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NOTES ARQUITECTÒNIQUES 

SOBRI ni : TARI 

INTRODUCCIÓ 

Sortint de la ciutat de Tarrassa passém un pont extés 
sobre I' avench obert durant segles pel torrent de Vall-para-

arribém á una llenca de terra que respectaren li 
gues, centre pot ser de la antiga acrópolis d' Egara, y que 
avuy guarda restes preuhats pera la historia del art monu
mental de nostra Catalunya. 

Traspassem lo marxapeu d' un portal sobremonut de 
gótica creu y entrem á una plasscta al mitj de la que s' axeca 
la pedra del terme antiga. 

1 na església á un costat ensenya sa románica portalada; 
es la parroquia de St. Pere de Tarrassa. vila crescuda sobre 
les runes de l'antiga Egara; á 1'altre banda un barri dona 
entrada á un tancat ahont mostran sa rònega fatxa altres dues 

síes, Sanr Miquel y Sta. Maria, mitj colgades pel ter-
rcr d'un cementiri que inflan cada jorn les despulles que 
abundosament li regala la mort y confoses ab modernes cons-
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truccions, no menys rònegues, que donan at lloch aquella 
extranya poesia dels cemeniiris dels vilatges, ahont sempre 
*' ajermanan les despulles del home ab les de ses*obres anti
gues que s' enrunan. 

L' excursionista que hi entra, al trovarse voltat de lo que* 
reh antigues nissagues, ombrejat pel místieh xiprer y lo 

llorer de la gloria que s'alimenta, per sort malestruga, de 
les cendres de la gloria humana; trepitjant la somoguda terra 
del fossar; contemplant los colrats frontispicis dels monu
ments; lo que entra en son humit racer y veu sa volta íexuga 
reposant sobre robustos murs, y devalla á la cripta fosca de 
la església de St. Miquel, ahont lo guia li contará les angu
nies de cent martres que s' hi arreceraren fugint de la desteta 
persecució fentli sentir quelcom del espectacle de lescate-
cumbes: se sent possehit d' aquella mena de sentiment, bar-
reja d' amor al present y anyoransa de 1' a-vior, que fá que 
1' ánima s' hi trobi be entre le's despulles dels segles que han 
passat. 

Per amor á exes ruines antigues, per amor á la fé deis 
avis y á la patria catalana, escrivim aquexes notes arquitec
tòniques sobre les esglésies de 5t. Pere, St. Miquel y Sta. 
María axecades demunt de les ruines de la catedral d' Egara. 

Intentem en elles estudiar lo que resta de la catedral ega-
resa, cercar lo que Hi bastí en lo segle ix la influencia franca, 
lo que s' hi reconstruhí en lo segle xt y, comparant exes 
diverses construccions, entrevéurer quelcom 'dels orígens y 
desenrotllo de l' arquitectura románica en nostra patria cata
lana, portant axis una pedreta á la historia de nostre art 
monumental. 



I 

La invasió dels pobles bárbres en lo mon llatí fou C 
de cambis socials trascendentalíssims. Les onades de vàn
dals, suevos y alans, verdader ramat de salvatges als que 
seguían la fam y la pesta, ensemps que dexavan sembrat lo 
camí que feyan d' enderrochs d' antichs monuments ahont 
havia desplegat son luxo 1' art romà, destruhian també la 
manera de ser social del mon antich. 

Ells prepararen la terra pera noves institucions, sembra
des de temps desde'1 Calvari, més que necessitavan que un 
fet providencial vingués á xercolarla, pera que, brotant v 
crexent ufanoses, poguessen donar en lo pervindre abundós 
explet de civilisació. 

Lo poble vissigoth debia acabar la obra en nostra Cata
lunya, y si be Homa conservà durant anys son nominal im
peri sobre nosaltres, no 's pot negar que'l paganisme, al baxar 
á la tomba, se n' endugué les institucions ab ell 
pera dexar que les que novament esclatavan torne^ 
cercolar la sanen en les venes escolades del mon civil 

Tot havia de cambiar: lleys. ciències, llenguatje, cost* 
t gobern, perquè havia Cambiat lo més fonamental de hi 
ta't: la religió. A sa influencia debia transformarse 1 

arquiteetónich pera expressar nous ideals: modificarse lo plan 
dels edificis pera adaptarse a necessitats noves; cambiar 1 

onstructiu pera engendrar una nova arquitectura. 
na d' exes institucions que en lo domini goth prengué 

volada, fou la del episcopat, que, de pastor del ramat que 
delmavan sovint les persecucions, com fou en temps del Im
peri, passà á assentarse al costat del monarca, en los Concilis 
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toledans, pera decidir en les més altes qüestions del gobern 
del Estat. 

A exa institució se degué la importancia en aquells jorns 
de la església egaresa y del temple migrat que '1 roma muni 
cipi bastí en lo recés del locum sacrum 11) aprofitant les co
lumnes y entaulaments, los marbres y carreus de les cons
truccions hont s' hi adorava la materia divinisada. 

Gran degué ser lo nombre de faels que en ella '» congre-
í quan en 450 meresqué ser elegida per Nundinar i , 

bisbe de Barcelona, per cap d' un nou bisbat. «Aquest prelat 
preferint la facilitat del aliment espiritual de sos feligresos, 
diu lo P. Risco, á la extensió de sa autoritat y jurisdicció, y 
desitjant conexer mellor á ses ovelles visitantles personal
ment, sens l ' impediment de la distancia dels pobles en les 
diócessis massa grans, volgué reduhir la seva establint altre 

(1) Es axó una conjetura que la la verosímil lo trobarse en les 
actuals esglésies de St. Pere de Tarrassa làpides, columnes, frisos y 
carreus que portan la senyal deia qua d' oronella que 'Is unia, d" 
induptable procedencia romana. Estudiarem després les canyes y 
capitells que 's troban en la església de St. Miquel, debent fer notar 
ara tant sols lo iris adornat ab elegants volutes de fulles d' acanihus 
que 's troba en un dels brancals de la de Sta. Maria, ornamentació 
freqüentment usada en les construccions de Roma. En exa esglé
sia son de veurer dues làpides dedicades respectivament á Adrià y 
i L. (iranius duumvir d'Egara (HObaer. Corpus inscripcionum lati-
narum: núm. 44^4 y 4495 ) Aprop d' exes esglésies fou trobada 
també per la Associació d' excursions catalana la de Tilinta B 
gauninis estudiada pel P. Fita (Anuari de 1881.) En les matexes se 
troban trossos de marbre jaspejat en los grahons del presbiteri sens 
contar lo sens nombre de carreus empleats en les lligades qual pro
cedencia romana no pot Jupiarse Es també romà lo bany que 
serveix de pila baptismal en la església de St. Pere. 

La costum de colocar lo temple cristià en lo lloch hont fou lo 
temple idólatra es molt comuna en orient y en occident. La situació 

ática de la major part de nostres catedrals ve 4 comfírmarho 
com suceehí en Barcelona abla antiga basílica de Sta. Creu colocada 

tal matex dels pórtichs del temple anomenat d' llércui 
comprobarho lo fet de trobarse casi sempre en lo recés de r. 
esglésies les ares romanes com es de veurer en Caldas de Mor 
Mataró, etc., etc. 
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bisbat, previ consentiment del metropolità de Tarragona y 
dels bisbes co-provincials.» (i) 

La església d' Egara, consagrada al apóstol St. Pere, se 
vejé llavors honrada ab la sagraJa cátedra ahont se assenta
ren desde lo virtuós Ireneo, tot 1' estol de prelats que en 
aquell temps de lluyta sapigueren guiar als faels per entre 'Is 
esculls del error y de la heretgia 

Pera demostració d' axó basta citar la carta que 'Is bi 
de la provincia eclesiástica de Tarragona escrigueren al St. 
I\ire Hilari |a) ahont diuhen que '1 sant bisbe Nundinari 
«havia nombrat á son venerable jermi Ireneo bisbe d' un 
municipi propi del territori de sa diócessis » Ara bé ¿quin 
podia ser aquet municipi? Lo matex P. Risco en sos erudits 
estudis nos treu de dupte. Desde allavoras lo nom d' Egara 
apareix en les actes dels concilis. En les del de Tarragona 
celebrat en 5i6 trobem la firma de son successor Nebridi. 
Nebridius in Christi nomine minimus Sacerdotum constitu-
tionem sanctorum canonum subscripsi Sanctce Eclesice Ega-
rensis minister; que axis deu ser llegida y no ab lo nom 
d' Agagrense, com llegí Joan Vaseo, ni deu interpretarse com 
á bisbe de Bigerra en lo Llenguadocb, ni de la sede Agat-
hense, com feu Ambrós de Morales, perquè les dificultats 
de lectura de lo sobredit còdex venen aclarades per les actes 
de concilis posteriors, com en la del segon de Toledo en que 
'l bisbe d' Egara firma: Nebridius in Christi nomine nostra? 
Eclesice Egarensis Episcopus. . 

Mes tan, fins á últims del sigle va, la Sede episcopal de 
Pere d' Egara es ocupada sens interrupció. Los noms de 
relats se troban en les actes dels concilis que 's celebran, 

perpetuant axis la memoria de la antigua Església que estu
diem. 

>p dupte sobre '1 lloch d' Espanya ahont s' axecá la ca
tedral d' E¿arü: Lo document que s' atribuheix á Wamlia so
bre la divisió dels bisbats senyala 'Is límits de la Sede egaresa 
de la següent manera: Egara hoc teneat; de Bordel usque 

P. M Fr. M. Risco. España sagrada, vol. XLII, tractat 79, 
cap. segon. 

Apèndix al vol. xxv de la España sagrada del P. M. Flores. 
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Paladela; de ¡Montesa usque Portellam; y comparant exos lí
mits ab los que senyala als bisbats de Barcelona, Girona y 
Tortosa, se deduhex que exa 1 situada entre dites 
ciutats. Mes'per axó no ha faltat qui, confós pels errors dels 
copistas dels códices, ha cregut trobaria en Exea de los Ca-
ballei ipides romanes 
trobada en la espí ia de Tarrassa, ahont se 
llegeix perfectament lo nom del il·lustre Municipi, y K 
critures antigues, referents á fundacions de la etat mitja posan 
fora de dupte la qüestió. 

Lo P. Risco, á qui seguim en tot aquex article preli
minar, y abans qu ' ell Esteva Balusio de Tudela en una dis
sertació que dirigí á Felip Labbé, escrita en t663, ho dcxa-
ren completament probat. ( i ) « E n una escritura, diuhen, que 
existeix encara en lo Monestir de Santa Maria qu' está a la 
vora de Tarrassa, 's diu que en l' any 1096 arribà 'i bisbe de 
Barcelona anomenat Folch, á instancia de Gerbert Uch y sa 
muller Letgarda, al lloch de Sorvet en lo terme de Tarrassa, 
y que consagrà 1' església de Sant Martí, de la qual se diu qu' 
estava dintre '1 terme de Sant Pere de Egara á qual jurisdicció 
havia pertenescut desde temps antich la dita església de Sant 
Martí» 

«En T apèndix de la Marca Hispánica núm. CCCXLV1 
se llegeix altre document, tret del arxiu del priorat de Santa 
Maria de Tarrassa, en lo que 's determina ab tota la claretat 
que pot desitjarse, lo lloch d' Egara y sa Sede. Fá referencia á 
que lo venerable bisbe de Barcelona Ramon Guillem acom
panyat d' alguns canonjes, clergues, gran mulütut de poble y 
nobles guerrers, ana á consagrar la església de Santa Maria de 

|i) Pot Uegirse en la Historia Je Tarrassa de Joseph Ventalló. 

(2) Diu axis: Alvenit Domin us Fulco yenerandus Barchinonen-
sis Episcopus Terratiam in locum vocatum antiquitus Sorvet 
tusjamdkr inonicorum Colegio. Consacravit in pr.*cJícto 
loco Eclesiam in honorem Sancti Martini à prrcdictis habitatoribus 
rundatam in Episcopatu Barchinonensis infra términos S. Pern 
Egarensis Eclesia cui ipsa Eclesiíe ab antiquo ternpote erat subdita 
salvo in ómnibus jure Egarensis Eclesia. 



ADAFAIXH I t 

Tarrassa, en lo comptat de Barcelona, junta la església parro
quial de Sant Pere, en lo lloch ahont en lo temps vell hi 1 

Jral d' Egaru> 
Mes cites podriam a iuhir estrayentles dels i 

de les que porta en Puj Mes pera nostre obj 
suficientment demostrat que, en lo lloch ahont hi ha «̂  
meni de Tarrassa, s' axc 
jorn en la época . á la meytat del sigle v, 1' antiga 
catedral de temps desaparescuda, mes qual nom i; 

i nostres dias en làpides y documents, y e n la ti 
poble. 

Sa importancia, durant los anys que existí, la demostra, á 
mes de la constant assistència de sos bisbes als concilis llavors 
celebrats, lo haver tingut 1' honor de reunir dintre sos murs, 
en 614, tercer del regnat de Sisebut, lo mes escullit dels pre
lats que regiren les diócessis era firmar les actes 
del celebrat en Huesca en 1" any 5g8 establint regles pera la 
vida y honestitat dels preberes y clergues d' ordre inferior. 

Fins aquí los precedents necessaris pera nostre objecte. 
Anem ara á investigar formes arquitectòniques y a compa

rar elements artístichs Entenem qu' en ells hi ha escrita, en 
lletres pot ser encara no ben desxifrades, la crónica de la 
marxa social de les èpoques passades. Elles, que son resultat 
de lo més íntim del cor del home, sintetisan ses costun> 
ideals, sa rassa y en geroglífichs nos contan lo que no 'ns po
den dir les cròniques ni les histories antigues. Si la ciencia ha 
pogut llegir en la seca' closca, trobada en lo fons djs la cova 
prehistòrica, lo que foren les nissagues abans desconegudes; 
si medint estatures j anguls facials, fent inventari del color y 

M dels individuos y anotant ses preocupacions, ses ron
dalles, tradicions y costums s' ha tret pera la historia lo que 

n i n s y làpides; si de 1 análisis de la pa
raula n' ha sortit 1' arbre geneológich de la humanitat, -que 

. in Comitatu blarchinonensi in termino Tarrs: 
Eclesiam ParroquiaV ¡in loco eodem ubi antiquitus Ega-

es erat on- ; net 
nica de Catalu L llibre \ XIII 
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no sortirà, quan inventariades les formes artístiques, agrupa
des per èpoques y regions, deduhides les lleys que les regexen 
y coneguda la historia de la evolució del sentiment se puga 
trobar lo que Higa la rassa, les creencies, les idees, la educa
ció, lo clima y lo terrer, ab la concepció de la obra anise 

Aném á estudiar, entrant en nostre concret pum de t 
les esglésies de Sant Pere de Tarrassa. 



II 

-Que 'n resta de la antiga església visigótica d' ligara? 
Per contestar á exa pregunta hem de precisar qué fou l'art 

que'1-poble ghot desenrrotllá en nostra Catalunya, quina sa 
teoría, si la tingué, y quines ses formes artístiques. Problema 
es aquest discutit per arqueólecbs y arquitectes y quals opi
nions debém nosaltres exposar pera axecar la nostra demunt 
segurs fonaments respecte lo que queda de Sant Pere d' Egara. 

Los escriptors d' aquell temps, per sort del art ja acabat en 
nostre país, en que l'arquitectura debía subjectarse á les regles 
sobradament migrades y raquítiques dels que á sa manera in
terpretaven les enscnyanses trameses per en Vitruvi, anome
naren despreciativament gòtiques totes les obres que no s' 
adaptavan á llur estética exclussivista, desde '1 barbre capitell 
del segle v, extrafet de les obres romanes, fins á la flamejant 
arcada de principis del segle xvt, extranya nomenclatura con-

>.ia encara en lo llengatje artístich d' algunes terres que 
indica no més que la falta completa d'investigació sobre 1 art 
de la etat mitja. 

Al costat d' aquest amplissim criteri que confon èpoques 
tant separades, hi ha qui, com Jovellanos (i), considera vuyda 
pera la historia de la arquitectura aquella época, negant la 

biliut de conexer sa fesomia; no mancant per sort qui, 
regirant cròniques y estudiant monuments, ha sentat sos ca
ràcters, procurant enllassar la época romana ab les oi-; 
mes conegudes dels segles ix y x que existexen en 

i) Elogio de D. Ventura Rodríguez 
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Ambrós de Morales (t) havia fet notar ja la semblansa ab 
aquestos dels monuments vissigoths que tingué ocasió de veu-
rcr y arribà fins á alabar «sos riquíssims marbres y rutilants 
juspis.» mes seguint 1' istil dels historiayres de son temps, sens 
entrar en la crítica artística dels matexos. D. Joan Miquel de 
Inclan Valdés (2) senyala ;ilguns monuments com actualment 
existents citats casi tots avans per en Cean Bermudc. 
yantse en la autoritat del P. Yep 

D. Manuel d'-Assas ha sigut qui ha sentat los caráctei 
tístichs d' aquesta arquitectura (4) classificant los elements de 
tal procedencia existents en Toledo, distingintlos dels mes 
antichs y dels posteriors, preparant axis lo camí pera que lo 
docte arquitecte D. Joseph Caveda (5), ab erudita y sòlida ar
gumentació, poguésentreveurer quelcom de loque foren aque
lles obres, admira'des pels alarbs, exagerades pot ser, mes 
qual importancia arqueològica no 's pot desconexer. De pro
cedencia llatina, influida per Bissansi, modificada per la igno
rancia del temps, la presenta no com un tipo original d 'aquell 
poble sinó com á transició al art romanien de les esglésies d 
Asturias dels segles ix y x 

Lo senyor Assas creyent també, com en Caveda, en la no 
existencia d' edificis sencers d' aquella época y buscant per 
semblants procediments los caràcters de sa arquitectura, ha 
anat mes enllà, sentant en erudits articles la existencia de dos 

un llatí pur y 1'altre llatí bisantí essent aquest últim 
peculiar de nostre península J6). 

Los que han seguit verificant estudis sobre 'Is monuments 
d! aquests segles han repetit y confirmat lo sentat per aquestos 
doctes arquitec De conformitat ab ells en lo conjunt, 

Crónica general de Espa 
(a) Apuntes para la historia de la arquitectura i883, n.° 54 

Noticia de los arquitectos y de la arquitectura de Espa-

Album artístico de Toledo, ix 

Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura 
empleados en Españ 

N aciones fisionómico-históricas de la arquitectura en Es
paña, Semanario pintoresco españo 

Pot consultarse les següents obres: Joseph Amador de los 



anem a resumir ses doctrines per levegades exagera
des, reduhintles á tessis concretes que procurarem d< 
De son esclariment sortirà ab tota claretat qué es lo que 'n 

;uesta época en les esglésies de Tarra^ 
L'arquitectura vissigóthica representa la transició del 

romà al romanien d segles ix y x; es en lo con
junt 1' art de les últimes èpoques de Roma modificat per la 
ignorancia del poble goih, cambiáis en algunes regions sos 
detalls per la influencia bissanti, 

Posada en dubte es, com hem dit. per distingits arqueó 
lechs la actual existencia de edificis vissigoths en Espanya; 
rodonament ho afirmaren en Jovellanos y després en Caveda, 
y la veritat es que la major part dels que se 'Is hi han atribuit 
presentan formes, com los arebs de ferradura, que no sens 
objeccions, á pesar dels arguments d' en Madrazo, pot sen
tarse que haguessen sigut ja atmesos en nostra arquitectura 
llatina avans del segle viu. No n1 hi ha prou d' una lápida que 
recordi un rey goth fundador, ni de la autoritat d' un cronista 
que ha regirat arxius, ni de la tradició seguida llarchs anys; 
es necessari la semblansa de ses formes ab les que al mateix 
temps bastian los pobles subjectes á anàlogues influencie-
necessari que totes elles tingan explicació satisfactoria en les 
lleys may fallides de la historia del art monumental. -Quantes 
voltes una lápida no 's serva d' una construcció al altre? ¿Qui 
assegura que sucessives reconstruccions no hajan catnbi 
extructura pera que, per un sol document epigrárich, pogám 
deduhir la época d' un monument, quan axó porta no ben 
fundades innovacions en les lleys artístiques? 

Mes per axó no hem de considerar, com en Jovellanos, que 
aquexa época siga buyda per i' art, sens que, per cap medi, 
puga aquest buyt omplirse. Per sort nos restan monumen 
época posterior produhits per una nacionalitat que conservà 
durant anys les costums gòtiques, quc 's considerà com succés-

RÍOS: El arte latino bizantino y las Coronas de, Guarrajar 1861;— 
Viollet-le-Duc: Entretiens sur ¡' Archilecture, 1P63, vol. i.**, estu
ca V!:—Joan de Deu Rada y Delgado: Monografía sobre la basílica 
de Sant Joan Bta. en lo lloch de Baños de Cerrato, publicada en lo 
• Museo artístico español» rol I. y Los monumentos arquitectónicos 
de España^ publicació del ministeri de Foment. 
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sora de 1' antiga monarquia y quals reys s' anomenaren goihs 
com los que bastiren los monuments de la época arquitectó
nica que'ns ocupa, com ho fá constar lo monjo d'Albe! 
criptor contemporani (i). Tal fou la monarquia asturià 

L' arquitectura no 's modifica sino per evolución 
sives sens que s" interrompi la lley de continuïtat Axis e 
descobrir, en les obres d' una época donada, quines son les 
fonts d' hont han brollat tots los elements que presentan Lo 
problema es aquí encara més senzill: conexém una de ks 
evolucions del art, V arquitectura del segle ix; conexém la 
font primera d' ahont ha brollat aquesta arquitectura: l'art de 
Roma, y hem de reconstruhir 1* art de la Espanya gótica que 
es lo pas, la transició d' una al altre. 

Que 1' art de Ro i a fou ahont aprengué 1' arquitectura lo 
poble vissigoth ho demostra senzilla consideració histórica. 
Tenim un poble nómada,-qual casa es un carro, qual propie
tat un ramat, qual temple lo lloen ahont clava la sagrada es
pasí; que dexa les vores del Euxin pera acampar en les libes 
del Danubi fronterisses del Imperi romà. Després d'haver 
rebut allí durant anys lo primer barnís de civilisació, empay-
tat pels Huns entra en lo Imperi, forma part de les legions 
romanes, passejà per la Italia, contempla sos monuments, 
aprèn son llengatje, admira sa riquesa y son luxo, enveja sos 
planers y, quan toca 1* hora d' atravessar les Galies y venir á 

uya á fer d' exèrcit del Emperador, quan vé 1 jorn de 
constituhirse com á monarquia autónoma, no es romà perquè 
conserva en ses venes sanch d" altre rassa, perquè vivint entre 
lluytes y revoltes no capeix aquella civilisació decadent mes 
en lo possible pretent imitar aquell Imperi. Sos lletrats es-
criuhen en llatí, sos reys se vanaglorian de que ses embaxades 
rajin ab la llenga del Laci, .cóm no habia de ser romà son art 
arquiteetónich? Be ho diuhen los preceptes de Cassiodor, mi
nistre de Teodorich, manant conservar los restes dels edificis 
romans: columnes, pilastres, entaulaments, ares y làpides que 
abundavan en les ruines de que havia sembrat la Espanya la 
torrentada de Vàndals, Suevos, Alans y Silingos en aquells 
jorns de desgracia 

Caveda; obra citada, cap. til y IV 
(a) Caveda, obra citada, cap. II!. 
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Axis, lo plan de ses* esglésies fou lo de la bassílica roma
na, ab son absis ara quadrangular, com en la d'Herculanum, 
ara semicircolar com en lo de la bassílica Ulpitt de Roma, ab 

>lumnes sobremontades de les impostes llatines; ab ses 
res semicircolars; ara cobertes ab sostre, ara ab volta de 
Tais principis degueren seguir los arquitectes vissigoths, 

com los seguiren, en quant sa ignorancia ho permetia, U 
poble franch, com los pobladors no, ella Italia 
la marxa general del art, y totes les ra iant dintre una 
unitat, lo transformaren caminant per continuades evolucions. 
Lo carácter de les formes á que vingueren á parar ensenya lo 
camí seguit en la transformació. 

La influencia de Btssanci en lo conjunt es nula. La cúpula 
ab petxines, estradossada esféricament ó en forma piramidal, 
no rompé la horisontal de sos edificis. Un dels més antichs 
assaigs que 's feu en Occident d' aquex element arquiteetónich 
es. segons en Viollet-le-Duc j t ) , la de Sant Ferreol, en. la isla 
de Sant Honorat, construhida probablement en lo segle vn ó 
vni, mes ex invent no arribà al poble vissigoth, com no arribà 
á sa imitadora la arquitectura asturiana del segle ix, si fem 
excepció de la avuv desaparescuda. de Sant Miquel de Lino 
de que parla en Morales, com no havia arribat á la major part 
de les regions occidentals. Lo conjunt fou, donchs, en l ' a r t 

th purament llatí. 
1 bé, tota la construcció de las esglésies de Tarrassa en 

sa part m e subjecta á la cúpula bissantina. L' absis 
de la esgU m Pere, los de la de Sant Miquel, tant lo 
de la superior, com lo de la cripta, se desenrotllar! adaptantse 
á aquex element D' aquí 's deduheix que ni son plan, ni son 
alsat procedexen de l'antiga catedral que hi basti lo poble vis
sigoth. Enderrocada en los cataclismes perquè passà nostra Ca
talunya, al reconstruirla, se prescindí del antich plan, adop-
tantsen altre que vingué á satisfer idees avans desconegudes 
seguint les corrents arquitectòniques que á elles s' adaptavan. 
Lo plan y I' alsat que avuy en restan responen á teories que 
no sapigueren los pobles goth y asturià anterior al segle x, é 
indican noves influencies en lo art català que li donaren propi 
carácter dintre 'is coetanis d' ensá dels Pirineus. 

Dictionnaire raisonne de 1' Architecture française du xi au 
.cle.—Coupole. 

« 
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Passém á estudiar com forjà los detalls dels edificis 1' ar
quitectura vissigótica. Los enderrochs de Sant Pere d' Egara, 
aprofitats en les construccions posteriors, vindran á confirmar 
lo que les cròniques y documents nos diuben de la vella cate
dral, contantnos ensemps lo carácter dels detalls artístichs de 
nostres edificis anteriors al segle viu. 

Hem citat ja lo decret de Cassiodor ma-nant conservar los 
restes dels edificis romans per emplearlos en los que novament 
s'erigissen, y afegirem ara que en los segles de decadencia fou 
general exa costum. En Santa Sofia de Constantinopla. en 
les bassíliques de Roma, en la matexa Aljama de Córdoba la 
trobaríam repetida y, sens mourens de Catalunya, veurem 
com los elements romans, servats en les esglésies, arriban fins 
á nosaltres pera contarnos la decadencia á que arriba 1' art 
que 's vejé obligat á recorrer als elements antichs no sabent 
inventar ni executar una ornamentació més adequada. 

Conservats de la catedral vissigótica, empleats després en 
altres construccions, restan encara los elements romans que 
hem citat al comensar nostre estudi, y, entre'Is més notables, 
los capitells y canyes de la església de Sant Miquel. 

Lloch es aquest d' estudiarlos, y de sa comparació ab los 
elements vissigoths semblants que hi trobarem, deduhir com 
les formes romanes se tornaren barbres en mans dels escultors 
del Nort, com se transformaren los capitells fentlossobremon-
tar d' elements nous que havian de perpetuarse cambiats pera 
donar carácter á nostre istil románkh. 

Lo capitell corinti fou en Roma lo que en Grecia havia 
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sigut lo capitell dórich. La elegant echina espressá tot lo que 
fou ¡o poble grech. A les fastuoses fulles d'achantus, alsílexi-
bles rínxols, á les delicades volutes, a les luxoses estrelles es
tava destinat expressar la pompa del Imperi que dominà al 
mon 

Les rasses barbres que volgueren imitarlo colocaren en ses 
obres los que trobavan en les runes dels antichs temples, ó ja 
sos escultors s' atrevían temerosament á imitarlos, transfor
mant després, sens voler, son esperit fins á engendrar formes 
noves. 

Les tres evolucions se troban en la església de Sant Miquel 
de Tarrassa. Romans son los dos capitells de pilastra que 
aguantan los ánguls del cimbori inmediats al ábsis y los dos 
de columna que tenen rompudes llurs fulles d' achantus in
feriors pera avenirse al estret diàmetre de les canyes que so-
bremuntan. Vissigoths, imitació del capitell corinti, son los 
que aguantan lo centre de les cares de llevant y ponent. Vis
sigoths derivats del antich compost, cisellats ab barbre lliber
tat y oblidada la forma clàssica que pretenen imitar, son los 
colocats en los ánguls propers á 1' antiga entrada á ponent del 
edifici. 

Lo estudi dels mateixos demostrará nostra afirmació. 
Comprenguem la idea que lo escultor romà vol espressar 

en lo capitell corinti; recordem la bella tradició que trameté 
en Vitrubi al voler fer sentir la idea que, en la concepció de 
tal forma arquitectónica, debia tenir present lo arquitecte de 
son temps Aquell cistellet que guardava les joguines de la 
hermosa filla de Chorinte, morta al dexar les ilusions de la 
infantesa y entregarse en esposalles á son gentil aymador, re
cobert per les fulles d' achantus avivades ab la sava xuclada 
de son sepulcre, no les oblidava 1' escultor al imprimir en la 

tota la poesía de la imaginació grega. Lo tambor del ca
pitell recordant lo cistellet de la faula; 1' abach recordant la 
lleujera teulada que axaplugava les joguines; les fulles d' 
achantus doblegantse flexibles á son entorn, los rínxols, cau-
licols y estrelles torsats sota la volada del abacb, se mostran 
en les variades formes que la imaginació del Laci sapigué do
nar á aquex element arquitectónich. Quan la escarpra co-
mensava á esboscassar la forma en lo carreu, quan lo cisell 
perfilava cada un dels elements, no »' oblidava la idea, y en 
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los capitells de columna corintia, trossejats per ma ignorant, 
de Sant Miquel de Tarrassa; en ses formes, no acabades en
cara, s' hi veu tot T esperit del art clássich. L' abach cobreix 
tot lo tambor del capitell, cilíndrich primer, prenent en sa 
part superior suau forma acampanada; lo tros ahont s' ha de 
destacarla estrella, que embellí tant V art de Roma, se mani
festa resolt; los caulícols surten de la pedra; les volutes mos-
tran decididament sa forma en hèlix, y les fulles ensenyan les 
dues parts de la lámina que separa lo nervi central. 

Exos matexos elements; la rutinaria afició á la simetria 
del art roma; la estética aquella que no rahonava la ornamen
tació; que divorciava les formes decoratives de les constructi
ves, los adapta á les quatre caras del pilar, engendrant los dos 
capitells que adornaren roma edifici, fins que qui no entenia 
de simetries, ni sa ignorancia li permetia conèixer rutinàries 
lleys, los coloca pera termenar fexuga y desproporcionada 
canya de columna que debia aguantar la cúpula bisantina de 
la església de Sant Miquel de Tarrassa. 

Que T art vissigoih imità exos elements, bo demostrà lo 
distingit arquitecte D. Lluis Domènech y Montaner en una 
conferencia que donà en to de Mars de 1874 en la Associació 
catalanista d' Excursions científiques (.}, ahont mostrà dues 
fotografies de capitells procedents de la catedral de Córdoba, 
P un corinti-romá y 1' altre imitació complerta, encara que 
barbre y mal girbada, del matex. Que '1 primer es de proce
dencia romana ho demostra lo delicat de son trevall: «format 
d' un sol rengle de fulles d' achcmtus y sustituhits los cauli-
cols per fulles y rosetes finíssimes en los ánguls y per rínxols, 
no menys fins, en lo centre», recorda tiè les formes diverses 
que prengué aquex element del art romà en los jorns de sa 
decadencia. Lo segon «de marbre vermell, panxut, sens cap 
mena d' art ni trassa, es 1' únich que porta lo símbol de la 
creu, picat, per befa probablement, y está colocat ab altres 
semblants en la entrada principal de la antiga Mesquita, com 
per escarni y trofeu del temple cristià al qual pertanyem » 
Era un dels capitells que, segons Ruderich de Toledo y Al-
Mackir, s' hi portaren de Tortosa, de Santiago de Galicia y 

li) L'arquitectura anomenada llattna-bizantioa y la mezquita 
de Córdoba.—L' Excursionista, núm. 65. 
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de la Metrópoli gótica, era un reste d' aquell art que admirà 
lo poble invasor que venia de les planes de 1' Arabia, 1' art, 
en fi, que '1 poble vissigoth formà en Espanya ab les despu
lles romanes modificades per la ignorancia y decadencia de 
son temps. 

Imitació del corinti-roma foren la major part dels capi
tells que 's cisellaren llavors en Europa, y ja siga que 'Is mo
delos no fossen acabats, com los qu' hem descrit, ia siga que 
1' art barruer no permetia més, la major part d'ells presentan 
tan sols ta massa general faltanthi los detalls. Axis se 'n troban 
á Córdoba, en la catedral; (ij a Toledo, en la capella del Sant 
Christ de la Llum; én lo lloch de Baños de Cerrato, en la 
basílica de St. Joan Baptista. Tal es la forma que imitaren 
los alarbs en la mesquita que en lo segle vm bastiren en Cór
doba; tal es la en que cisellaren segles després, conservant lo 
conjunt, exuberant ornamentació bizantina; es la torma de 
nostres capitells dels segles x, xi y xn, dels que aguantan lo 
cimbori de St. Pere de les Puelles, dels de les naus de Santa 
Maria de Ripoll, dels del ábsis doble de St. Pere de Besalú, 
dels del creuher de Sta. Maria de la matexa vila, es la que s 
reproduheix en nostres claustres fomántchs fins á tramétrerla 
als capitells en forma de plomall de les dues primeres èpo
ques del art ojival, interrompentse sols quan en los segles xvt 
y XVH les fulles »' enroscaren en lo capitell pera renaxer poch 
després, ab sa puresa primitiva, com una forma específica que 
reviu a despit dels segles y de les inoculacions extranyes. 

Ella 's troba en los dos capitells de columna citats del 
monument qu' estudiem, imitació exacta dels dos romans 
descrits, ab ells fàcils de confondrer, en que, ab tot y axó, un 
atent examen hi troba lo desconexemem del fons artístich 
que vol expressarshi y la falta de destresa de la ma del escul
tor. La curva de les cares del abach •' endinsa sortint sos ex
trems y en son centre la pedra en que ha de cisellarse la 
estrella central, presentant 1' origen d' aquells tres daus colo
cáis sota 1' abach que 's veuhen en los capitells rotnànicbs de 
St. Colgat del Vallés, de la Seu de Girona, de Galligans, etc. 

Vegis: Pere Madrazo, España, sus monumentos, etc., volu
men de Córdoba.—Monumentos arquitectónicos de España.—Joan 
de Deu Rada y Delgado: monografía citada. 
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La massa ahont la estrella ha de cisellarse es més petita, surt 
sobre 'i tambor, no rompent, com en los romans, la ratlla 
que '1 termina; los caulícola s'enganxan en aquell, temeros lo 
cisell de separarlos; cambian ses proporcions desprenentse los 
rinxols més amunt que en los romans descrits; les volutes son 
espirals gravades en cares planes, no les helix romanes que 's 
destacan atrevides; les fulles se mostran arrodonides sens que 
s' acusin les dues parts en que les divideix lo nervi central. 

L' oblit de 1' antiga forma no s' hi veu encara; aquest se 
mostra en los dos que aném á descriurer, sostinguts també per 
groixudes canyes, en los ánguls déla entrada tapiada del tem
ple. Res hi ha en ells que no vulga ser imitació romana; tots 
los elements del capitell compost s' hi troban, mes hi manca 
la proporció, s' hi veu la falta de modelo y la completa deca
dencia que anava produhint la transició al art de segles pos
teriors. Abdós son imitació barbre d' aquell u'pich capitell 
que engendra 1' art roma agermanant les fulles corinties ab 
les volutes jóniques; abdós presentan marcades les volutes 
cobrint los ous jónichs; abdós portan I' elegant collaret de 
perles; un rengle de rudimentàries fulles sustituheix en abdós 
les delicades que mostran los capitells compostos de 1' antiga 
Roma, pera venir després en 1 un 1' astragal y en 1' altre tres 
bocells que 'Is uniren á les canyes. 

La demostració de sa procedencia vissigótica nos la dona 
feta la sólida argumentació ab que D. Manuel d' Ass 
proba que tal era la procedencia de semblants elements tro
bats en Toledo. Inútil sería aquí entretenirnos, com fa lo 
docte autor que acabém de citar, demostrant que no procede-
xen del art clássich. De sobras se veu que 1' art que 'ls engen
dra no es lo que mor consumit per la decadencia del bon 
gust, companya de la riquesa y de la exuberancia d' orna
ments, sinó 1' art que naix volent imitar models que no com
pren. «Tampoch son d' una época posterior al segle VH. dirém 
ab lo senyor d' Assas, pera poderlos atributar al poble arábich 
ó als bizantins; no als primers perqué com volgueren ser 
originals, apartantse dels models grechs, donaren als capitells 
una forma exclussivament seva y les fulles ab que 'ls revesti
ren eran agudes y picades en les vores ab extremada minu

to Álbum artístico de Toledo. 
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ciositat, á la vegada que 'Is rebaxos se distingian pels 
clots fondos fentles ressaltar sobre '1 tambor (i); no als segons, 
perqué, á més de que á dretes volgueren mostrar una orna
mentació enterament oriental y al Occident desconeguda, los 
modelaren d ' u n a manera extranya y capritxosa, y en lloch 
del tambor cilíndrich grech-romá, emplearen altre en forma 
de campana invertida qual part superior semblava massa gran 
en proporció de la inferior més recullida. (2) 

La manera com se troban en la església de St. Miquel 
comproba nostra afirmació. Les canyes que 'Is aguantan son 
d' un diàmetre molt superior al de son astragal, lo que proba 
que exos capitells no foren cisellats pera les canyes que so-
bremontan; d' ahont se deduheix que foren aprofitats d' una 
construcció anterior á 1'actual. Ara bé; tenim probes sufi
cients, com després direm, pera afirmar que St. Miquel de 
Tarrassa procedeix del segle ix, d' ahont hem d'inferir que 
la construcció per la que 's cisellaren tais capitells es al menys 
anterior á aquesta fetxa. Durant lo segle viu res ó casi res 
produheix 1' art en nostre Catalunya dominada per exercits 
extranjers. Nostra terra sufreix les conseqüències de laboriosa 
reconquesta, sos monuments no 's reconstruhexen, ni cisella 
casi res la mà del escultor: d' aquí deduhifém que 'Is capitells 
que acabem de descriurer procedexen d' época anterior al 
segle viu y d' aquells jorns en que 1' arquitectura oblidava ja 
les formes clàssiques per engendrar migrades composicions 
pobrement executades, de qual matexa pobresa y llibertat 
havian de sortir les primeres obres del art romanien. La 
semblansa que presentan ab los coetanis francesos é italians 
que transcriuhen en Caumont, (3) en ViolIet-le-Duc (4) y en 
Aguicourt (5) confirman nostra téssis. 

En los capitells que acabem d' estudiar s' observa ja que 1' 
astragal, aquella motllura essencialment romana, abandona 
la canya per unirse al capitell, práctica que seguiren los escul

li) Vegis 1' article: Estudio sobre los capiteles árabes, publicat 
en lo Museo artístico español de antigüedades, vol. V. 

Consultis L' art by^antine, per C. Bayet. 
Abécédaire OH Rudiment d'Archéologie. 
Dicdonnaire de l'Architecture. 

(S) Histoire de ¡'art. 
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tors dels segles següents. Costum es aquexa no sempre obser
vada pel poble goth, com hem vist en los altres capitells 
descrits y podriam comprobarho sens mourens de nostru Ca
talunya, en los de la portada de Sant Pau del Camp de Barce
lona y en lo de la Colegiata de Lladó que copia en Pella y 
Porgas ¡ i) . Ho esplicariam nosaltres en lo empleo que s feu 
sovint de les canyes romanes que portavan cisellada tal mot-
llura, lo que permetia prescindir d 'ella al escultor mentres 
que, quan era precís treva llar la canya per estalviar fe) na y 
material, la unia al capitell. 

Extranya historia semblará aquesta que nota lo que sem
bla baladí y minuciós, mes nosaltres creyém que exos cambis 
en los procediments de les arts, exes simpliñeacions busca-
des, retratan la decadencia social més que les batalles guanya
des ó perdudes, més que les gestes de la política de que tenen 
dependrer exclusivament la vida dels pobles los histpriayres 
d' altres èpoques. Nosaltres en una pobre motllura volém lle-
girhi 1' oblit d' antigües tradicions y la transició á noves èpo
ques pausada més contínuament feta. 

De nova manera I' artista goth coloca'Is capitells en sa 
bassílica. L' arch adovellat s' introduhí en la arquitectura ro
mana sota 1' entaulament que sostenían les clàssiques colum
nes. La transició á la arquitectura en arch axis debia terse. 
Un jorn una má atrevida rompé la llinda consagrada peregip-

is, grechs y romans: 1' arch trenca la ratlla horisontal y 
Jemunt 1' entaulament; lo capitell en lloch de sostenir á 
: comensá á apoyar á aquell, mes no sens que, com á 

recort d' antigues costums, quedés entre 'l rasament 
quelcom del arquitrau, lo fris y la cornisa, engendrant les im
postes de les bassíliques dels últims anys del Imperi. Vé P ar-

;oth y esborra com inútils lo tris y 1* arquitrau, dexant 
tant sols la cornisa, reduhintla ara á una serie de bocells, ara 
á un plá mal travallat, dant lloch á exos elements que en 
Sant Miquel de Tarrassa aprofità lo arquitecte del segle ix. 
pera irametrer al esdevenidor la idea dels exagerats abachs 
que, apoyantse sobre les delicades fulles dels capitells, origi
naren la típica forma que prengué ex element en lo art ro-
mánich. 

(i) El Aropurdan, vol. IV. 
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Los elements vissigoths trobats en Sant Miquel de Tarr 
pertanyen á la escola llatina de les dues que D. Manel d' ' 
proba que existiren en la Espanya gótica. Conseqüència pot 
ser es axó de lo arrelada que estigué «qui la dominació ro
mana, que feu que Catalunya, fins en ple regnat d' Lurich, 
no dexá de considerarse com á part del Imperi que li do: 
parla, ses costums % me* no vol dir axó que no arri-

i llavors fins á nosaltres la influencia del art oriental, in-
troduhint fins en los detalls los típichs entrellassats, cordes y 
estrelles que donaren carácter á la ornamentació vissigótica y 
que 's troban en algunes afraus de nostra terra. 

Les estrelles, cordes y entrellassats que ornamentan les im
postes de la portada de Sant Pau del Camp de Barcelona, 
semblants á molts fragments ornamentats que 's conservan en 
los museus de Córdoba procedents de les antigües bassíliques, 
com feu notar lo senyor Domènech y Montaner: lo fragment 
en que s grava la lápida sepulcral de Xixilona filla de Guifré 
'1 pelos que 's conserva en la capella de Nostra Senyora del 
Camí en la Garriga, que descrigué nostre amich lo senyor Gis
pert en la Associació catalanista d' Excursions científica 
comproban lo que vením dihent. 

Si 'ns hi fixém una mica veurem la evolució que vá fent 
l ' a r t . Hem notat com I 'arch puja demunt de la columna, 
com del entaulament sortí la imposta y d' aquesta 1'abach ro
manien; hem fet veurer en un dels capitells de Sant Miquel 
I' origen d' aquells tres daus colocáis sota 1' abach d 'a lguns 
capitells del segle xi, y en lo mancament del arch goth trobem 
també com desaparesqué la euritmia grega pera sortir la 
varietat de capitells y la llibertat de modulació romàni
ques. 

L' art grech colocava un matex ordre en cada frontispici 
ilguna volta, com en lo temple d' Egina, li era precís su

perposar pisos, la unitat dels ordres no 's rompia. L 'ar t romà 
comensá per»superposar distints ordres arquiteetónichs y aca
bà, quan obligat per la decadencia aprofità elements d' altres 
construccions, per prescindir de la igualtat de capitells en un 
matex pis del edifici, com se nota en la bassíüca de Sant Pau 

(i) L' excursionista, rol. II, pig. 483. 
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de Roma, mes conservant en lo possible la igualtat de modu
lació. L'art vissigoth ana més enllà y aplegà en la bassílica d' 
Egara columnes de mòdul distint, escursá canyes y trossejà 
capitells introduhint la llibertat en les proporcions de la co
lumna que entronisá com á principi de sa teoría nostre art 
romanien. 
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La época arquitectónica que basti la catedral d' Egara aca
ba ab la entrada d' aquella barreja heterogénea de fills del de
sert que venia á extendrer los dominis del profeta per les terres 
que anys havia mirava ab enveja desde 1' altre banda del mar. 
En ses excursions eran sovint respectades les ciutats que fran
cament los hi obrian les portes, mes no eran escasses les ve
gades en que lo temple del Senyor era profanat per la folla 
multitut, sobre tot per les colles de berebers idólatras y ado
radors dels astres, aplech de fanátichs que formava part del 
exèrcit conqueridor. Los pobles no sempre esperavan ab cal
ma la arribada del estranger exèrcit; les emigracions eran fre
qüents y lo terratrèmol de tota modificació social dexava sen
tirse de sobres en tots los indrets de nostra patria. La mort 
del art era sa conseqüència. Lo segle vui, com diu O. An
toni Aulestia jii, «fou época de lluytes incessants, ocupant 
successivament lo país alarbs y cristians; ni 'Is uns ni 'Is altres 
podian dedicarse ab calma ai desenrotllament de les arts y i 
alsar edificis suntuosos Los escasíssims monuments alarbs á 
Catalunya deuhen colocarse posteriorment, y de cristians, sols 
per referencia d' antigües escriptures, consta la reconstrucció 
d'algunes esglésies com les de Urgell, y de monasurs entre 'ls 
que 's citan los de Banyolas, Arles de Rosselló y Amer. Los 
pobles ja 'n tenian prou ab los vells y fortíssims edificis y bas-
síliques romanes per lo servey de la reiligió y les necessitats 
publiques, y si 'ls assetjes, los incendis y les destruccions los 
enderrocavan, dexavan les ruines per abarlos en temps mi

li) Historia de Catalunya, vol. 1, 1887. 
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llors, preparant axis, inconscientment, materials pera la nova 
forma del art monumental, 1' istil románkb, que debía exten-
drers ab la reconquesta.» 

En aquexes convulsions de la patria desaparesqué lo mu
nicipi romà y la catedral vissit;óiica; s* esborra del llengatje del 
poble lo nom d ligara, que honraren gestes glorioses, y en lo 
lloch ahont »' astearen preuhats edificis restaren sois pobres 
masies amparades per un castell. Lo feudalisme en sos orígens 
més remots portat per la necessitat d' un época conmoguda. 

Carles lo Calvo, en lo diploma donat en 844 en lo mo-
nástir de Sant Sadurní á la vora de Tolosa, en que confirma 
y amplia los privilegis concedits per Carlemany y Lluis lo 
Piados á exes terres, al anomenar lo lloch que cobrexen los 
enderrochs d' Egara, no fá esment de la catedral egaresa com 
los bisbes que firmavan les actes dels concilis, ni de la parro
quia de Sant Pere com los documents d1 anys després, sinó 
del castell de Tarrassa: Gotkos sive Hispanos, los hi diu, intra 
Barchinonam famosi nominis civitatem vel Tarrasium Caste-
llum 

Mes poch temps desapareix la església qual gloriosa anti
guitat trametian al esdevenidor los preuhats diplomes, y en lo 
matex segle ix trobem altre volta refetes les parets, axecades 
les ares sagrades ahont tornan á elevarse al cel los sacrificis y 
pregaries. «En 1" any 874 tenim un testimoni comprobatiu, 
diu lo P. Risco, de quL tia d' Egara permanexía com 
á parroquia sufragánea de Barcelona. Se llegeix en les capitu
lars de Caries lo Calvo que '1 bisbe de Barcelona ana al palau 
Attiniach y presentantse al sobredit prímpeep li exposà varies 
quexes dels perjudicis que 's feyan contra sos propis drets. 
La segona d' exes quexes fou relativa al territori d' Egara. y 
per ella feu present que un prebere, valentse de la protecció 
d' un magnat anomenat Bayo, é induhit de sa propia insolen
cia, usurpava per sí la jurisdicció del castell de Tarrassa que 
pertanyia al bisbe de Barcelona* [%}. Desde exa feixa trobém 
la església de Tarrassa en documents interessants per la histo
ria. En 970 T abat Cessáreo proposa la restitució de sa sede 

(i) Pujades, Crónica de Catalunya, cap. V, llib. XI. 
(a) España sagrada, vol. XL1I, tract. 79, cap. 3, pág. 199. 
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episcopal y en los anys 979, 991, 997, 1096 fins á 1112 (i) ,en 
que noves construccions venen á refer les antigues, vcyém tra
més son nom y junt ab ell la manera de ser de aquells segles 
en lo que contan los vells y polsosos pergamins. 

Tenim probada, donchs, la existencia de la església de 
Tarrassa en lo segle ix. Hem vist la escassetat d'edificis axecats 
en lo segle viu y aquestos encara en los recons del Piri-
neu ó en 1' alta Catalunya ahont arribavan les armes dels con
queridors franchs, no en Tarrassa massa propera á les fronte
res dels alarbs. ¿Qué en resta d' aquestes construccions? Quina 
fou la forma artística y constructiva ab que 's desenrotllaren? 
¿Confirma aquesta les conjetures fetes ab los documents bis-
tórichs? 

No duptém gens en afirmar que procedexen d' aquexa 
época lo absis de la església de Sant Pere, la part exterior del 
de Santa Maria y la església de Sant Miquel. 

Probém de demostrarho. L' aparell dels murs de les tres, 
igual enterament, format de petits carreus separats per capes 
gròxudes de morté, intercalats ab mahons, com los usats en 
les esglésies carlovingies ¡2), distints dels que en Catalunya 's 
servan en lo portal de Santa Tecla de Tarragona, en Sant Col
gat del Vallés, en Sant Benet de Bajes y en Sant Pere de Be
salú, suposa igual época arquitectónica y aquesta coetánea de 
la que en Fransa bastí les esglésies de Chavant, de Sant Cris
tòfol de Suevres, de Bugles, etc., etc. 

Si axó proba aquest detall constructiu, més y més ho con
firma lo examen del plan y alsat de Sant Pere y Sant Miquel. 

Axis com al parlar de la époc.i ,a hem notat que 
la influencia bissantina se reduhia als detalls sens penetraren 
lo fonamental de la construcció, bé podém afirmar que en lo 
segle ix aquexa arriba en les esglésies de Tarrassa á cambiar 
tot lo sistema arquitectónich, dexant sols que quedés en los 
detalls 1' art que havia nascut en Roma y que desde allavors 
devia sols conservarse enmaridat ab la arquitectura de Bis-
sanci. 

En les obres que *ns ocupan aquest maridatje no s* ha ve-

(t) Risco: Obra citada.—Pujades: Obra citada.—Ventalló: Obra 
citada. 

Caumont: Obra citada. Architecture religiense, 1886. 
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rificat. En arquitectura comensan sempre les transformacions 
volent imitar objectes artísticas vinguts d' altres terres, y alla-
vors cambian los detalls arquitectónichs, com hem vist en la 
època dels goths; després se pretén imitar los monuments ex-
trangers seguint exactament sa forma artística, y llavors se mo
difica lo conjunt, verificantse la juxtaposició primer y la com
plerta fusió després d' heterogénees concepcions. 

En les esglésies de que parlem hi ha la imitació de les 
obres de Bissanci; la fusió d' exos elements ab los llatins la 
trobarem al estudiar lo que resta en Tarrassa del segle xi ó 
principis del xn. 

Cada istil arquitectónich té un element predominant al 
que 's subjectan tots los demés. Lo coneixement d' ell es la 
clau de la teoria artística que '1 informa, ell bo sintetisa tot, 
y plan y alsat á ell s' adaptan com á element principal als ulls 
del arquitecte. La llinda fou ex element en la arquitectura 
grega; la volta de canó ho fou en 1' art romanien: la volta oji
val, en la arquitectura impròpiament anomenada gótica; la 
volta ab petxinas ho fou per l'art de Bissanci. 

La volta esférica que en Roma cubria la atrevida rotonda 
del panteó d' Agrippa, que havia servit en los palaus de la 
Assiria pera axaplugar les luxoses sales delsSardanapals, passà 
al Imperi oriental, primer cobrint les rotondes, forma que s! 

adoptà per les primitives esglésies, després lo plan rectangular 
de la bassílica llatina, sostenintse ara sobre pedres encabalca-
des que simulavan les trompes, ara per altre segment d'esfera 
de radi major que tallava los murs rectes axecats sobre de la 
planta, simbolisant la volta blava del cel adornada de mo-
saichs riquissims de fons daurat en que 's dibuxavan los sa
grats misteris. 

Tal es lo carácter de les esglésies de segle ix de St. Pere y 
St. Miquel de Tdrrassa. .Entrem en la església de St. Pere; 
atravessém la nau de construcció posterior de que després 
parlarem; dirigimnos á son extrem oriental; passem per sota 
f arcada de triomf que precedeix al santuari, com abans pre
cedí al Hoch ahont se sentava lo tribunal en les bassíliques 
romanes y observem cqm lo antich absis se converteix en un 
quadrat en tres de quals cares s' obran ninxos esférichs que 
permeten aumentar fins á tres lo número d' altars. Son los 
transceptum terminals en hemicicles com en les bassíliques 
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de Bethlem y de St. Nasari de Milan, que s' han escursat fins 
á engendrar aquelles fornies, usades, ja en Roma en lo segle 111 
en St. Damas y en lo cementiri Calixto, y que prengueren 
carta de naturalesa en les de Deipara de Bissanci y en la de 
Hebessa (r) construhides en los segles ¡ue trobem en 
nostra Catalunya en lo segle ix en la església desapares 
de St. Vicens de Torelló (2) y en construccions posteriors com 
en les esglésies de Montgrony y en St. Nicolau de Girona. 

Lo plan del absis de la església de St. Pere respon ja á tradi
cions bizantines, mes lo alsat confirmará plenament nostra 
afirmació. Una volta váida cobreix lo quadrat de la planta y 
en aquexa, con en Sta.'Sofía, s' obra la típica cúpula que, si be 
modificada per segles molt posteriors, (3) presenta en son 
conjunt la fatxa ab que la contemplarían la gent del segle ix, 
axaplugant los tres altars del santuari. Aquest se presentava 
dèbilment il·luminat per tres estretes finestres que avuy enca
ra 's conservan, «una en honor del Pare, altre en honor del 
Fill y la tercera en honor del Esperit Sant» recordant lo 
manament del àngel als arquitectes que bastiren lo grandiós 
temple de Justiniá. Com en los temples orientals, en fi, 
los mosaichs, opus musivum, adornavan lo lloch abont 
s' axecava 1' altar principal, débil memoria dels que orna-
mentavan los temples de Bissanci y dels que encara en resta 
un tros darrera del altar major. 

Exa forma lobulada s' acusa perfectament al exterior pre
sentant la degradació de teulades com en les esglésies d< 
Orient. 

Mes que en la que acabem de descríurer, ahont trobarem 
la copia perfecta de les esglésies orientals es en la de St. 
Miquel. Estudiem son plan completament bizantí. Es en son 
conjunt un quadrat, endolsits sos anguls interiors per quarts 
de circunferencia, ab la porta á la part occidental, ab son 
absis semicircular interiorment, poligonal per fora, costum 
oriental reproduhida en alguns absis antichs de Catalunya, 

(1) La Messe. Etudes archcologiques sur ses monuments per 
Ch. Rohault de Fleury. 

(3) Olivó y Formentí.—Conferencies sobre 1' art romanien à 
Catalunya.—L' excursionista, pag. 3i3. 

(3) Probablement ai serhi colocat 1' altar actual. 
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com en un de St. Colgat del Valles. Una creu grega vé mar
cada completament en son interior, axecantse en lo qu 
de son centre les vuyt columnes descrites, quatre de robustes 
en los anguls, quatre de més dèbils en lo centre de 
per sostenir lo cimbori. Recorda en petitíssim la de 
Sta. Sofía y es semblant á la de Kapnicarea d' Atenas y en tot 
subjecte á la escola bizantina. 

Murs de petit carreu tancan lo perímetre; archs semicirco-
lars, que s' apoyan en los murs y en les columnes del centre, 
aguantan les voltes de quart d' esfera en los anguls y d' aresta 
en los brassos de la creu, seguint també tradicions de la escola 
oriental. Demunt d' exa construcció, descansant sobre vuyt 
archs peraltáis que estreban sobre les columnes citades, s' 
axeca lo cimbori, quadrat en sa base, cobert per la oriental 
cúpula y enllassat ab ella per quatre trompes. Tot es en ella 
bizantí. Com á Sta. Sofía de Constantinopla, les columnes pro- • 
cedexen de distintes construccions, y si ajlí los diferents tem
ples d' orient y occident hi enviaren lo tresor de sos marbres, 

inyes robustes y luxosos capitells, á St. Miquel de 
issa 1' art roma y 1' art vissigoth hi trameteren sos ele

ments pera sostenir la cúpula, migrada y pobre si 's vol, més 
que venía á recordarais cristians de ponent la pompa deis 
edificis que s' axecavan en lo Baix Imperi. Com allí la diver
sitat de bascs de procedencia llatina, barbarament tallades, 
formades de bocells y filets, variades en altura segons ho exi
gía la canya á que debian adaptarse: com en 1' art bizantí, la 
senzilla motllura senyala lo rasament deis archs y de les vol
tes; com en ell, un quart d'esfera cobreix l'absis, com en ell, 
en fi, tres finestres obertes en aquet iluminan lo santuari. 

Baxém per una escala moderna á lo que está descobert 
de la antiga cripta. Un corredor humit dona entrada á un 
absis que recorda les cubículo? de les catecutnbes, que es lo 
que resta de la església sotarriana extesa antigament, segons 
nostra manera de véurer, per sota la església superior. Si lo 
examinem veurem la reproducció en son plan del absis antich 
de St Pere, cobert ab volta vaida, presentant també les típiques 
finestres, avuy tapades pel fossar donantli tétrich caràcter, 
fent acudir recordanses d' aquells jorns de viva fé en que lo 
sacerdot debía en lo fosch recés aconhortar als faels, allí hont 
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no arribava lo brugit de les armes y ahont sembla perdrers la 
memoria del mon agitat per les tempestats del vici. 

Si contemplem exa església en son exterior, observarem 
la degradació de teulades, acusant la creu grega central; lo 
típich cimbori recobert de piramidal teulada, com en Sant 
Vital de Rávena, dominant completament la simetria y la 
ratlla horisontal. Tenim, donchs, que les esglésies de Tar-
rassa senyalan la vinguda en lo segle ix d' una influencia 
bizantina, influencia que 's fa notar en altres semblants cons
truccions y que continua durant lo segle x, com es de veurer 
en les retondes de Tona, Llussá y Pobla de Lillet; en la creu 
grega del plan y en lo cimbori de St. Pere de les Puelles, y en 
lo plan de St. Pau del Camp; trascendint en lo art románich 
del segle xt, com ho proban la rotonda de Vicb, los absis de 
Montgrony y St. Feliu de Girona, los cimboris de la major 
part de nostres temples y la ornamentació casi tota oriental. 



V 

La influencia bizantina que acabem de senyalar en les 
construccions del segle ix de St. Pere de Tarrassa, distingeix 
perfectament nostra arquitectura de la coetánea d' Asturias, 
ahont no apareix la cúpula oriental, si exceptuem la de Sant 
Miquel de Lino, citada per Ambrós de Morales de que hem 
fet ja esment, ahonr aquella influencia se concreta á la orna
mentació, per 1' istil de 1' arquitectura del poble goth. Santa 
María de Naranco, St. Salvador de Priesca, St. Salvador de 
Valdediós, Sta. María de Sariego, St. Miquel d' Escalada, la 
església de Villardoveyo, St. Pere de Montes, ladeCompluto, 
la de Penal va, la de St. Pere de las Rocas, St. Joan de Pra-
via, avuy destruhida descrita per en Carvallo, y St. Julia de 
Santulona comproban nostra afirmació. 

La explicació d' aquest fet en la historia de postre art 
monumental la treurém nosaltres de la influencia d* un po
ble que intervingué durant anys en nostra manera de ser y 
que no conseguí infiltrarse ab tanta intensitat en la monarquía 
asturiana. Tal fou la influencia del poble Franch. 

Los exercits de Çarleínany havian arribat ja fins á Cata
lunya. Son fill Lluis lo Piados extengué son domini fins á 
Barcelona; les principals encontrades de nostra terra foren 
posades baix lo gobern d' un comte, origen després del feu
dalisme; la església baix sa protecció extengué les ales cobrint 
tots los recons de la patria catalana; renasqueren á son escalf 
les antigues esglésies y monastirs; Barcelona, Vicb y Girona 
reconstruhiren llurs antigues diócesis; Urgell reedifica sa 
SÍU, y Gerri y Si. Quirse de Cutera aixecaren sos murs pera 
recullir als fills de St._Benet. 
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En aquest punt Guifré lo pelós apareix en la historia, lo -
grant llegar i sos fills la terra catalana lliure de franchs y d' 
alarbs, refeta y prompte«á llensarse per los camins gloriosos 
que li senyalà la Providencia. La primera construcció de 
Sta. María de Ripoll fou lo monument que debia recordar 
exos temps de la naxensa de la patria; ella ha desaparescut y 
d' aquelles èpoques fosquíssimes casi res queda. Sort que la 
petja dels demés segles no ha esborrat la que en Tarrassa 
dexá lo poble franch en les esglésies que 'ns ocupan. 

La intensitat d' aqueta influencia franca, y sobre tot la 
permanencia de la 'matexa en los segles posteriors, ha estat 
tractada ab singular erudició per nostre sabi amich en Joseph 
Serra y Campdelacreu (11, y de conformitat ab ell en conside
rar la independencia de nostre art en lo temps d' Oliva, hem 
de dexar sentat que no fou axis en la época en que 's basti
ren les esglésies de Tarrassa que hem descrit. La existencia d' 
aquesta influencia en nostra vida social, momentánea ó no, 
nos la demostra lo erudit arqueólech vigatá en la cita que fa 
del P. Villanueva. (2) «Sabuda es, diu, lo ilustre excursio
nista del segle passat, la dependencia ó sia lo mirament ó 
respecte ab que miravan los reys de Fransa les esglésies de 
Catalunya, senyaladament la de Vich que devia á Odón lo 
senyoriu d' exa ciutat ab altres privilegis. Ningú ignora tam-
poch la subjecció de les matexes á la de Narbona, com á sa 
metrópoli, durant casi quatre segles » 

•Teniajm per aqui. continua, gran part de la llegislació 
francesa; nostres comtes se protestaren feudataris d'aquells 
reys al menys fins entrat lo segle x; tots buscavan llavors la 
confirmació de ses possessions en los privilegis d' aquells reys 
que anomenavan prcecepta; fins al fi del segle XH se calenda
ren nostres escriptures ab los anys de llurs regnats; la lletra 
francesa se 'ns ficà á casa en la meytat del segle ix, abolida la 
gótica; nostres bisbes anavan y venían per tot á Narbona com 
á sa metrópoli.» (3) 

(i) Observación final i las notas arqueológicas de M. Didelot, 
vindicando la independencia del arte regional y considerando al 
obispo Oliva como arquitecto de Ripoll.—Anieles en publicació en 
La Plana de Vich. 

Vegis La Plana de Vich, núm. 73. 
(3} Viaje i las iglesias de España.—Tomo Vf, págs. 90 y 9a. 
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No desconexém lo pes de les rahons aduhides per nostre 
amich pera demostrar la tendencia de Catalunya á emancipar
se de la influencia francesa, mes azó> ve á confirmar la exis
tencia més ó menys duradera de la matexa A axó, afegirem 
nosaltres, lo sens ñ d' esglésies y hermitatjes que la tradició 
suposa fundats per Carlemany; lo fet d' haver sigut aquest 
rey venerat com á sant fins á nostres dies en la catedral de 
Girona; les innombrables rondalles en que lo poderós mo
narca 6 sos soldats hi representan la part principal, tot demos
tra lo fet de la influencia que nosaltres pretenem comprobar 
en les esglésies de Tarrassa. 

En efecte ¿quina arquitectura podían portarnos nostres 
vehins? «Quan los barbres invadiren les Galies lo terrer era 
rublert d' edificis romans, la població indígena s' havia fet á 
la vida romana. Foren necessaris tres segles de desastres per 
fer oblidar les tradicions antigues. En lo segle vi existían en
cara en les ciutats galo-romanes edifícis mitj enrunats perla 
devastació y 1' incendi, mes les arts ja no existían, ni hi havia 
qui sàpigues com s' havian axecat los monuments ro
mans.» (i) 

Aquexes paraules del sabi mestre en Viollet-le-Duc pintan 
V estat d'aquells segles que en Fransa foren de gran decaden
cia, fins al punt de tenir d' ordenar sacerdots que ni sabian 
llegir, mes en mitj de la ignorancia, si desconexian lo fons 
dels monuments romans, be sabian copiar sa forma. Les es
glésies se construhian imitant les basíliques romanes; les co
lumnes volian recordar les del art clássich, y en una forma 
barbre, que indicava 1' estat miserable y decadent, se conser
ba va la tradició 

«Carlemany, continua lo sabí arquitecte, sortí en mitj d 
aquest caos, intentant ab sols la potencia de son geni establir 
una mena d' unitat administrativa, reprenent lo fil trencat de 
la civilisació per relligarlo. Carlemany volgué fer una rena-
xensa. Les arts modernes deurian aprofitarse d' aquex su
prem esfors, no per seguir lo camí marcat per aquest gran 
geni, sino aproptantse los elements nous que va anar á cercar 
al Orient. Carlemany comprengué que les lleys y la forsa 

(i) Dictionnaire de l'architecture.—Architecture.- Orígenes de 
T architecture francaise. 
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material son impotents pera reformar y organisar los pobles 
ignorants y barbres sino 's comensa per instruhirlos. Com
prengué que les arts y les lletres son un dels rocdis mes ; 
rosos que oposar á la barbarie Mes en Occident los medis li 
manca van; temps fcya que 'Is últims recorts de les arts anti
gües havian desaparegut. L' Imperi d' Orient, que no havia 
sigut invadit pels pobles barbres, conservava ses arts y sa in
dustria. En lo segle viti be faltava cercar qui sàpigues ia 
práctica de les arts. De temps Carlemany havia tingut fre
qüents tractes ab 1' emperado'r d' Orient, se trobava en bones 
relacions ab lo califa Hauroun que li cedí en 801 la Terra 
Santa. Després de 777 Carlemany havia fet un tractat d' 
aliansa ab los reyalmes moros de Saragossa y Huesca. Per 
aquexes alianses tingué medi de saber lo desenrotllo de sos 
conexements científíchs y artístichs. En aquexa época los 
moros d' Espanya, com los de Siria, estavan molt avansats en 
ciències matemàtiques y en la práctica de totes les arts, y en
cara que 's diu que Carlemany enviá á Roma en 787 gramá
ticos, músichs y matemátichs de Fransa, es més verossimil 
que 'Is enviés á sos aliats de Siria y Espanya, perqué podém 
judicar pels monuments romans d1 aquexa época á quin grau 
d' ignorancia havian arribat los constructors de la capital del 
mon cristià. 

Mes per tradició, pera Carlemany tot devia venir de Roma; 
era primer que tot emperador d' Occident, no podia creurer 
que la llum pogués venir de cap Hoch més. Axí, á la rena-
xensa romana que volia fer, tingué de barrejarhi, per la forsa 
de les circunstancies, elements extrangers que devian promp
te fer apartar les arts del camí per hont volia portarles. L' 
emperador podia retornar i les tradicions del gobern romà, fer 
les lleys totes romanes, forjar una administració còpia de la 
administració romana, més, per poderós que fos, no podia 
decretar un art. Per ensenyar dibuix als pintors y matemàti
ques als arquitectes era necessari fer venir professors de Bis-
sanci. de Damasch y de Córdoba, y aquexes llevors exòtiques 
portades á Occident entre 'Is pobles que tenían rassa propia, 
devian engendrar un art, que no fou 1* art romà ni V art d' 
Orient, mes que venint d' abdós orígens, devia produhir un 
nou tronch ab tanta vida que extengué ses branques fins á 
les encontrades d' ahont havia vingut la llevor.» 
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D' aquí 's deduheix que la influencia dels franchs en nos
tra Catalunya no serví més que d' intermedi per portarnos 1* 
art que 's desenrotllava en Bissanci y en Córdoba, art que si 
després, unit en esposalles ab lo llatí, engendrà lo de la ¿poca 
románica, de moment bastí esglésies, com les de que parlem, 
ahont la planta y lo alsat senyalan en la historia de 1' arqui
tectura los jorns en que aquest maridatje no s' havia verificat 
encara. 

Ara bé, 1' arquitectura del poble alarb durant 1' época en 
que pogué influir en la renaxensa iniciada per Carlemany 
era una barreja d' elements romans y bizantins, sens haver 
engendrat encara los caràcters típichs d' aquell art filigranat 
que decorà los encantadors palaus d1 Andalucía 

L' art que 'ns portaren los francesos no fou, donchs, ni 
podia ser més que aquell format de les despulles del Occident 
influit per les construccions dels antichs imperis orientals y 
que sapigué armonisar la cúpula ab lo plan quadrat y ador
nar los elements del edifici ab aquell sens fi d' entrellassats y 
policromar los llisos paraments ab la riquesa de sos mosaichs, 
logrant torser lo camí seguit fins allavors per 1'art arquitec-
tónich y fent que '1 mon cristià acudís á Sta. Sofia per bastir 
nous temples al Senyor. 

L arquitectura que bastí la església d' Aquisgran, que 
construhí los palaus de Nimega, Ingelheim y Waltorf, la que 
axecava los absis trilobulats de les vores del Rhin, la trobem 
també en Catalunya portada per Carlemany, Lluis lo Piadós 
y Carles lo Calvo en les esglésies de Tarrassa, esperant 1' hora 
de fóndrers en una unitat ab 1' art llatí per engendrar nostra 
arquitectura dels segles x, xt y xu. 



V I 

;A qué 's degué la existencia de la església de St. Miquel 
al costat de 1* axecada sobre 'Is fonaments de 1' antiga cate
dral d' Egara? Fou ella en realitat destinada á baptisteri? 

Les opinions més extranyes s' han sostingut devant d1 exa 
església bizantina. Qui hi'ba vist un temple semblant al Pan
teó de Roma; qui una sinagoga; qui restes arabichs no sabem 
de quina mena. Nosaltres hem procurat fonamentar la nostra 
y no creyém del cas entretenirnos en refutaries. La tradició 
popular de suposaria baptisteri la fa verossimil lo trobarse en 
la església de Si. Pere un antich bany romà, sens tenir que 
citar com i proba lo morter hidráulicb, fet probablement 
barrejant cals grassa y pu^olana, semblant potser al astracum 
de que parla St. Isidor en ses Etimologies, que forma lo pavi
ment de la església superior y que »' axeca alguns centímetres 
sobre terra en la cripta Aquexa circunstancia feu supo
sar a alguns que servia per contenir 1' aygua en ella deposita
da, convertint axis en raríssima pica baptismal tot un temple 
prescindint de la liturgia y oblidant les costums generalment 
seguides. No ignoren, lo dels banys litúrgichs usats en la etat 
mitjana (i) , mes sa forma de absis reservada al santuari; lo 
haverhi restes d' un altar; la necessitat de la assistència del 
bisbe ó sacerdot per inmergir lo neòfit, ungir son front, colo
car sobre sa testa lo vel y revestirlo de blanca túnica, demos -
tran lo infundat de tal proposició 

(i¡ Martigni — Dictionnaire des antiquitcs chrctiennes 1887, 
Bains. 

(1) Martigny, obra citada, Baptétne. 
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Lo reduhit nombre d'altars en les esglésies antigues (en 
St. -Pere n' hi havia tres) exigía sovint, quan lo poble volia 
venerar la imatje d' altres sants, la construcció de noves es
glésies. Sens móurens de Catalunya, en la Pobla de Lillet, 
n' hi trobem dues de juntes al comensar lo segle xi. Al peu 
de la catedral, en Tarragona, s'hi construhí la capella de Sta 
Tecla; en Barcelona, la de les Santes Martres, etc., etc. Era 
axó 1' origen d' aquella costum que exigí á cada confraria y 
á cada gremi un altar, que rodejà 1' ábsis central d' ábsis se
cundaris, per engendrar més tan, en la época ojival, les cape
lles que ompliren los ábsis y les naus de les esglésies. 

La devoció á St. Miquel, en los segles ix y x la demostran 
lo sens nombre d' esglésies y hermitatjes d' aquexos segles de-
dicades á dit sant. St. Miquel del Fay, St. Miquel de Montser
rat, St. Miquel de la Pobla, St. Miquel d' Exalada, St. Mi
quel de Cuxa y St. Miquel d' Olérdula son d' aqueía época. 

A exa causa atribuhim la erecció de la església de que 
parlém Sovint exes esglésies s' utilisavan com á baptisteris, 
y be podían les dues esglésies de St. Miquel servir á tal fí 
establint la separació que 'Is cànons exigían al baptisteri d' 
homes y de dones. La proximitat á la església de St. Pere se 
prestava á les ceremonies, y be podia lo bany roma citat uti-
lisarse per servir de piscina, com tants altres banys y sepul
cres serviren en la església de Jesucrist, ja per guardar cen
dres cristianes ja per les necessitats de la liturgia. 

Fins aquí 1' estudi analítich dels elements del segle ix que 
restin d Tarrassa; precís es ara sintetisar y refer 1' aspecteque 
presentaran los anticòs temples en aquella época. 

Lo pelegrí del segle ix que hagués arribat á Tarrassa hau
ria contemplat la església de St. Pere ab son absis trilobulat, 
ab la nau coberta ab volta de canó, construhida de petit car-
reu; una porta quadrangular, sobremontada lo llindar del 
roma arch de descarga, daria entrada al interior, ahont tres 
altars, símbol de la Trinitat Santíssima, en lo presbiteri de
corat de rich mosatch, atraurian la vista dels faels. 

Lo poble d' aquells entorns quantes voltes degué pregar 
devant d1 aquest absis, sota les mateixes arcades que avuy 
contemplem, pera lo esdevenidor de la patria que naxía! Al 
costat, ab igual fatxa que avuy, axecaria sos bizantins fron-
tispicis la església de St. Miquel, ab sa porta vers 1' occident, 
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n altar á llevant, seguint les tradicions velles, ab sa 
i cripta verdader recort de les catecumbes. 

Elles han arribat fins á nosaltres y avuy, qui passeja per 
P herbam que creix en lo fossar que les rodeja, respira 1' ayre 
del segle ix, sent exa veu que parla en les rònegues pt 
que aconorta P ánima fentli anyorar la bellesa ab que 's pre
sentan al magí los jorns de la naxensa de la patria, unint 

t y esdevenidor en un sol pensament, fentli sospirar per 
altres temps, que forja lo desitj, vestintlos d' ideal colorayna 
que enamora. 



VII 

Hem vist 1* art romanien en sos orígens, hem contemplat 
la corrent d' origen oriental que vingué á barrejar ses aygues 
ab les llatines, anem á estudiar, sens mourens de les esglésies 
de Terrassa, lo que fou la arquitectura quan abdós istils se 
fongueren en un engendrant nostre art romanien del segle xi. 

¿Qué en resta d' aquexa época en les esglésies de Tarrassa? 
Hem citat ja la acta de consagració de la església de Sta. 

Maria. «En l'any de la Encarnació del Senyor 1112, diu, 
era t i5o, á quatre de les nones de Janer, pera utilitat pública, 
Ramon, per voluntat de Deu, bisbe de Barcelona, la reunió 
de canonjes infrascrits á ell sotmesos ab gran nombre de 
clergues, poble y nobles guerrers, se congregaren pera la con
sagració de la casa de Deu, en honor de sa Mare Sta. Maria 
en lo Comptat de Barcelona, terme de Tarrassa, vora la es
glésia parroquial de St. Pere, en lo matex Uoch ahont anti
gament estava la catedral d' Egara, etc.» 

Tenim, donchs, la existencia á principis del segle xu de 
les esglésies de St. Pere y Sta. Maria de Tarrassa. 

Han passat més de dos segles y mitj desde que 'Is habi-
tans de les pobres masies que poblavan les runes de la Egara 
antiga havian bastit les esglésies de St. Pere y St. Miquel. En 
exos anys lo geni de la guerra havia cent vegades agitat ses 
ales negres. Almanzor havia fet tremolar la terra; les Iluytes 
de tot poble jove s' havian dexat sentir en tots los indrets de 
Catalunya. En tan les velles pajesies anavan arrenglerantse 
formant los carrers de primitiva vila y al arribar lo segle xi la 
església de St. Pere no servia ja per la gentada que hi anava á 
dirigir ses pregaries al Senyor. 
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Observem les modificacions que s 'h i introduhexen. Sa 
nau coberta ab volta apuntada, encar que lleujerament; son 
portal format de quatre arxivoltes; son fris decorat ab motius 
de la fauna y de la flora, y les carteles sostenint la barbacana, 
son caràcters de la segona época del ari románich. 

Contemplem sa part exterior. Venint de Tarrassa observa
rem les vessants de la teulada perfectament acusades, en lo 
pinyó la típica espadanya terminant lo trontispici. En ell 
deuria obrirs'hi lo portal, mes la precisió de construhir un 
chor ahont ressonés la severa armonía del cant sagrat, feu que 
1' arquitecte lo coloques en una de las fatxades laterals com 
en ses contemporanees St. Nicolau de Girona y Montgrony. 
Quatre arxivoltes en degradació son tot lo ornament que hi 
destina 1' arquitecte. La empenta de les voltes exigia les parets 
de gran gruxaria: lo mal estat dels camins no permetia trans
portar los gegantins carreus de la época romana, y d'aquestes 
condicions, imposades per la necessitat, tragué l'art románich 
la típica ornamentació dels portals de les esglésies. L' arch de 
descarga resguardant la llinda de Sta. Maria de Besalú y de 
l.i del claustre de la catedral de Tarragona desapareix aquí; 
1' artista compren que i' arch sol basta pera sostenir la cons
trucció y, atrevit, dexa que al arribar al rasament •' allargui 
en forma de pilastra fins á terra. Si la gruxaria del mur 
exigeix que aumenti fins á quatre les arxivoltes, vol no mentir 
la obra, vol que de la veritat surti la bellesa, y manifesta lo 
sistema constructiu posantles en degradació, engendrant la 
forma del portal característica d' aquexa época. En sa senzi
llesa elemental se mostra en St. Pere de Tarrassa, lo matex 
que en ses coetánees de Serinyà, St. Jaume de Frontanyà y 
Alcover. 

La inspiració lliure en exes èpoques, motejades de exclus-
sivistes y raquítiques, introduheix totes les variants; ja les 
arxivoltes s' apoyan sobre columnes, com en les de Porqueras 
y Abrera; ja alternan en lo ofici de sostenir columnes y pilas
tres, com en St. Pere de Cercada; ja les arxivoltes s' orna
mentan ab motllures, fulles y entrellassats, com en la de 
Ripoll; ja sembla que robustos bocells sostinguts per columnes 

>an les arxivoltes de secció rectangular, com en Sta. E u -
i de Berga y Si. Feliu de Buxalleu, fins que s' arriba á 

perdrer la idea primitiva, abusantse del material, donantli 
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formes impropies, sobre tot en la época de la tranzició, com 
en la porta dels Infants de la catedral de Lleyda, en la de Vall
bona de les Monjes y en la lateral de St. Vicens de Besalú. 

Dos finestres semicircolars, axaplugades per senzilla pes
tanya, rompen lo parament del mur, ahont se mostra 1' opus 
spicatum, recort de la construcció romana no oblidada encar 
en lo segle xt. 

Senzill coronisament termina '1 frontispici. Caps esbos-
cassats en la pedra, com los del claustre de St. Colgat del 
Valles y St. Pere de Gallígans de Girona, aguantan decorada 
imposta. Heterogénea barreja de figures, los monstres que 
inventa la fantasía, la fauna dels pays, les flors, les ofrenes 
que á Deu se feyan, omplenan la llargaruda faxa en que s' 
apoya la teulada, recort deis frisos luxosos dels temples ro
mans que ressucitan en 1' art nascut al alé del cristianisme. 

Doném volta á la fexuga clau, fém cruxir lo forrellat an-
tich, obrím la porta de construcció semblant á la románica y 
entrém en la nau de la església de St. Pere. Les parets llises 
s' axecan, torsan de sopte la vertical y engendran la volta 
apuntada dexant sois que una motllura plana elemental 
senyali son rasament. Esla volta de canó romana, cambiada 
tot just la curva que la engendra, pera pendrer la forma apun
tada que temps á venir debia sustitubir á la semifircolar en 
tots los elements constructius y decoratius. 

La manera com se presentan los dos archs torals que re-
forsan exa volta; les moillures que 'ls adornan, 1' una per
fectament románica y 1' altre semblant á les vissigótiques qu ' 
hem vist en Sant Miquel y á les que s troban en la porta de 
Sant Pau del Camp, indfcan.de sobras la existencia de dues 
construccions enllassades. Abdues les hem descrites, mes de 
sa relativa posició en surt una conseqüència que 'ns dirá lo 
plan de la obra del segle xt y 1' ordre ab que 's procedí en la 
reconstrucció. 

Los pobles al refer sos temples servavan 1' ábsis ahont d u 
rant la obra, que era cosa d.' anys, se celebravan les ceremo-
nies santes. Molt sovint la falta de recursos no dexava aca
barla y 1' ábsis de la construcció vella restava per sort de l 'ar t 
y de la arqueología. Aytal se verifica en la església de que 
parlém. Al arribar al creuher, quan s' havia disposat ja la 
lligada dels murs en lo ti~<*nsceptum que s' observa en la part 
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exterior, degueren {altar ios recursos ab que contava la obra 
de la església y 's tingué aquella > ¡rer unim 
poguc ab lo ábsis antich y donan; 
presenta. Axis s' explican los archs :• I juxtapo^ 
la diferencia de gruxaria dels murs :ues parts del 
edifici. 

Lo altar del segle xi, qual taula encara 's conserva ap 
dada en I' ara moderna, passá á ocupar lo centre del vell san
tuari mostrant sa senzilla forma entre les ratlles curves de 
fatxa bissantina del segle ix. Son de veurer en ella les firmes 
dels que assistiren a la consagració, fetes de má propia, de la 
metexa manera que "s troba en altres altars de que parla en 
Martigny (i) . 

Sivolém contemplar sencera la forma arquitectónica de 
les esglésies del segle xi es precís que estudiem la de Santa 
Maria. 

No falta qui d' un document del any 979, citat per en Pu
jades, en que 's diu que una dona anomenada Levogodos 
donà uns camps als clergues y á Santa Maria de la catedral d' 

a, clero et Sanctce Alaria! sedes Egarensis, ha volgut de-
duhir la existencia d' exa església en temps més antichs. Axó 
vindria á indicar lo aparell del ábsis que no duptém en clas-

rlo com á obra del segle ix, sens que sentém quin havia 
1' objecte de tal construcció en aquexa época. No igno-
;ue en lo segle ix eran rectangulars los ábsis en lesesglc-
i Asturias, ni que exa forma no es desconeguda en Ca

talunya en èpoques posteriors, com ho proban lo de la església 
de Santes Creus y lo de la capella del Priorat de Clara, entre 
Argentona y Orrius. Mes tot axó no es prou per sentar que 
1' absis de la església de Santa Maria hagués sigut construhit 
pera tal en lo segle ix. 

Prescindirem nosaltres d' aquexa obra y entrarem á estu
diar lo que '» construhí durant la época inmediata al any 1112 
de sa consagració. 

Examinem son frontispici. Senzillíssim portal sobremon-
tat d' un guardapols de mahó, al us bissantí, es la entrada de 
la església. La típica creu oriental, tancada en lo simbólich 
cercle, pintada en la clau, recorda aquelles que cisellades en 

Obra citada.—Autel. Pelerinages. 



la llinda, com en Sant Pau del Camp, en mitj de la alfa y la 
omega evoca van al que hi entrava la magestat intinita de Deu. 

• taxes lombardes que sostenen cegats arquets, com Ics 
pilastres romanes sostenían les llindes, decoran lo parament. 
En son centre s' obra la reduhida finestreta en forma de creu, 
forma no desconeguda en Catalunya, origen remot de les 
luxoses finestres de la época de transició y dels trevallats ros-
setons de la arquitectura ojival. 

nblant divisió per faxes lombardes observarem en les 
fatxa d es dels costats, presentant en axó notables semblanses 
ab sa coetánea de Sant Pons de Vallirana. 

Si entrem en son recés, després de passar per sota la volta 
de canó del chor, veurem los murs llisos, sens cap mena d' or
nament, axecarse contornejant lo plan de creu llatina per 
arrodonirse dintre '1 perímetre exterior rectangular del absis. 
Demunt d' ells contemplarem enlayrarse les voltes semicirco-
lars en la nau, lleugerament apuntades en lo transceptum 
marcant son rasament per senzilla motllura, apoyantse sobre 
archs (orals, allargantse cap al absis després de traspassar lo 
arch triomfal per acabar en quart d' esfera cobrint lo hemicide 
del santuari. Per sobre d' elles, apoyat en los arebs torals del 
creuher, s'axeca lo cimbori cobert ab volta vayda, quadrat 
en sa base. vuytavat després, com la major part en Catalunya, 
adornat en sa part exterior per arquets cegats y sobremontat 
per quadrat campana, com lo de Santa Eugenia de Berga. 

Estudiem aquest tipien element que dona carácter á la 
construcció relligiosa. Veurem una torre quadrada que s' en-
layra, foradada en ses quatre cares per finestres senzilles en 
un pis, bessones demunt, coberta per una volta en forma de 
pirámide en intradós y éxtrados, com los que en terra francesa 
basa lo segle xi, de que parla en Viollet-le-Duc. 

En exa església observarem també la taula del antich altar, 
requadrada per una motllura. semblant á la de la església de 
Sant Pere, tramesa d' un segle al altre servint de llosa á un 
sepulcre de venerades relíquies. 

Dexém lo fossar que envolta les esglésies de Sant Pere de 
Tarrassa y traslademnos al pati de la actual rectoria que cor
respon á la faixada del costat del Evangeli de la església de 
Santa Maria, ahont en la major part dels temples s' alsava '1 
claustre Lo de Santa Maria de Tarrassa ha casi desaparegut 



JOSEPH Pt'lO V CADAFALCH 

restantne sols algunes arcades que donan idea de son carácter. 
Son sistema constructiu es lo matex que hem estudiat en la 
porta de la església de Sant Pere. Res de les columnctes apa
rellades, res d' aquells capitells que omplí la més exiranya 
barreja d' elements, res d' aquelles combinacions de flors y de 
íullatje, de cintes que s' entrellassan, d' alimanyes somiades 
en nits de desvari, ni d' aquells capitells imitació del corinti, 
ni de les formes cúbiques de Bissanci. Pobre com lo restant 
de la construcció, sostinguts los archs per robusts pilans, 
fou semblant á aquell que, en la Pobla de Lillet, cons-
truhiren los monjos de Ripoll y presenta lo matex carácter 
rónech y fexuch. 

Hem dit que les necessitats de la crexent parroquia ha-
vian originat la reconstrucció de la església de St. Pere. ¿A 
qué fou deguda la erecció ó total reedificado de la de Santa 
Maria? Hi hagué en la etat mitja una institució providencial
ment nascuda pera convertir en planter de civiüsació als po
bles baxats de les geleres del Nort y verificar la complerta 
transició de la etat amiga i la moderna. Tal fou lo monastir. 
Entre lo castell feudal y la parroquia s' axecavan les parets 
de la sumptuosa abadia ó del modest priorat, mena de noble
sa sortida del poble y enlayrada per la ciencia y la virtut, que 
representava 'I primer pas que dava lo vassall pera igualarse ab 
lo senyor y sustituhir temps á venir la torre del homenatje 
ab la Casa del Concell. 

Lo poble y lo monastir eran ab tot dues institucions dife
rentes, y si la una estava simbolisada per la església parro
quial, 1' altre venia perfectament representada per la església 
monacal y son claustre. Los monjos necessitavan sa propia 

• lo poble, que anava adquirint sos drets y llibertats, 
formant los gremis y fundant les confraries, necessitava també 
altars ahont venerar á sos Patrons. Tal es l' origen deia esglé
sia de Sta. Maria al costat de la parroquia de St. Pere. L'ilustrís-
sim Feliu Torres Amat ho demostrà en la memoria que sobre 
les antiguitats d' Egara envià á la Academia de la Historia en 
loany 1817. En ella proba que los canonjes regulars de Sant 
Agustí de la Congregació de St. Rufo (1) que habiíavan en 

opia part d° exa memoria D Joseph Ventalló en sa Tar-
rassa antigua j moderna, 1879 
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St. Adrià del Besòs laren en 1112 á la església de Sta. 
1 de Tarrassa ahont desd' allavors habità la venerable 

Congregació monacal que servà en sos arxius los preuhats re-
corts per la historia que, copiats per erudits viatjers. han arri
bat fins á nosaltres a despit de guerres y vandalismes. 

Examinem ara la procedencia dels elements arquiteetó-
nícbs que hem descrit y Ics modificacions en ells inuoduhi-
des pera contemplar com evoluciona la concepció artística. 

Lo plan de la bassílica romana, suprimides les naus late
rals, ha engendrat la creu llatina, ab sos absis semicircolar 
y ab son claustre recort del atrium antich; la volta de canó 
etrusca ha donat origen á la volta apuntada; les portes y fines
tres semicircolars les hem vistes aquí reproduhides, los en-
taulaments ab los antichs modillons y ab los frisos decorats 
s' han conservat del temple pagà. 

La arquitectura de Bissançi hi ha portat també sos princi
pis artístichs, dexanthi los cimboris que, ensemps que enllas-
saren les voltes de les naus y les del transceptum fent que 
aquelles no haguessen de tenir exagerada altura, expressaren 
també simbolismes orientals. Les finestres bessones y los 
mahons empleats pera formar les pestanyes de les finestres 
los trobem encara en la obra del segle xi. 

Tenim, donchs, en lo matex edifici, los elements llatins 
¡ntins barrejats, contribuhint tots á la estructura del mo

nument, mes sens presentarse cap d' ells com en los estils de 
que procedexen. 

Ni 1 plan es lo matex que s' usà en les bassíliques de 
Roma, ni la volta de canó presenta la construcció romana 
ni I* entexinat que sovint la decorava, ni nostres cimboris 
son com los de Bissançi, ni la ornamentació de nostres edi
ficis es la seva. Es un nou estil format ab los elements de 
temps antich vinguts á Catalunya; es un art nascut de llevors 
extrangeres. mes al que han conseguit donar fesomia propia 
lo caràcter de nostra terra, nostre clima, la sanch que bull en 
nostres venes y fins lo modo d' ésser de nostres institucions. 

La obra pobre de Sta Maria de Tarrassa, construhida 
aprofitant les ruines d' altres construccions, ab escasses de 
material, ab falta de recursos, es. no obstant, producte d' un 
estil, y en sa fesomia hi trobarem la matexa escola que bastí 
les esglésies catalanes contemporánees. Aquelles naus altíssi-



mes que devallan rins á terra sens que una imposta trenqui 
la severitat de ses ratlles; aquelles arcades sostingudes per 
pilars rectangulars nusos de tot ornament; aquelles naus 
estretes que contrarestan, ab ses voltes de canó de quart de 
cercle, la empenta de la de la nau central, que 's troban á 
Ripoll, á Besalú y en tots los recons del Pirtneu, son 1' art 
que en mes petita escala se desenrotlla en les esglésies de Sant 
Pere y Sta. Maria. Elles son lo retrato en pedra d'aquells 
temps en que lo poble català, sever, senzill y enemich de luxós 
inútils, sabia capir la bellesa arquitectónica en les seques rat
lles d' una volta de canó, d' un cimbori ó de un absis senzi-
llíssim. 

Desde aquest punt marcat en la historia pel segle en que's 
consagrà la església de Sta. María, comensa una época artís
tica fundada en distints principis. Ella en son temps de deca
dencia ha portat també elements á las esglésies objecte de 
nostre estudi, més son conexement no té cap importancia per 
nostre concret punt de vista. 



EPILECH 

Hem contemplat en les esglésies de Tarrassa I' art vissi-
goth en ses evolucions; hem vist palpablement la influencia 
bisantina arribada ja á Catalunya, y, corrent aygues avall en 
lo riu de la historia del art hem trobat ¡untades les de proce
dencia llatina de les vingudes de fonts orientals formant nostre 
art romanien. 

Excursionistes no més, aficionats á dexar la ciutat per 
gosar de la pau de les solitàries ruines, festejadors constants 
de la bellesa arquitectónica, agradosos de sentir sa veu que, 
com la de Deu, sols ressona en la soletat, hem seguit monia-
nyes y vilatjes amagats en los recons de nostre patria, hem 
pussat hores en lo oblidat recés de la antiga església colgada 
per les cases de les ciutats y al venir de nostres excursions, 
hem apuntat lo que hem sabut llegir en les colrades parets 
bastides segles endarrera pera portar quelcom á la historia de 
nostra arquitectura. 

Recorts de nin, impresions rebudes en la infantesa nos 
han portat a escorcollar lo que 'Is segles dexaren en les 
esglésies qual estudi acabem de fer. 

Si algú llegeix aquestes ratlles y detura per elles algun 
jorn la cayguda de las parets rònegues del antich monument, 
haurem fet per les esglésies de Tarrassa lo que lo jovencel que 
dona 1 bras al javo que '1 delectà contantli rondalles en los 
jorns de sa infantesa. 

í£**^*§ 
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