28.

Die Kristliehe Kzuzst . — TRIscHvNE1. : Liuige der schönsten Bilderzecrke des Museu)r)s

von Barcelona. A(rtcalauisehe Plastik 'nov. 1928).
Marhurger Jahrbuch für Kunstu'issenschaft. Mirburg .—ILvMANN, Richard : Die Salszuedeler

Jladonna (IIT, 1927, pàgs . 77-1-14, 33 làmines) . E1 professor Hamann, director del I'u)zstiges

kristlichen Ser)ri)rar de la Universitat de Marburg, publica un article sota el títol Die Sal,_-

n'c'deler J/cado)n a, en el que estudia els tipus principals de la iconografia de la Mare de Déu.
Son estudi el porta a una amplíssima comparació il'lustrada amb nombroses i belles fotografies,
tretes per l'autor en ses correries nombroses a través l'Europa i a una classificació de les compo-
sicions que tenen per centre la Verge, les quals han originat les diverses posicions en que és

representada . Un d'ells és el de la Verge entre dos àngels, hieràtica, simótrica com un tron en
que seu cl Déu noi, del que és un exemple el timpà del portal oest de la catedral de Chartres i
la Verge de París . A aquest tipus pertany el timpà arcaisant en la seva tccnica de Cornellà de

Conflent . Altre tipus iconogràfic de la Verge és originat per la seva representació en l'_Adoraciú

dels tres Reis . En ella la composició pert una part de la simetria : E1 nen Jesús seu en un costat

per a rebre l'adoraciú dels \lítgics . Dintre d'aquest grup seguint la teoria de NNingsley Porter hi

posa la Verge de Solsona . Sussm .aNN, Vera : Maria )nit dem Schut_maulel (V, 1929 ; pàgi-

nes 285-351) . Es un treball de seminari en el qual es repren un estudi fet per 1 . Perdrizet pro-

fessor de la Universitat de Strasbourg i es citen vàries obres d'art en que la Verge amb el
Mantell acull els benaurats, de Catalunya, Mallorca i Valencia.

Jlissatger del Sagrat Cor . Barcelona .—SAN-r :vMARIA, Joan : D'uns missals de/ Jlusen de/

Bisbat de Solsona (1927, pàgs .

	

Sún del Museu Arqueolùgic diocesa.

Le Moren A~'e (París) . GASToNÉ, A . : recensió de Dom Gregori M ." SUNyoL, 1)rtro(lircciú a

la Paleogra/ia musical gregoriana . Abadia de Montserrat . J1CJI X \V, 409 pàgs . (\ \ \1 - 1 I,
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1927, pàgs . 107-109) .—DESDEvISES DU DESERT, G . : Recensió de La geografia i c'ls origens del
primer crit ronlcrilic, de J . Puig i Cadafaich (\Ll, 1931,

	

.pägs . 222-226).
Neuphilologische Jlitteilungen . Helsingfors.—11 . SI'ANI:E : Ta nsninisil,' in der Kirche des

_itittelcllters (\1\l, 1930, pägs . 143 17(1) . Comenta el fet de la dança a l'església de l'edat mitja,
i es fixa principalment en els cants del Llibre vei'nnell de .Montserrat.

La .Vostra Terra (Palma de Mallorca) .—\ D IDAL, D. : Ei-cavacious cr Santa Maria de/ Cami
( I, 192S, pägs. 22')-231) . S'ha trobat un cementiri cristià que hom creu dels segles vt vii . També
aparegueren els murs de la basílica de Santa \feren ja coneguda . DE-rlloR1:v, Ernest \I .":
('ases i jardins de Mallorca (1, 1928, pags . 300-363) . IRessenva el llibre Jlajoricail Holises and
Gcirdcns d ' -\rthur I1yne i lildred Staple S- . — Fou l Ez .', Guillem : L 'eslat de l'arquitectura
catalana en temps de /alliue 1. Les determinants gi)tigucs de la Catedral de .lblllorccr (11, 1929,
pagines 497-313( . La tessis d ' aquest estudi és que la catedral actual de la Ciutat de Mallorca
fou d'una nau, part de la qual és l 'absis i la capella alta de la "Trinitat . El fonament principal
d'aquesta hipòtesis «és la falta d'unitat que es nota entre cl primer cos estructural format per la
capella de la Trinitat i el gran absis, i el segon cos format per l'organisme de les tres naus,>.
lli ha efectivament un canvi de proporció dels contrafort en Ilur gruix i en llur llargada i en la
distància entre llurs eixos que fonamenta la idea de l'arquitecte Forteza i que fora interessant
comprovar per una senzilla excavació . En e] tiratge a part hi ha dues lamines.

La .1ouvelle Revue des Jeunes . Paris . - \EESLLET, G . : Trois libres silr l'art voinan.
Bibliografia.

Oberrheinische Kunst . Freiburg I . B .— IIoa1BURGER, Otto : Studien über die romanisclle
Plastik uild Balioi'lla1Jneiitik ain Grossmünster su Zürich (111, 1928, pägs . 1-18) . Compara-
cions curioses entre els temes escultòrics de la gran església romanica de Zurich i els del
claustre d'Elna, Sant Miquel de Cuixa i el portal i el claustre de Santa daria de Ripoll.

Paraula Cristiana . Barcelona .- _T xm p v, Al . : Principis de l'abadia reial de Saint .Miquel de
Cuiacr 'Con/Ient,' (11, l930, pàgs . 21(1-221).

Parnassus . New Vork . — DREw EGBERT, Donald : .11oalriuniedan Ivories in tlle .11iiseo
( -ristiano . Estudi sobre tres estatuetes de vori del Museu cristià de la Biblioteca vaticana
(11, gener 1930, pag . 411 . L'autor suposa que són obra d'un escultor mallorquí de la fi del segle Xvi

i començament del xv-u.
Procedings of the .11usical rlssociation .—'final, J . 13 . : Tlie Per/onrcnice of Jlniste in Spaiil,

al número del gener de 1929, pagines 1-li parla de la música hispànica des del segle ix
fins al xvril : música dels àrabs, el cant mossàrab, il . lustracions musicals dels Bealus, la música

a Santiago de Galícia al segle 111, les cantigas d'Alfons el Savi, etc.
Revista de Calalunra . Barcelona . — \IARTINELL, Cèsar : La ( 'uda i la Seu vella de Lleida

VI I1, 1028, pags . 151-l .>8) . — MAR -1 IXEr .t_, C . : I_es fonts de Poblet VII f, l928, pàgs . : ;,5() 38()).

—VAI.Ls r vBERNER, 11 . : Els estudis bistörics i argucolc',gics de Gdalunya duran/ el primer
quart del segle tX- (IN, 1925, pags . 123-1 . 1S) . Traducció de la conferència llegida a la Biblioteca
Nacional dc Madrid, amb ocasiú de la Exposició del Llibre Català . Descripció minuciosa de la

nostra activitat històrica i arqueològica en el període indicat . — AI ARTINEI.L, Cèsar : Els prirni-

linrs claustres de Santes Creus i Poblet (\, 1929, pägs . 41S-423) . Reprodueix aquest article
d' .-Iris i Bells Oficis .—DURvN 1 S .vNI'ERE, A . : En la restauració de Surat l'au de/ Camp (XIV,
1931, pägs. 13-20) . Solucions per a una futura restauració.

Revista de Illenorea. Mahó . — F:v1:vRXÉs, E . : Docliinentos curiosos . Sobre una pintura de

R. Llull que liabía en el monasterio de Poblet '1777) (X \1V, 1929) .—MARTÍNEZ SANTA OLA-

LLA, Julio : El oi'igcil de la columna de tipo nnediterrcineo ( .X XV, 1930, pàgs . 7-19) . El troba

en les navetes i talaiots de les Balears, on hi ha cl tipus cònic invertit més antic.
Revista Española de Estudios Bihlicos—SAR-rHou CARRERES, C . La pasión V nluerte de

/eslis en las Iglesias de Jclt/z'a, interpretada por los al'tistas vulic'ilciailoS (111, 1928, núm . 27,

pàgines 291-2)

	

Creu processional d'esmalts (segle XIV), considerada la més notable d'Espanya,
i altres representacions escultòriques i pictòriques.

Revista del Centre de Lectura (Reus) .—'FoDA, E . : Las granjas i dcvesas de Poblet (1927,

pàgines 3u-32) .—PL J . AI ." : Estat actual del monestir de Poblet i consolidació del seus
monuments (1927, pägs . 77-5:3) .—ToDA, E . : Los duals comptes (h' Poblet (1927, pägs . 161-163).

-1GLÉs i s Josep : (atalogació d'avenes i coves de la vall del riu Brugent (1927, pàgi-

nes 212-226) . Es citen hon nombre d'estacions en les quals han aparegut restes prehistúriques
i és, a més, una bona base de campanyes arqueològiques sistemàtiques com les que més tard ha
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realitzat l'autor juntament amb el Sr . S . Vilaseca. VILASECA, Salvador : La leproseria de
Reus (1927, pàgs . 233-236) .—IGLÉsIEs, J . : A'ota sobre la violació d'una sepultura possibleaueaat
neolítica, en una balnaa de la vall del riu Brugent (1928, pàgs . 1-3) .—LLORD, Pare : Els
tresors de Poblet (1928, pàgs . 150-154 i 211-215) . Interessant enumeració documentada de les
diverses vegades que s 'han cercat tresors en el solar del vell cenobi, escrita amb motiu de
les vand<<liques recerques fetes per les autoritats de la dictadura . VIL:vsECÀ, S . : La medicina
re'trsenca durant el segle XIV (1928, pàgs . 172-179) .—V1LasEca, S . : Troballa prehistioica en
nana böbila de Castellvell (1928, pàgs . 225 229 amb 2 lamines) . Remarcable troballa d'una gran
quantitat de petites rodelles de petxina, de les utilitzades en l'agençament funerari prehistòric.
—ROCAMORA, Josep : L'escultor Bouifds i l'altar del Sant Crist de l'església del Jlorell

(1928, pàgs . 249-255 i una lamina) . —FONT DE, RuBI y A'r, Pau : La biblioteca del mm1e'stir

de Santa _Maria de Poblet (1928, pàgs . 256-263 amb 7 làmines representant tipus de relligadures
dels volums de D . Pere d'Aragó) .—P . F. Al. : L'azag-el del campanar del 1 enrdrell a Reus

(IX, 1925, pàgs . 319-320) . Curiosa nota sobre les despeses per la conducció de l'àngel des de

Vilanova . — V-1LASECA, S . : La col lecció prehistòrica de Montagut, de Jlcrrsir ( 1928, pàgi-

nes 3 .10-342 amb 2 làmines) .—GLITERT, J . : Les presons de Sautes Creus (N, 1929, p,•lgs . --11--I5.
L'autor es fixa en les inscripcions murals fetes pels presos i en una pintura al fresc que repre-

senta la Crucifixió .—VILAsECA, S . i IGLÉSIES, J . : Exploració prehistòrica de ¡'calla conca del

Brugeut . 1, La cova del Buldó . I1, L'art rupestre (1929, pàgs . 105-113 i 221-229 amb 9 làmines).
Començ fructuós de l'exploració sistemàtica d'una conca fluvial catalana que representa una

petita regió natural ben definida . En la cova hi han elements neolítics i les pintures pertanyen a

l'art esquemàtic avençat .—CAPDEVILA, Sans : La catedral de Tarragona i el retaule° de l'altar

major (1929), pàgs. 137-140 amb 4làmines) .—ToD :v, E . : Los convents de Reus i sa destrucció

en 1835 (1929, pàgs . 161-175, 193-209, 236 242, 245-265, 277-297, 309 239 i 337 25-1 . Estudi molt
complet de les vicisituds polítiques d'aquells dies i al mateix temps de la topografia antiga de la
ciutat i de les restes que han quedat de les construccions destruïdes .—BLAsl VALLESPINOSA, F .:

Santuaris marians de la diòcesis de Tarragona (1930, pàgs . 221-241, 249-269, 277-2 e)1 i 305-323,
i 1931, pàgs . 157-170, 173-182, 213-233 i 286-305 amb un total de 47 làmines) . Estudi d'un fort
interns per a la iconografia mariana .— VILASECA, S . : Enterraments d'epoca romana a Reus

i el Jlolar (1930, pàgs . 324-327 amb una lamina).

Revista Musical Catalana (Barcelona) .— \GLÉS, H . : La uazaasica a z'eus anterior al segle :~- I'

dius l'Espanva . Comunicació llegida al Congrés Internacional de Musicologia celebrat a Viena
el 1927 (NNIV, 1927, pàgs . 135-1-4-1) .— 111LLET, Ll . : La cançó popular i l'art choral a Cata-

/m1, a. Comunicació llegida al citat Congrés de Viena (NNIV, pàgs . 130-133) . I-li parla de l'obra

coral d'A . Clave (1- 1874) i de l'evolució que ha passat a Catalunya el fet dels Orfeons i de llur
eficàcia en el renaixement musical català .—PL .)oL, F . : Obra del Cançoner Popular de Calalui, va.
Comunicació llegida al citat Congrés de Viena (N \I V , puigs . 1 :3-137 ) . Es descriu l'obra [eta

a Catalunya quant al folk-lore musical, i especialment es parla de l'Obra del Cansoner popular

de Catalunya fundada i sostinguda pel mecenatge de l'il . lustre patrici Rafile] Patxot i Jubert .—

CARRERAS, _1 . R . : Oficis i sous rdfe'rerats a aaaarsies de la Cort i Palau dels Reis Catòlics pels

anys 1-173-7(4 (N\V, 1925, pàg . Se) . L'Arxiu del Reial Patrimoni de Barcelona guarda encara
una riquesa de dades sobre la música al temps dels Reis Catòlics . Pel que es veu, l'autor havia
fullejat molt poc aquest arxiu donat que cita només alguns noms d ' aquells músics . No sempre els
tais noms són ben transcrits, corn, per exemple, Lope de Balvenz, el gran organista, que
l'al'ludit Carreras escriu Lope de Balma .— CHavARRI, E . L . : Engrunes històrielues . Un eco

musical del Parlament de Casp (NMV1, 1 929 , pàgs . 179-150) . Per tal de celebrar amb més

solemnitat la proclamació del rei Ferran d'Aragó, elegit rei pel Parlament de Casp del 1-412, la
ciutat de Valf'ncia manava que els músics fessin sonades a la processó general de la diada de

l'Assumpta i a les ballades populars . Segons la nota de despeses que publica, copiada de (7az'eria

comuna de la ciutat citada, hi anaven «ministrers jutglars e sonadors que, ab molts e diverses
sons de trompes, trompetes, e neffils, tabals e caramelles, cornamuses e altres struments de
boca e de corda, anaren acompanyant la _)usticia, nosaltres nobles homens, e molta notable gent
del Consell de la dita Ciutat . . . anam ab la bandera Real de la dita ciutat ballant, faent festa,

goig e alegria ab los officis e mestres de la dita ciutat . . . —NI 1 . : El P. .lutoui Soler i les

seves Sonates per a Clavicf'anbal (N XVI, 1929, pàgs . 495-501) . L'il . lustre pianista ~ . Nin va

editar a París catorze sonates del P . Soler (1729-1783), fill d'Olot, i dinou sonates i altres peces

del valencià Rodríguez, del catahl desconegut de nom Freixanet, del P . Narcís Casanovas de
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Montserrat, dels valencians Rafel Angles i Felip Rodríguez, del català desconegut de nom Josep
G=alies i altres . Algunes d 'aquestes obres, com les de Josep Gall<'s, foren transcrites d'un recull

conegut noms per 1'exemplar de la Biblioteca de Catalunya . Per tal de commemorar almenys
una mica el bicentenari del naixement del P . Soler, la Revista Musical Catalana li dedicava una
bonica Memòria . En la tal oració, el susdit Nin parla del bell nom de Soler com a compositor
per a clavicèmbal . Cita alguns manuscrits d' Soler amb sonates per a clavicèmbal estudia el
caire d'aquesta música del nostre Soler . Com a detall històric molt interessant, cal remarcar
que a l'exemplar de les sonates de Soler impreses a Londres per l Iirschal en el segle xvlil
servat al l~itzAVilliam lluseum de Cambridge es troba la segiient anotació escrita i signada pel
mateix Lord Richard 1=itzAA-illiam (1745-181b) : L'original d'aquestes peces per a clavicembal

em fou lliurat pel P . Soler a l'Escorial el 1-1 de febrer de 1772 . El l' . Soler fou deixeble de

Scarlattin . No cal dir corn agraim al mestre Nin aquest detall que s'haurà de tenir ben present
el dia que la Biblioteca de Catalunya editi les vint-i-set sonates de Soler impreses a Londres
i les altres manuscrites que resten escampades per ci per lla .	 RIPOLLIS, V . : Les Cctllçons i

Vlllallescas espirituals de Fr'clileiseo Guerrero (N X I , 1929, pàgs . 1 4, 59-65, 89-92) . 11i parla
de l'exemplar d'aquesta obra de Guerrero, imp -es a Venècia el 1589, guardat avui al Col'legi del
Corpus Christi de València, i dóna bona nota dels autors dels quals serva obres aquell ric arxiu.
Alhora descriu impresions personals que interessen molt pel fet de relacionar-se amb el mestre
Felip Pedrell, i en la un documentat estudi .—A yGLÈS, 1-I . : L'obra musical del Prof. 1)r . F.
Ludzcig (\ \VII, 1930, pàgs . 537 . 5-[ . Com a homenatge al Prof . Friedrich Ludwig de Göttin
gen (- . 3 octubre 19301, el seu deixeble hi fa memòria dels estudis meravellosos de Ludwig i del
significat que te la seva obra per la història de la música medieval . — 1loscH I P.vGES, Lluisa:
L'arpa a trazYs del temps (N N V H , 1 9 :;0, pàgs. -I9l --199) . resum bonic sobre la història de l 'arpa
des dels temps de l'antic Egipte fins a l'època moderna .—\Ia, F . : La música hispc'nlica i la
guitarra (\XV -11, 1930, pàgs . 153-155) . Conferència on parla del català Joan Carles ;Amat,
metge i músic, i del seu mètode de guitarra del 1556, de Robert de Visco del segle xvir, del
barceloní Ferran Sors 1778-1839), de Dionís Aguado (178--1 1849), de Francesc Tàrrega (1834-

1909) i altres guitarristes .	 ANeu ics, I-T . : La nlúsica a Catalunya els segles 1-11 . L'Escola de
Ripoll (\\VI 1, 1930 , pàgs . 15I)-157 Es copia l 'esquema de la conferència donada per l'autor a
la Sorbonne de Paris, i de la qual parlem en altre lloc .—LLoNGLr:1Es, - J . : Brees conlelllaris
sobre la Dansa durant el període ronlc'Intic del segle passat (Conferència donada a 1i Llotja de
Mar, el dia 16 de maig de 1930, compresa dintre el cicle dedicat al Centenari del Romanticisme .)
(~\VIII, 1931, pàgs . 1-11) . Ultra el donar una mirada al fet de la dansa durant aquell segle
a Europa, aporta dades curioses que es refereixen a la ciutat de Barcelona des del 1830 .—
SL::B1R- y , J . : Dades per cl la historia de la lllllsica barcelonina (N X V -1II, 1931, pàgs . 149-151).
Parla de dos llibrets d'Oratoris el text dels quals tou impres a Barcelona durant el segle xvili;

així el juicio de SalomóU amb música de Josep Pujol (Barcelona 1701), el lrillllfo de la Religión
por la na .'e de la Gracia de Josep Duran, tambe del xvnl . Els tais llibrets es serven a l'dnsti-
tuto de Valencia de Don Juane de Madrid.

Revue Anthropologigtre París) . — BoscH-Gi IPEtz_A, P . : Le ne'o-cslleolithique en I'urope
Occidentale et le problólne de sa chrollologie (\L, 1030, pägs . 24-1-253) . Situa cronolùgicament
els diferents cercles culturals de l 'Europa occidental . \i comentar el nou llibre del mateix autor:
Etnologia de la Península Ib(rica, de publicació imminent, en el qual des de un punt de vista
m(s ampli, es desenvolupen aquestes matèries, ens ocuparem degudament . — KoEI-tLEi:,

1' . 1lenry : La eemlui(lle de la grolle d'Áchakar ; Maroc) et ses rapports avec celle des ciz'ilisa-
lions de la Peninsule ibériglle (\LI, 1031, pàgs . 156-167, amb dues figures) . Esmentem aquest
treball per tractar-se d'una estació en la qual apareix ceràmica decorada amb impresions de
pecten, semblant a la de Montserrat, encara que molt menys abundant i rica.

La Revue de l'Art (]'aris) .—IIALO RENAULT, Jean : Les Snlpteurs romans de Saint-Benoit-
sur-Loire (1927, pàgs . 203 i 313) . Estudi de l ' escultura d 'aquest monestir tant relacionat
amb Catalunya.

La Revue de l'Art ancien et moderne . Paris .—VALLE RY-R .-ADOT, Jean : Le premier art roman
de l'occident Mediterraneell (a propos d'Ull livl'e rócellt) (1922, pàgs . 105-122 i 153-16 e), amb
17 figures ; . Remarques motivades per la publicació del llibre de Pule, I C_AD_AF.aLcll : Le premier

arf roman, amb les hipùtesis cronolùgiques del qual es mostra de conformitat l'autor.

Revue Grégorienne . Roma .— SuNvoL, Dom Gregori M ." : La Notation l'vthnzigue aquitaine

(\ 1V, 1929, pàgs . 265-268) . Paria del fragment d'un cùdex neumàtic catalä del segle x, servat
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avui a la biblioteca de Catalunya i en dóna un facsímil . Aquest cùdex fragmentari ~-e a corro-
borar la tesi de Dom Verreti qui en la seva introducció al NlII volum de la f ale s ograplrie
Nusicale de Solesmes havia demostrat que el cùdex de París, b . N . lat. 903, Graduale del
segle xl de Saint-Vrieix escrit amb notació aquitana i publicat en facsímil en el citat volum de la
Paléographie, contenia signes rítmics . Amb la troballa del fragment citat de la Ilihlioteca de
Catalunya, Dom Sunyol aporta l 'existcncia d'un Graduale catalft del segle x que també va
,rnotat amb signes rítmics . Després dels manuscrits de St .-Gall, de Metz, de Chartres, de
Nonantola i de Henevento, sún ara manuscrits amb notació aquitana provinents del migdia
de Franca i de Catalunya que venen a enriquir les famílies de manuscrits gregorians amb
signes rítmics.

Revue Historique . París . — LANT1ER, RAYMOND : Histoire ancielrne de la Pciiinsale Ibr'ri
que, 1911-1026 (CLI V', 1927, pitgs . 62-84) . Resum de les publicacions d'histÒria antiga a Espanya
durant aquests quinze anys.

La Revue ilusicale (París) .—Sumí .y, J . : I_e theútre inusiceal espcagnol aaa -v ► '11V' sia`cle d'apres
Mitjana (Eclaireinemcuts et additious , ! (\I, 1931), pigs . 333-3-1,>) . A Espanya hom ha distingit
entre els mots -Òpera» (Òpera tota cantada) i zarzuela (obra teatral en la qual hi han fragments
cantats que es barregen amb la declamació, talment com a l 'Òpera cÒmica de Franca) . Mitjanit,
seguint Pedrell, creia que les Òperes mes antigues a Espanya, no pujaven més amunt del
segle xvnl . En veure, però, Mitjana que els historiadors del teatre espanyol assenyalaven
l 'existència d 'Òperes al segle xvit, corn, per exemple, La paarpura de la rosa amb el text de
Calderón, deia que la tal ohra era una - zarzuela» . La troballa de Celos aura del aire /nata»,
lletra de Calderón i música del mestre Hidalgo, ha fet que avui hom pugui afirmar que, tanma
teix, l 'Òpera existia a Espanya ja al segle xvil . Subiri rectifica un bon nombre d'afirmacions
escrites per :Alitjana a l'Encvclopedie de la .11usique et 1)ictionaire elrc C onsei atoire (París l t)2O)
quant a la música teatral del segle xv ► n, i refet el capítol sobre la Tonadiller esceniea ; Mitjana,
corn Pedrell, no havien pogut tenir a les mans, les fonts d'estudi Lilie ha tingut desprOs el
susdit Subirà.

Revue de ,llusicologie (París) . — SuInR .v, J Un opera espargraol au nailieu rlrt XIII' siecl'
(NI, 1927, pàgs . 98-99) . Tracta sobre l'Òpera castellana Celos arf u del aire »rata», Lletra de
Pedro Calderón de la Barca i música de Juan Hidalgo, que l'autor va trobar en catalogar
la biblioteca musical de la casa del duc d'Alba a Madrid . La biblioteca de Catalunya editarà
més endavant aquesta obra.

Revue du Chunt Gregorien . Grenoble .—PR ADO, G . : Un beau Rctpons nacrrial N N NV, 1931,

pagines 1-2) . Transcriu amb notació quadrada el R. Inter filias 1her'arsalen/ d ' un fragment d'un
cùdex musical trobat a la catedral de Lleó .— Rojo, G. : 1)eu .v anciennes melodies des Lanaen-
tations (NN :NV, 1931, pàgs . 33 . 36) . El manuscrit número r) de Silos està format per diferents
llibres : un antifonari, un leccionari, un salteg i i un himnari (incomplet) . El còdex és dels finals
del segle o convenç del xiu ; l'antijonari fou escrit, sembla, per al monestir de San Salvador
de Celanova a Galícia . El manuscrit conté quatre melodies per a les lamentacions de Setmana
Santa i una per a 1'Oratio Jerenaiae . Tres d'aquestes melodies h ;tvicn estat ja editades ; la
quarta la publicava Casiano a l'Speculuna del juliol del 1930 . En l'article present es donen
fragments transcrits de l'antifonari citat.

Rivista di Ärcheologia Cristiana .—V IvEs, _J . : Scoperta di anca inrportantissinaca necropoli
cristiana antica presso Tarragona (IV, 1927, pitgs . lb5-1t 7).

Spanische Forschungen .—NEuss, AV . : Eine Katalanische Rilderharulschrift in Jurin

(Il, 1930, pitgs . 36-46) . Estudi paleogràfic i iconogräfic del manuscrit . Es de lletra carolina de
finals del segle xt o comencainents del Iconogràficament està més emparentat amb el heatus

de Girona que amb cap altre.
Speculum . Cambridge, Mass .—PRA DO, Dol GERMANI lllo~erraabics melodies (III, 1928, pägi-

nes218-238) . Tracta sobre la importància del cant mosstrab, un dels quatre dialectes musicals

de l ' Església llatina del segle iv. Descriu els manuscrits inossàrahs servats i en dúna algunes
melodies . — Rojo, C . : The Gregoriau Antiphonar_v and thc Spanish Jfelo(/v oJ tlre lamenta-

tions (Vi, 1930, pitgs . 306323) . Horn sap com en caure el cant i la litúrgia mossàrab, es va intro-
duir la notació aquitana . EI P . Rojo transcriu la melodia de les Lamentaciones de Setmana Santa,

d ' un cùdex aquittr i d'altre de Silos.
Stimmen der Zeit .—\VHtsE, G . : Spanische Plastik aus sieben Jahr rhunderten (1 c )27, pàgi-

nes 237-238) . Notícia breu d'aquesta obra.

49.—Institut d'E t ► is Catalans
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t nirersidad (Saragossa) . — RIC :vRDO I)EL ARCO : Archiz'os históricos del Alto Aragón,
(V1, 1929, pàgs . 335-362 i 1,85 . 533) . Entre la infinitat de documentació que cita dels arxius ara
gonesos, interessen per la música històrica les p ;igines 350 i ss . on descriu els còdexs neumà-
tics servats a la catedral d 'Osca . Cal remarcar, però, que per una confusió inexplicable, del
Arco suposa que a Osca es conserven dos troparis i fins els descriu ; ell suposa que el primer
dels troparis conté 193 folis i que el segon en té només 153 . Com ja remarcàrem a la nostra
obra El COde.r musical de Las Huelgas, 1, 371, de troparis, a Osca, només se 'n guarda un el
qual té 153 folis ; en aquesta obra descrivim els manuscrits de la catedral d ' Osca amb música
medieval. Del Arco copia encara uns versos catalans que ell trobà en un breviari del segle xv
d'aquell arxiu . Són ben de retenir aquests versos, pel fet de tractar-se d'un Agrius l)ei trobat
en català exemple iuiicullr que fins al present coneixem a la nostra península.

Vzn iIardia.—BARó DI', SAN PETREL•LO : Dos pitrrles góticos (3, N1, 19281 . Descriu dos
d 'aquests ferros : un d'ells amh l 'escut dels comtes d ' Empúries, i l ' altre amb les armes de Teresa
(vil de Vidaure.

Vida Cristiana . Barcelona . — GuD1OL, J . : icones i retaules (NA', 1927, p .•lgs . 63 . 67) . Notes
històriques sobre les icones a Orient . Referències a les portades a la nostra terra i als retaulons
imitant les icones en els documents i inventaris antics de Catalunya.—SUTR .A VIÑAS, j . : Tres
retaules de l'Empordà (NVI, 1929, pàgs . 242-250) . Són : Faltar de l'Assumpta de Santa Maria de
Castelló d ' Ampúries, el retaule del Natzarè de la mateixa església i el de la Mare de Déu de la
Llet a l'església de Sant Esteve de Canapost .—DURAN 1 SANPERE, A . : La Pietat del portal de
la Seu de Barcelona NVI, 1929, pàgs . 323-333) . Aquest relleu és molt semblant de t&cnica a
un retaule de Tots els Sants, d'una capella del claustre i tots dos probablement del mestre
alemany Jliquel Luchner .—1\1 . T . : Una troballa important (NV'I, 1929, pàgs . 155-157) . Es tracta
d ' un grup escultòric en pedra descobert a l'església parroquial de la Santíssima Trinitat de
Vilafranca del Penedís . Sera dels segles xvt-xvit ; és interessant perquè són rares les represen-
tacions en grups escultòrics de la Santíssima Trinitat .—) . T . : L'u debat interessant i lilolt ins-
tructiu N V'1 1, 1929-1930, pàgs . 11-4-12b) . A propòsit de la desgraciada polèmica sobre el trasllat
del cor de la Seu de Barcelona es fan comentaris arqueològics .—TARRÉ, PREV . , JOSEP : Els
escuts del Toisó d'Or a la Seu de Barcelona (pàgs . 155-156) . Dóna la llista dels plafons de la
catedral de Barcelona, amb els escuts i inscripcions que hi figuren .—DURAN 1 SANPERE, A .:
L'escultor Dailri'i Forment i l'alta ;' major de Sant just de Barcelona (pàgs. 215-224) .—Publica
el contracte amb els escultors Forment, Joan de ' Fours i Martí Diez de Liatzolo per a la cons-
trucció del retaule major avui perdut ; segons una esmena no havent complert Forment els
pactes, quedà deslligat de tota obligació .—TARRE, PREV . JOSEF : Converses d'Arqueologia . La
catedral de Barcelona (pàgs . 292-305) . Comentaris arqueològics a la nostra Seu . — DURAN
I SANPERE, A . : El portal renaixentista de l'antiga església de ,Sant Jliquel, de Barcelona
pàgines 3(16-311) . Es fixa la data de l 'obra d 'ornamentació del portal de l ' església de Sant Miquel,

actualment en el mur lateral de l'església de la Mercè . L'ornamentació fou obrada per encàrrec
de Jeroni Descoll en 1516 .—DL'RAx I SANPERE, A . : ('n retaule de Saiut Sever exiliat i repatriat,
(XV1, 1929, pàgs . 383-389 i 419-427) . Aquest retaule, procedent de l ' hospital d 'eclesiàstics de]
carrer de la Palla, de Barcelona, estigué molt de temps a Olesa de Bonesvalls . Fou contractat
en 1531 .—TRENS, MANUEL : El retaule català de Sant Jliquel d'Anvers (NVIII, 1930, pàgi-
nes 7-10) . Descripció d 'aquest retaule .— F . B . : h7s claustres de Santa Anna (pàgs . 53-59).
Tracta de datar aquest claustre amb els documents . Començats a principi del segle xvt .—Com
a estudis històrics quant a la música, cal remarcar: WAGNER, PET1I : El cant mofaràbig,
(X111, 1926-27, pàgs . 62-65) .—SUNvoL, Dol GREGORI M . " : El P. Sunvol continua amb les seves
lliçons pràctiques sobre el cant gregorià, i hi estudia Els cants de la Genealogia de Jesuerist,
(XVI, 1929-30, pàgs . 5465), segons els manuscrits medievals. Hi dóna la transcripció del Liber
ellerationis segons sant Mateu, seguint el cod . 72, del segle xI, de Montserrat .—ANGLÈS, H .:

Els (a;its de la Passió i el I'ia-Crucis (XIV, 1927-28, pàgs . 172-177) . Hi estudia els cants
medievals dedicats a la Creu del Crist, i hi fa història sobre l'evolució del cant de la Pàssia des
del segle Ix.

Vida lleidatana . Lleida . — OTAL, F . : La capella de Requesens (III, pàgs . 217. 220) . Notes
sobre peces conservades al Museu, d'aquesta capella de l'antiga catedral de Lleida.

Volkstum und Kultur der Romanen . Hamburg. — SPANKE, H : Die Theorie Riberas über
Zu_aiilirleilh(inge zwischen ¡rilhro111anischen Strophenfol'irlen u m/ audalusisch arabischer
Lirik des Mittelalters (III, 1930, pàgs . 258-278) . historia els precedents d 'aquesta mena de teo-
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rees, 1 refusa rodonameIlt les afirmacions de Rihera, àdhuc ell la pari liter(11'i(l . Rucordt'lll de
passada que d 'entre els musicúlegs de nom, cap no ha acceptat ni la mes senzilla de les afirma-
cions fetes per Ribera quant a la part musical.

Zeitschrift fili bildende KAlinst . Leipzig .-- 1 I>UGELSI lOI' I?R, \V . : Fill(' ( .1'llppe valenciallisc11er
(;emälde 11111 1,I0ü) (L \ 11, 1928-29, pägs. 139-144).

Zeitschrif't für Jlusihrissensehaft . Leipzig .—I1~x~scln~, ~ . : Zl(r Ir(1ge der ;ii'I iischen
l '(lrflplu7lsierlul :; illl Jtittel(11ter (11) Jahrg, 1027-28, pägs . 513-559) . "transcriu l'organum a tres
veus Crinlilul lollii del núm . 1 de l 'Orfeó Català a la pàgina 5:15 . -- GEIIZINI ;I .R, li . : l'nrges<hichle
lilld Geschichte del' europäische'll Laute bis ._uill Betiiilll del' .ïell=eit . E ne ikonogrlaphisc11e
Studie (1(Jahrg, 1927-28, p;tgs . :;60-603) . En estudiar l 'entrada del llaüt a Fspanva per mitja
dels íu-abs al segle x, addueix com a testimoni el pixis de marfil de tany ~)t)K provinent de
Còrdova i servat avui al Louvre de París, del qual es dóna la fotografia . "l ambl"' reprodueix una
miniatura del còdex de les Cantigas de l'Escorial, del segle xttt, i altra del Libro de los Jue ,gos
finit el 1283, publicat per 1'Acadí'mia de Madrid, en les quals trobem mostres dul llaüt hisTänic.
Ja no cal dir corn recorda que tal instrument va esmentat per Juan Ruiz del segle xtv i altres
testimonis posteriors .—EINSTEIN, A . : Das Elite Buch der I'rottole (10 Jahrg, 1927-2S, pàgi-
nes 613-624) . Dóna compte de la troballa feta a la Colombina de Sevilla per -J . 13 . 'Frend del llibre
onze de les «I Frottole», editat per Ottaviano dei Petrucci a Fossembrone el 1514, fins ara desco-
negut. El Dr. Einstein descriu cl contingut del volum i en transcriu algunes composicions.
GENNRIC1-i, F ., Frankfurt a . :\1 . : Internationale mittelalterliche .ilelodien (11 Jahrg, 1928-29,
pàgines 259-2)b i 321-348) . Transcriu els motets del Còdex Musical de Las I Iuelgas O _lhlria,
in(lri['J stella del foli 102 v°, i l 'altre del foli 12-1 v°'Fr . O Maria, Dei cella, .\lot . O .filaria, nl(lril"sj
stellll Te'il . Verit(atenl, a la pàgina 269 ss . Encara dóna la transcripció amb ritme modal de
l 'epístola farcida de sant Esteve Acciatz, senyors, de l'arxiu capitolar de València núm . 68,
foli 126, a la pàgina 280 s ., i el motet triple Agnlin(1 nlilicie celestis del còdex citat de Las
Huelgas, foli 90 v°, a la pàgina 25-1 ss .--JEPPESEN, K . : Dle lieuentdeckten Biicher der Lauden
des Ottaviailo dei Petrucci und andere musikalische Seltenheiten der Biblioteca Colombina
.-_li Sevilla, 12 _Jahrg, 1929-30, pägs . 73-89 . En cl viatge que el Dr. .Jeppesen feu a la nostra
península, l'any 1928, despr('s de treballar alguns dies a Barcelona, passà a Madrid i a Sevilla.
En l 'estudi que comentem, anota Jeppesen les joies musicals de la Colombina avui perdudes
i també les que encara s ' hi conserven . Entre les conservades, es fixa sobre totes, en els dos
llibres de Laudi italianes, un imprès a Venècia el 1508, i l'altre el 1507 ; aquests Vibres eren fins

ara totalment desconeguts . Ultra la descripció detallada, l'autor en transcriu quatre compo-
sicions .--URSPRUNG, OTTO : 1eiie Literatur zur spanischen Jlusik, 'c'schichte ( A 11, 1929-311,

pagines 93-10 . 1) . Repassa tot ço que a la nostra península s'havia fet fins ara en l'aspecte de la
història de la música hispànica, i fa veure l'embranzida que els tals estudis hi han pri's els
darrers anys . Hi comenta els estudis de Peter Wagner sobre el cant mossärab, la Inl roducció a

1(1 Paleograjra Gregoriana del pare G . Al . Sunvol, les diferents obres d'I-I . Anglès, i els dos

volums primers dels .Walerials de l'Obra del Cailt-ollerPoplllar de Gitalitina . DOORSL.-vER, G .:

Die Jlusikkapelle Kaiser Rudolfs Il . i. J . 158S uilter der Leitiiii von Ph . de Monte

(13 .Jahrg, 1930-31, pägs . -481-491) . Recorda tots els músics que l'any 1582 formaren part de la

capella de l 'emperador d'Austria Rudolf II . El nostre 1\Iateu Flecha no s'hi troba aquest any ; en

canvi, en formava part coin a discantiste Martín de .Quenca (Cuenca), Cuenca de Lava.
Hi cantà de sopran els anys 1570-1612 . La seva vídua vivia encara el 161-4 . L'autor remarca com

és tanmateix un cas interessant el fet d'un cantor que pogués cantar amb veu de sopran durant
42 anys . Cal recordar, que el fet de trobar-se cantors castellans a la capella del citat (_‘mperador,
era degut a la influència del nostre Mateu Flecha.

La Zuda . Tortosa .-1A1- JoI os, J . : La catedral de Tortosa. Historia de su eoilslrllcción

(\ V I, 1928, pägs . 179-182; XVII, 1929, pägs . 2-5) . La primera pedra fou posada en 13-17 i passa-

ren 412 anys en ésser acabada .
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