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SlCNYOUS ACADEMICS:

A RRIBAT a una edat en que toe honor no hü es sino etimu-
logicanient, no us explicarieu com he pogut carregar-mi;1

que m'heu fet sí no us digués, — puíx no vui suposur ni per un
moment que m cregueu victima del delirí de grandeses,— veient
la facilitat amb que he acceptat l'honor que m'heu concedit
cridant-me al vostre costal, que es per respecte a vosaltres que jo
haig de dír-vosque, si ais vostres vots no hi veiésunitel de vostre
per tanc cemps estimat company en Celestí Barallat i Falguera,
a qui en aquest moment voldria poder creure assocint an aquest
acte, no hauria pogut decidir-mc a acceptar el lloc que m'heu
oíert, puix res tro baria que pogués porcar-vos el convencimenr
de que no m mouen aqueixes satisfaccions que comporten una
vida consagrada al trcball i a l'enaltiment de la patria a l'incli-
nar-me davant de la vostra voluntat, ni 1 jovent que espera fóra
d'aquesia aula podría creure-m si lí digués que accepto perqué
seré un obstacle per poc temps a la seva entrada. Es, dones, un
imperaciu categoric — u n impuls d'amor i de respecte peí mal-
lín itrat Celestí Barallnt ¡ Falguera— alió que m'obliga a recullir
la seva medalla, que jo m represento com a llegat seu.

Alguns de vosaltres sabeu bé prou que 1 voscre desgracia!
company havia desitjat tenir-me aquí al seu costat, i ho voiia
per aquella simpatía que i té sempre a l'adversari. Es per aquesta
rao que, distanciats amdós, desde la nostra joventut, en tot, puix



pera esser-ho en ten fins liu erem en esser ell principalista i jo
liceísta, jamai Íes nostres diferencies en filosofía i en política
ceoríca i practica van ennuvolar el blau purissim de la nostra
amistac, íntima sempre, sempre profonda, pero sempre círcums-
pecta: mai varem dir-nos de tu.

Fins avui aquesta rao de lo contrari impera, perqué ls
iijerits Uteraris den Celestí Barallat i Falguera mereixen que un
altre mes endinsat que jo en la seva obra ls posi de relleu.
Essent aixó a tots vosaltres ben manifest, no us extranyará que 1
seu elogí no arribí fins aon mereix el company difunt.

Quan el cardenal Ceferí González publicament el remerciá
per la seva biografía den Francesc Xavier Llorens, jo vaigdir-li,
recordant aquella vetllada del 24 de Jatier de 1880, pera ell la
mes gloriosa de la seva vida literaria, que amb el seu treball en
Llorens quedava, perqué al pedagogus, si la seva ciencia no s
comunica mes que com arr, li succeeix lo mateix que a l'artista
repetidor, que 1 teinps, a l'esborrar-lo de la memoria deis seus
contemporanis i deíxebles, no deixa sino una ombra freda de
l'artista que ha sigut.

Troba en Llorens en el seu deixeble qui va deixar per escrít
d'ell alió que era la seva ensenyanca, i aqueix record, l'unic que
d'eüa queda, si no m'equivoco, els exalga tots dos, perqué 1
merit del mestre resplendeix en el deixeble.

Vui encara recordar-ves un altre treball semblan:: la bio-
grafía den Josep d'Argullol i Serra, del seu amic de l'ánima, que
prou hauria mort de pena si I'hagués sobreviscut, veient-lo per
rants anys clavat en un Hit de mort i sense mes llum en els seus
ulls que la foscor de la sepultura.

Recordeu-la aqueixa biografía de í'Argullol, que fa reviure
un temps que sembla molt lluny tant sois perqué molt hem
caminal. Jo cree que una i altra biografía quedaran com models
d'aquesr genre literari.

An aquell que un dia fací la biografía den Barallat i Fal-
guera vui dir-li que no se l'itnagini ni un tetric ni un román tic
veient-lo publicar en 1885 els seus Principios de botánica funera-
ria, 1 en 1S86 i 1890 donar-vos les seves memories sobre 1 Dere-
cho funerario en las XII labias i Shakespeare y Moral hi ante ¡afosa,
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amb la traducció catalana del quadro del cementiri á'Hamkt. Ni
tampoc lii vegin la visió d'una prematura o d'una anticipada
mort, car aquesta 1 sorprengué i va fer-lo seu en plena i joiosa
vida, en ven janea de que molt l'havia volguda fruir.

Pera mi, aquesta producció funeraria no neíx de les ense-
nyances filosofiques den Llorens, sino del concepte, encara viu
en la nostra joventut, de que la filosofía era, mes que llum pera
la vida, preparado pera la mort. Eli creia veure-hi, coin Hanilet,
en el fons de la tomba, alió que hi passava: d'aquí les seves
aficions pels simbols, que en tots temps i per tot arreu han
representat l'endema de la vida humana; i sois així se compren
aquell incomprensible llibre intkolat Investigaciones sobre el Sinaí,
perqué 1 portaven al país del si ni bol, a l'Egipte. La seva incli-
nado a contemplar la vida en el simbol i en l'enigma era tant
gran, que comenca en 1860 la seva producció literaria amb la
traducció al castellá de la Comedia infantil den LIuís Ratis-
bonne. Quina Uastima que oblidés La flor del abismo, aquella flor
manyosa que creix a les vores del precipici i que dona la mort
amb el seu voluptuós benestar an aquells que fiquen ses fragan-
cias dintre llur pit!

Essent de les nieves particulars aficions, permeteu-me encara
que us recordi aquella memoria que va llegir-vos sobre ls Nyerros
y Cadells, tant plena de datos i de fets que us el presenten com
un erudit.

Que alties us parlin de la seva cultura literaria, de la pul-
critm del seu llenguatge, tant escrivint en cátala com en cas-
tellá:-per ell repeteixo alió que ell va dir lie PArgullol: que
«sabia i estimava la liengua castellana i no havia somniat tant
solament que pogués haver-hi catalans que la tractessin com
enemiga capital de la nostra»; i si ell estimava i conreava la cata-
lana que ho digui aquella traducció de VEnlerramení d'Ofelta,
que li fa dir que «ni la lengua francesa ni la castellana se prestan
grandemente, á mi entender», a la seva interpretado. «Mucho
mejor se prestan á ello, según creo, todos los dialectos de Lan-
guedoc, de Frovenza, de Italia y de Cataluña». I, en punt al
domini del castellá, tenim la seva traducció, feta l'any 1868, «en
prosa española», de l 'immoml obra den Mistral Mireya, que



havia de donar en la riostra térra, ja abonada per tants deis
vostres companys, els daurats fruits del nostre Verdaguer.

Completa, no a satisfácelo nieva, i perdoneu-me si no ha
sigut a la vostra, l'obligació académica de parlar del meu ante-
cessor, cumpliré ara la segona part parlant-vos deis primers passos
donats en la pintura peí poblé cátala, que no vu¡ creure que us
sápida mal ques coneguirt per primera vegada, encara que siguí
per mi, ja que del fet farem que s regonegui per tothom que
també bi erem, en eí treball de reconstruir I'obra artística de
l'humanítat, al coscat deis pobles moderns, que sortiren novells i
poderosos de la poda que van fer els barbres deis arbres deis
pobles antics.

Si set mil Muslims, manats peí beréber Taric, foren prous
pera portar els Visigóts ais camps del Guadalet, on foren anihi-
lats després de cinquanta dies de campanya, es perqué manava
la davantera la traició rea! ¡ moral de les classes directores de
l'Espanya visigótica. Ducs i bisbes, burgesos i jueus, tots hi
foren pera acabar amb un regim que liavia enervar els que tres
sigles abans, assaltats pels ferotges Germanícs, els havien englo-
tit tÜntre deis motllos de la civilisació hispano-romana. No té,
dones, res d'extrany que Is que en 30 d'Abríl de 711 comen-
caren a passar l'Estret, que del seu general s'bavia de dir en enda-
vant de Gibraltar, poguessin deixar ja en 718 per wali de
Barcelona 1 fill d'Almohacir Amirah. Mes no fou el sen general
Alhor quí pogué forcar els que ell havia arreconat en les cluses
pirenenques, peí qual fet caigué en desgracia, essent esonerat
del comandament en 718, sino Ac-£ahm a l'any següent, qui,
empero, paga la conquesta de la provincia goda de les Gal'lies,
la K.irbonesa, amb sa vida, l'any 721.

No foren els Francs, sino Is Aquitans, aquells que deturaren
la marxa en avant del triomfador Ac-^ahm, els nostresgermans de
raca, els Ibers de les Gal "líes, els Aquitans davant de les muralles
de Tolosa- Eudtis, llur capitost, fou el triomtador: Abderrah-
tnan el Gafequi, qui recullí dins de Narbona Is vencuts..

Durant quatre anys, els generáis il'Ambaza, que substituí
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D" olts deis que haurien hagut d W r - l i i i no lii son, cls
vindrá du nou 1'entrada de l'historiograf i arqueolec Sr. Sanpere
i Miquel a la Rdal Academia de Boíles Lletres de Barcelona.
¿Kncara no ho era? Un publicista tant prodic d'obres de tota
mena, de carácter historie i artistic, un deis mes actius i populars
escriptors catalans, ha necesskat quaranta anys d'íncessant pro-
ducció literaria enciclopédica pera esser cridat a la riostra venera-
ble Corporació ja quasi dues vegades centenaria, I aíxó que 1
recipiendari lia coniplert amb excés amb el principal fi d'aquesta
institiició, que, cora tots sabeu, sigue formar la Historia de Cata-
luña, aclarando anusllos punios que han querido controvertir ó supo-
ner, ya el error, ya ¡a malicia.

D'ígual manera Ptspanyol deis nostres temps mes complcta-
ment erudit no ha pogut ocupar encara la Presidencia de cap de
les oficialment doctes i Reíais Corporacións Centráis, amb tot i
que sa gran figura literaria omple, peí vot unanim deis espa-
nyols üustrats i serens, els ambits de totes elles, inclosos llurs
setis presidencials.

I, així mateix, lilis ara, al cap de vinticinc anys de posseir
dos premis ordinaris deis jocs Moráis de Barcelona, i despres
d'una profusa i brillant prodúcelo literaria, no lia obtingui el



Mestratge en Gaia Ciencia un deis nostres mes inspirats i popu-
la rs poetes.

¿ Cosas de España ? Coses de Casa ? Huma, res mes que Iiuma.
Deixem-nos, dones, d'inquirir misteris i desxifrar eniimies, i sabo-
rcfícm el plaer que avui experimenten! ni reparar, no diré una
injusticia, perqué en aítal retan! nu pnc ni vull veure-lii un deli-
bera t proposit, sino sois una inexplicable omissió, vcianicnt
sensible.

He qualificat ¿'enciclopédica l'obra general de l'cscriptor i
aiuic que d'ara en avant ens ajudará eficacment en les nostres
tasques academiques; i he de manifestar que amb tota intenció
he usat aital mot, sobre-entenent a l'erudit Sr. Sanpere i Miquel
com a possessionat d'un gran nombre de coneixenients de cien-
cies ben diverses. I aqueixa afirmació s prova amb la mera
meució deis titols de les obres degudes a sa incansable ploma.
Heuse-les-ac¡:

La verdad sobre la república federal (1872).
Memoria sobre la enseñanza del arle aplicado ¡i la industria en

frauda, Inglaterra y Wurtemberg (1873).
Sumarias observaciones al discurso leído por el Sr. D. Manuel

Duran y Bas el día jo de noviembre de 1S76 en ¡a sesión inaugural
celebrada por el Ateneo Barcelonés (1876).

Las costumbres catalanas en tiempo de Juan I (1S77).
Barcelona, son passat, son present y son porvenir (1878).
Origens y fonts de la Nació Catalana (1878/
Apuntes arqueológicos de D. Francisco Mctrloirl! y Peña, 01 de-

nats peí Sr. Sanpere (1879).
Las damas d'Aragó (1879).
L'alsament de Mieres (1879).
El universo social, de Spenar, aiiupció espanyol.i. Dos

volums.
Biografía de Esleve Gelabert Bruniquer (1880).
Un estudio de toponomástica catalana (1880).
Juicio critico de la batalla del Guadalele (inedii).
Aplicado de Vari a ¿'industria, etc. (1880).
Aplicación del arte a ¡a industria y plan de esencias paia

Sabadell (1884).
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Modo breve de aprender la lengua vizcaína.
Los manda míenlos de la Humanidad, de Tiba^i i ia] . Tra-

ducció (1885).
Memoria histórica sobre ¡a invasión de ¡os árabes en la provincia

de Gerona, comparando su reconquista con la de las demás de
España (1885).

La emancipación del hombre, historia de SIL desenvolvimiento,
etectera. ( i8S j ) . Tres volums.

Historia del lujo (1886). Dos volums.
Mariano Fortnny (1888). Álbum amb text.
Historia filosófica, política, literaria v artística del cristiauisinu

y de las iglesias cristianas desde su origen hasta nuestros días (1888).
Vifrtti «¡o Pilos» (1888), inciíit '•
Els Alarbs a la Cerdanya.
Morfología general de los organismos, de Haeckul. Traducció.
Topografía antigua de Barcelona. Rodalía de Corbeta (1890).
Les amada de Salón y Port Fangos (1895).
El Centenario. Historia del siglo XIX.
Fin de la Nación Catalana (1905).
Los Cuatrocentistas catalanes (1906),
I encara que abans de les duescentes planes tingué de sos-

pendre-s sa monumental Historia de Barcelona, no pas per falta
d'éxit, sino per la manca de forces de la casa editorial, cal multar
amb elo&i aqticll itnenc genial del SF. Sanpere.

Alguns de dits trcballs li foren preniiats cu cl.s Jocs Floráis
de Barcelona, Girona, Sabadell y Sant Maní de Proveníais.

Aital distingit escriptor lia colaborar en multitut de revistes
i diaris, especialment de Barcelona, essent ocasió d'anotar aquí,
aon tracto de posar de relien la figura del nou acadensic com
liistori.idor i arqueolec, els treballs per ell publicáis a h Revista

l i tiiiguin TídeguU oqucix» mena d'estuüs que dumnl nlguus anys palrociiiuen dita

msistoria pet nu publicar ailaU trcb.ills, que «nl t JeMitercsíals i ieguiis liciíiicís
sien ais stus coiirrjJois, com succei nnb nque,tu estcnsíi i nauilemuiiojjtafiu, i han
abat p«r rebütjar tot inteiu de restablir eíxos premia i nionioti«s. Cal cooftr&Ear que



Histórica de Barcelona en 1S76 i 77 ' i a la Revista de Ciencias his-
tóricas, fundada i dirigida per olí en la nostr.t ciinat en 188o3 ,
que considero poc coneguts de l'actual generado.

El Sr. Sanpere i Miquel ha tingut la dignado tic colaborar
en el nostre Boletín, oferint-nos, a mes d'un estndi sobre Pedro el
Greco ' , dos eapitols de sa inédita Historia de los pueblos de ¡a
Corona de Aragón, rotuláis La candidatura del Duque de Saboya •* y
La reconquista de Zaragoza 5.

Els seus variats coneixements, deguts en no poca part a la
possessíó de diverses Mengues mortes i vives, li proporcionaren
delegacions del Govern, de la Diputado Provincial i del Foment
de la Producció Nacional en algunes Exposicions internacionals
de Londres i Viena, 1 pera estudiar a Franca; Inglaterra, Alema-
nya, Suecia i Russia I desenrotllament de l'art apücat a Findus-

1) Volum 111:
Ui casulla de Sanio Tomás de liiñitc.
El frontal de oro déla Catedral de Goomi.
Volum IV:
Cruibi¡aniina de Baga.
fearcelona, su pasado, presente y porvenir.
Hdkión catalana de la . Historia general de ¡ispuña. jvr D. Mvdesh Lijxcule.
2) Volntnli
Contribución al estudio lie la religión de los Iberos.
¡j>s 1 Origcis yfonls de la nació catalana » en el extratijao.
La platería catalana durante los siglos XVy XVI.

Contribución al estudia de los monumentos megalitlcos ibiricos.
Volum Jlh
Contribución ni ettndio de l'-s nmlniges de la isla de Cerdtña,

El año dt los catalana.
Del reino Egitano y de la lectura ile las leyendas ¡iefas monedas visigilw.
Una cuchara púnica. El epitafio del ny Rodrigo.
Documentos para escribir la historia de la guerra déla Inde/icndencia.
Sobre el dialecto arañes.
Volum V:
Geografía, topografía y etnografía de la costa altantica dz llsptiña en el siglo XII antes de

Vindicación de Andábales y Mandomo.

5) Volum I, nom. 4.

S) Volum lí.nom. n .



tria. D'aquesta materia n dona varíes conferencies, aixis com
tambó sobre la numismática ibcrica, la limitado del trebal! deis
nois i dones a les fabriques, l'cstat de Barcelona en 1492, la pintura
catalana quatrecentista i trescentista, l'epoca de jaume I i altres.

An ell se deu la creació en 1884 de Borses d'Estutii i la
cátedra de Teoría i historia de les arts industriáis a l'Escola Pro-
vincial de Belles Arts, i una part molt importan! de 1'instauració
del Museu de Reproduccions de Barcelona.

Les preferencies del Sr. Sanpere les lia mertscudes en els
ulrims anys la nostra pintura gótica, de la qual se n'ha cotistituit
un entusiasta reivindicador, contribuiré en gran manera a l'es-
pandiment deis merits deis nostres retaules i de llurs pintors per
tot el món artistic; i aixis, desprós de sa renomenada obra d'in-
vestigació histórica i de critica arqueológica i artística dedicada
ais nostres pintors del sigle XV*, ens brinda pera molt prompte
amb la publicació d'una nova obra del mateix gen re sobre La
pintura milg-eval catalana fíns a encalcar els nostres q na trece n tis-
tes, sorprenent-nos altra vegada amb la presentado d'u» inedit
esbart de pintors desde 1 XÉ al XIV6 sigles, juntament amb llurs
magnifiques obres d'art, en sa majar part desconegudes deis atua-
teurs, i que per primera vegada serán reproduides, escamparte
universalment de nou les glories ocultes de la pintura catalana
de dits sigles, com abans lio feu amb la quatrecentista, avui,
grades especialment an ell, tant coneguda i respectada pe's intel-
ligents i tractadistes de Part deis nomenats «primitius».

Del domini que 1 nostre infadigable company té d'aital inte-
ressant materia, un deis rams mes escatits avui en dia entre Is
arqueolccs curopeus, ens ert acaba de donar una bella mostra amb
el brillant treball que ara ns.ha íet assaborir, nova i eloqüent
prova del seu amor a Catalunya, mai en ell estroncat, í del seu
coratge d'investigador actíu i ben orientat. Amb datos autentics,
amb mostres evidents i amb consideracions i deduccions engi-
nyoses t de serictat ben remarcable, ha volgut presentar-se, amb
eix magnífic i trascendental discurs de recepció, com a campió de
la nostra pintura mig-eval, comencant per la reivindicado deis
miniaturistes deis nostres manuscrits, de quals obradors tantes
bulleses caligrafiques i pictoriques ne stirtiren.
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Partidari com soc de que en les solemnitats líteraries siguin
de poca extensió tots els treballs que en elles se manifestin i no
tinguin el carácter de doctrináis, a fi de que aquests se destaquin
amb tota sa brillantor i deixin el rastre desitjat sensc entelaments
produtts per altres do categoría secundaria, liauria de donar aquí
per finida la nieva insignificant tasca, ja feta l'aixura biografía
literaria del Sr. Sanpcre i el merescut elogi de ses obres i servéis
en el camp de la cultura artística catalana; empero com que
entre Is interessants punts del discurs que acabem d'oir i celebrar,
n'hi lia alguns que lian cridat mes particularment la meva aten-
ció, hi diré quelcom an ells referent, quan no siga sino pera no
erigir-me en innovador, pretenent csser el primer en rompre amb
la costum estableru de comentar la materia tractada per l'aca-
demic entrant, qual inteut considero, al fi, preferible, al desen-
rotllament en aitals casos d'altres temes consemblants, i pitjor
encara dissemblants. I aixó no sois pera no mancar ais furs de la
correcció i de la lógica, sino pera no apurar la paciencia del
cortes auditorí. Dit está, dones, que seré bren de veritat.

Les disposicíons directa o indirectament perjudicials pera 1
foment de les pintures cristianes comencaren ¡a en els primers
siglcs de la nostra Era, puix en Tertulia escrivia al sigle IIIÚ con-
tra Is artistes, ais quals tenia per una mena de gent que exercia
una professió vituperable; no podent csser batejats si abans no
repudiaven la se va art, i devent esser excomunicats si després del
seu baptisme reprenicn l'excrcíci de liur art '.

Mes tard, en el concili á'lIHberis, entre Is anys 300 i 303,
se determina que no hi bagues pintures en ¡es iglesies, pera que a
les parece no .s'lii pin tí lo que s'adora i reverencia '.

Un compilador deis Concílis, autor del sigle XVIII*, lio
interpreta en el sentit d'cvitar les irreverencies de tais imatges en
temps de persecucions ', lo qual confirma I'cinincnt arquei>lcc
íiiddern Dom H. Leclcrcq al suposar que 1 mobil deis dinmi

0 Dieeiouaritiportátil de hi On/j/nf (177a), 1
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bisbes reunhs en el primer Conctli de la provincia d'Espanya
obelii a la repetida aparició de caricatures ridiculísant, en les
paréis de les iglesies, les imatges deis Sants Martirs, pera evitar
lo qual se proliibiren ailals pincures cristianes:.

Es notable ¡ curiosa la disertado que fra Matines de Villa-
ñuño escrigué en el sigle XVIII* sobre aqueixa materia i la tradi-
ció subsegüent de persecució d'iniatges cristianes 2.

L'arrianisme indirectament contribuí a aixecar l'art de la
Península de l'estancament en que en el sigle VI* restava; puix
liav&nt tingut de fugir de les persecucions d'aquells sectaris, els
bisbes catolics i molts monjos, se refugiaren no pocs d'ells a

a) Snnuna CoudUanim Hisfinui* ( i-8-i) . vol. I, )>:

tro fií/imW ,lf AntigMatkí.
4) P- H. CAIIIBR: .VOIVUIM: utiia«gts d'Arehfatiig¡t{i^),m\. BiMioIbéane
i ) C. B U I A R T : Manuel d'Mtht'ohgiefvancaisc (it}Q2), vol, II, pag 547.
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sa Exposició del Apocalipsis, ducs de quals mol tes reproduccions

del sislc X* se guarden a les Catcdrals de Girona' i Séu d'Urgell.
Aquell periodc ¿'esplendor comencá a cessar en aital siglc,

en que s'originá I'imaginofobia oriental. Desde l'arquebisbe Ncs-
toriá Sanajas de Hierapolis, quals doctrines contra les imatges
seguiren diversos bisbes al cominear el siglc VIIIa, contribuint a
que ls emperadora bisantins se decantessin cap al partit deis ico-
noclastes, fins al 850, en que Teodora, emperadriu d'Orient,
restablí 1 cuite de les imatges en les iglesies cristianes, la destruc-
ció rabiosa de tota mena d'obres d'art anib imaginaria fou gran i
general en aquell ímperi, per io qiial els artistes bisantins tingue-
ren d'expatriar-se cap a l'Occident, invadinl especialment l'Italia,
la Franca, la Germania i l'Espanya. No cal dir, dones, que
aital immigració porta un nou refloriment de les arts totes i que
la pintura, sempre de tradició oriental ' , si bé amb cls caracters
adoptats del respectiu cstil nacional, manifestá amb evidencia is
seus progressos, fins arribar a la relativa perfecció deis manuscrits
artistics de Ripoll, Vich ', Albelda, Celanova, etc., deis sigles
IX ( , X* Í XI*, Í especialment el d'Urgell, que apar algú creu4 que
siguí illuminat peí mateix Beat, lo qual, d'esscr cert, ja no sel
faria del sigle X* 5, ans la seva data s remontaría al VIIIo, revestint,
per les susdites círeunístuncies, una importancia excepcional''.

Conservant, dones, nombrases reminiscendes bisantines.

i ) }•« el v o l . I I I , p a g . i , d e l Masco iispanol , i . .luí:-. •,/.,.' . 1 ) l . \ .io l o s K i o s

J l i K e a l A c a d e m i a d i l ' H i i t o r i a ) J e l V H I ' s i g l e , cun - . f u m t i n i í i
a m i c e o i i e x e s p a n y o l .

i j J . G u t i l o i . ' fflocioilí ñ'UTaacologiii sagradu catalana ( i ^ o l ) , pap¡ . 2 ^ 2 .
)) J. A. DE LOS RÍOS, ltoc liiv, cila un ftn/í.YÍ i un /.Ww (W l'aralijnmewu dtl

sifile XI" de la Catedral de Vich.
4) RSCUDRHO, obra i llocciiati.
;) GuuroL, ob. cil., pag. ; : i . El P. NAVAL: F.leHienhs it Arqimlogia, p.iK. ,^b,

colnci en dita Catedral mis Díatela de S Girgot!I Magnt, del sigle X'.
6) En rinventiri que deis llibres donats per Anfús II de Castilla » Snnt S.iKadoc

d'Oviedo ÍII AS2 publica Ambros de Morales (scgons CAIEIEP, ob. i val. citIT pagb 301),
hi líguta 1 codex dii Caiilk deis Canlits Ae Snnt Jiist d'Urgel!, el <jual. junT ab sos gcr-

r.iren atnli llur vasta CIIIIIIIA r[gl«ii católica del lisie VI' (SANT I-IDUH; Viñs iluf-
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s Biblius, rchent sois mil l'onncs k-s deco-

metalls preciosos cisellats, i d'un lal valor, que a l'EJat Mitjana
una ¡íuga de térra era mes barata que un manuscrit1; i que Reces-
vintc fixA per preu del Fonitu Judiettm un máximum de 400 sous
(d'argent, segons sembla, encara que no consti), amb tot i que

•no tintina mes de 300 planes d'un octau modern -.
El carácter tradicionalista de totes les manifestación* socials

de la nostra Península lia sigut tu tots temjis lien manifest; i
aixíscom s'evidencía en el pía historie o en les doctrines d'aqueí-
xos antics llibres que, vinguts de les civilisacions primerea del
cristianismo tant lian infiuit en els escriptors successius, aitambé
el veiem palpable en el fet del rimat del text, tant general en
¡litáis codees, en llur con&cció material, format i decoracíó. No
aixís, empero, en llur escriptura, que fou la bella i neta wisigotha
fins que Is monjos clunycencs feren triomfar aquí la franc-galica
desde Is ultims del sigle XI* ' , mostrant també en les ilnstracions
de llurs manuscrits l'influencia deis tresors artistics portats a
Italia pels bisantins del sígle de Gregori VII4, que havien formal
escola, si bé l'esperit de Iliurc examen sortit de l'Universitat de
París i propagat per Abelard (sigles XI é i XIIÚ), se manifestá
també en la reforma de les arts s. Allavores rornamentació figu-
rada del sigle VIH4, que al IXC fou aquí Beneralment la repro-
üuccio pura 1 simple de la deis manuscrits antenors a la con-
questa árabe, salvats amb gran pena de l'invasió, com la segona
Biblia de Sant Isidor de León i els dos Psaheris, avui de la Rcial
Academia du l'Historia6, comencá a presentar varietats en Torna-
mentació i la figura, tracats amb mes rudesa; i modificada la ma-
nera bisantina amb ['influencia deis monjos de.Cluny, trioii)fá un
art dit barbre7, tot cometent una antinomia, el qual, amb la tran-

i )

' )

i)

4)

í )

6 )

V A L

C A N

N A V

C A H

E S C I

C A H

VTTIÍ ob i

IKK, Ob. I <

AL, Ob. Cil

ÍF.R, ob . i >

¡ot.t.0, ob.
IER. Ob. i '

:it.,
ral.
. , p¡

ral.

cil.

ral.



cxicns, de nmtes obres de riquesa, bon gust i perfecció, com ul
Breviari A'Amor de la Biblioteca de PEscorial, den Matfré Armen-
gaud o Armengol, de Beziers, obra del 1288 ' .

I cenyin!-nos ara a les mostres que l'erudit Sr. Sanpere ns
oiereix deis nostres magistri scribendo pergatnenos, segons definició
de Sant Eulogi a s'hi poi ben comprovar en elles la filiació bisan-
tina que a la vegada perpetuava, espccialment en els manuscrits
grees, les formes i assumptes classics i. I aixfs veiem reproduida
un les miniatures de la Biblia de Sant Pere de Roda i de les
Homelies de Beda de Sant Feliu de Girona, la mateixa arquitectura
deis manuscrits regoneguts per bisantins, com per exemple 1
Codtx aun del sigle XI* de l'Escorial +, un del Xa de la Biblioteca
Nacional de París, segons reprodúcelo den Bayet i i niolts
al tres, a' l'ensems que en varis objectes d'art d'aqucll periode,
com en una arqueta de marfil de la Colegiata de Sant Isidor de
León, avui al Museu Arqueologic de Madrid 6, i en un mosaic de
S.mt Apolinare Nuovo de Kavena, que reproducís en Cli. Diclil 7.
Arcades, torres, aparells, columnates, teulades, portes, cupules,
capitelIs abundantment corintis, i fins els pinacles fiordelisats K,
tul ,iixó ben observat en el trebal! del susdít compaiiy, se traba
en els t'specimens decorats d'aquelles dates. En el primer gravat
me crida l'atenció un baldoquí o cibori que, originat indubtable-
nicnt deis tabernacles de petlra quadrilobats de filiació classica,
com els que publica de Ghirza en J. Strzygowski l>, se conserva
en els ciboris bÍKantins, un ejemplar deis quals es el de Sant

i ) V o l . VI d d Museo ¡ispnñd JÍ Auti^üedadts, p , ig . 177 . l i s iud i J o 1). J . I¿RKI

M O N T A S A .

1 ) J . A M A D O K U E I O S K l u t : Cóiike di las CauHgas :id Key ¡ubio ( s , X I I I ) , 1

tlcl A/HJW Es¡milol/le Antigütdades, p«g. ! . ' .

) ) C. BAYKT: Vari Wí««íí« (1904), [iag. 179,

4) J. M.* KsciiBíHo: Masco Español de Antigüedad,-*, vol. Y, p-K- i i . ; .

í ) Ob. cit., pag. 167.

6 ) J. AMADOR LÍELOS kíos : Míate Es¡Hitot de Autigaedaáia, vul. II, JMJ,, w

7) üawi i»« ( i9O7) , pog. 15.

M) CAHIER, ob. cit., vol. A'Itmira, miniatura, atuax (1874) , p.ig. i 3 ) ; ¡ K

u\ bis.iiui ie Sant Domingo de Silos del Musen Je Burgos.

9} SpaUito fin Marksleiti dtr romatiiíchrii Kftiits Iwi ibitm Ubeigítitge tvín Oí ¡?

liiin Abcndltiiide (I9u6)h bnia, 9 i LO.



Kleucadi de Sant Apoliiua- in Clas^ ' per lVsiil del alr.ir o lul-
daquí que duna com a tipil de cibori bi.s.intí ni J. Oudin -; i t;int
de la citada fig. I cora de 1'aitre cibori de la II sen poden veiirc
similiirs en els dos fragments d'eitofes del XIIIÚ que, provinents
de Castell'Arquato, figuraren en la recent Exposició italo-bisan-
titia de Grottaferrata i lia publicat en A. Muñoz i, i en una mi-
niatura del sigle XI¿ de París que reprodueix en Bayet 4.

En qiianca l'arc lúmit o de feiraduraque ns dona I Sr. San-
jiere a la plana 84, no es d'extrauyar que aparegui en les minia-
tures del .sigle Xí°, quan tant extés se veu a líspanya f>racie,s ais
Wisigótlis, deis quals .se creu el prengueren els &trrains, Pertany
ais moderns arqueulecs espunyols, acaba de dir un eminent ar-
quitecte arqueóles, la depuració de que 1 seu ús, que conejíueren
e!s hispa-romaii5, se féu freqüentissim en els edificis góilis '. Seiia
Marga, dones, i'enumeiadó deis d'aquells sirles romaiiics que
encara guardem, finsa citar els darrerament descoberts a l'cnnita
de Sant Baudelio del terme de Cisilhis de Bcrlanga (Soria) *.
Desde les dues esteles romanes del Musen Arqneulogic de León "
a la Biblia de Sant Isidor de León 8 i VApocalipsis de Beat, de GÍ-
rona y, abdós del sigle X", l'arc de ferradura s perpetua fins du-
rant tot ti sigle següent. Per ceit que sóu rars i curiosissims els
dos ares túmits ques vcuen en una miniatura d'una Doztrina tk
Sant Doroteu, manuscrit bisantí del .sigle XI% de gran influencia
grec-siriaca, exposat a GroltaferrataIÜ, i tu els quals surmonten
els pilans dues proporcionales feíradures, que so.sienen en son
punt d'unió un bust de Crist bencint. ¿Pot esser u\m revelació
aital forma inusitada?

1) DÍFÜÍL, ob. eit., pag. n i .

2) Matwlá'AnhéohgU f iSj j ) . iniui. 16 du l,i ]¡im. 111.
j ) Uart bí^intin ti l'Hxpoíition di Grotttija rntu ( 1906), p.iys. 11£> i 7.
4) L'arl bbiutltn, pag. i?S-
í) JÍÍI'BÍ HispBHiqui, vol. XVI, pig. jo. V. LAMPiwa Y KOMÜA : Sobr.- nlgunm / • [ -

W.'Í ¡njluemios dt la Afquittctura Crisliaaa-EipaÁel* de U Edtd Media t« la Francesa.
6) A. ALVÁHEZ 1J. H. MÉLIUA: SIIWIS de h Soritdad ¡isjxtñala de Excnrtiaies (Sctem-

biC-Nuvcmbtt, 1907), pag. 44.
7) I. RbDOKDo: Iglesias primitiiili lie Asturias, pdgs. 24 i 3%.
N) 1(. A. UELOS Rius: Musa Español de Antigüedades, vol. VI, pag- 511.
9) J. A. iiKi.osRioi:ia., vol. III, pag. 1.

10) MuSoí.ob. í¡l.,paE. 86.



Les mateixes semblances s'observen pn- !D que toai ais ob-
jeetes arqueológica, puix de setials de Crist idemics ais deis nos-
tres dos codees, en veiem en els frontals de Sant Maní de Tours
(sigtc X') ' i de la Mare de Déu (sigle XH*)'» abdós del Museu
Episcopal de Vicli, en un frese de Sant Lloren? extrarmirs de
Roma (sigle XI") i, en un ivori del Museu Cristiá del Vaticá
(sigle XII*) 4 i en moltes altres decoracions, la major pare de les
quals ostenten el llargarat coíxí que tant caracterisa 1'orientalisnic
d'.iqueixos tronos. Amb molta profusió s trobj també l'especia!
ornamentado de les portes de les miniatures de l'esmentada
Biblia en les cobertes deis sagráis llibres sostinguts per Crist de
la citada arqueta de Sant Isidor de León (sigle XIé) Í, en l'Evange-
liari de Caries el Calb, de la Biblioteca do Munich (sigle IX*) 6 ,
en el Libro Gótico de ios Testamentos ¿'Oviedo (sigle XII ' ) 7, en les
cobertes d'argent d'un estotx del Sánela Sanctorum de la Basílica
Lateranenca, aon s'lii veu també en les figures simboliques deis
quatre evangelistes del sigle \XáS, en un pixis del XII* de la ma-
tdxa procedencia y, en l'esmentat ivori del Vatica (sigle XII ') i
en el Sant Joan Crisostom del mosaic portátil del matcix Muscu
(sigle XII*) IO; i fins sen veu una semblanza en una porra d'una
¡a citada miniatura del sigle XIÚ " .

El barquct de la plana S4 el trobem jgualment en un cudex
aportat per un tratadista d'arqueologia naval12, en l'Apucalipsis
de Girona (sigle X 6 ) , que conté formes Í rems ben pareguts •',
i e n el Códice de las Cantigas del rey sabio ( s i g l e X I I I 4 ) M . El Hit

1) J. Guuio t .ob . e i i - .p^e-a j í -

1) la., ob. cit., pjg. 275.

) ) F. NAVAi,,ob. cit., pag. )O2.

4) A.MuSoí, ob.dt . , pag. M4.

5) J. A,M*DOH DE ios Ríos, Iloccit., vul. I[, pag. 5

6) CAJIIEB, vol. deCi,r¡oi¡;«Wj»/«rieBj«(iíi74)I p»

7) J. M.' QUADKADO: Espa&i, i«s monumentos, ele.

B) H. GHISSAK: U Saucto Santlorum al it su» ¡tiara a

9) Io . ,p4g . 157.

10) MLROZ, ob. cit , ^ng, 170,

I T ) BiVBr, ob. cit.. pflg. 175.

u) ] ' . ] . DE SALAS: Museo Español de Antigüedades, v

I J ) C. I:eKNÁNiiez D U R O : La Malina de Castilla, pag

14) M. COLMEIKO : Reyes Cristianas, vul. 1, r:iin. 2 de
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del primer foio-niv.it del discurs anterior, u\ veían t.imbe a la
plana CXXV del preciwt codex Je PEscorial '. El serviment de
les dues taulcs ibtograviides el trobem en la cicada miniatura den
Bayet del sigle X*z, en els dos mentats teixíts de Castell'Arquato
(sigle XIIIa), en el també esmentat Llibre deis Teslaments d'O-
viedo.(sigle XIId), i en un retaule inedit de Sant Pere d'Onarre
(valí d'Aneo), del sigle XIIÚ ), excepte les ampolles especiaiissi-
mes, que no lie tabut trabar enlloc i. que encar.i avui s'usen
exactes a l'Italia, la Bisanci de l'Occident. Els rinxols ab que s
contornegen les roques en abdós manuscrits, apareixen d'igual
manera en un Missal de Sant Millan (sigle X c ) , avui a la Rcial
Academia de ¡'Historia, suposat d'ongen Pirenend, en uns re-
liquiaris de Maestricht d'epoca bizantinas i en un mosaic del
I-ouvre d'epoca idéntica 6. Els llauts o citeres de la miniatura de
la pag. 67 son iguals ais de les Epistolcs de Sant Agtistl del Musen
vigatá (sigle XI*) 7. I les mateixes versembhinces podría aduir,
en fi, respecte a tots els al tres detalls d'induiuentaría i demés,
aixís com per lo referent ais entrellacos, irlandesos o carolingis,
empero sempre originaris de 1'Orient, com se comprova si s co-
teja l'entrellacat circular del Llibre deis Jnlges den Bonhome
(sigle XIo) amb els que figuren en el mosaic portátil bisanti del
sigle XIII* envoltanc a Sant Nicolau, que no fa gaire fou robüt
del Museu de Vich i que reprodueix en Munoz en son estudi
sobre l'exposició bisantina de Grottaferrata 8.

Una referencia vull apuntar sobre aquest jutge, autor en
IDIO del llibre Forum Judicuin, escrit ,1 Barcelona i que avui se
guarda a l'Escoríal. Aqueix Bonhome, que 1 Sr. Sanpcrc suposa
es el matcix leviia de dit nom que en yyK escrivia a Sant Cugat

1 )

J )

J )
4>

í=t Musí

í)
6)
;)

CüLMK'

Ob. cil
Segous

J.Goc

.m>, ob. cii.,pag. i;
:.. pag. 167.
. fowgmfií fj£ilit.ui»
ov ALCAMTAHA: ¡CO

o Español de Antigüedades, p>

Ob. cit
I., ob.cit., pag. J07
., nag. 17K.

. ; •

am.iMcllli
uografa del

ni (IUI

pag. J



del Valles, emplejnt-hi ditas pumas el ditas limas ' , ¿será 1 Bon-
home preberc en poder del qual, el 4 de J.-mer del 977, Lávelo
Dofina o Levogoda féu una don.ició al monestir de Santa María
de Terrassa 2 i que al 2 de Janer de 991 compra, junt amb el bisbc
Einerigo, ai sucerdot l-'ruila, fill de Levogoda, diversos alous pro-
pers a ¡a séu egarenca? J

Acabo, al fi, amb paraules de 1'entes director de l'Hnsenyan-
ca Superior de Belles Arts de París: «Sembla que son pixxisadcs
Íes tradicions de l'iconografia bisantina. Pels principáis assutu-
tes relligiosos, els artistes d'aquetl temps imaginaren o fixaren
definitivainent composicions ques miren com models. Llursstic-
cessors jutjaren inútil cambtar-los, i airáis obres admirades devin-
fíueren en lo successiu tipos sagrats que la major part deis pin-
to rs reproduiren fidelmont» 4.

Conclusions: que la nostra gent culta de l'Edat Mitjana
produí veritables i nombroses biblioteques formades amb amor i
enriquides amb un ardor í generositat mai desmentits; que amb
infatigable KCI les reconstituiren ai cessar ses continuades guerres;
i que, per lo t.int, el seu estat social, en lloc d'esser barbre, com
alguns autors extrangers fins ÍA poc lian suposat, disfruta en els
temps normáis d'una plena cívilisaeió, ni mes ni menyi que les
demos nacions d'Europa.

el ¡'i ¡«rala ligarían; ui el IMdiu de U Real .-I
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