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Butlletí
Excursionista de Catalunya

L'Art barroc a Catalunya

UAN jo era jove - i d'això fa bastant de temps - els artis-
tes, els arqueòlegs, els crítics d'art i la gent que es creía
o era intellígent í de bon gust, en parlar de l'art barroc

era per a dirigir a totes les obres d'aquest estil, els majors menys-
preus, les paraules més despectives que la indignació causava a
la bona gent influïda, amarada, sadollada encara del romanticis-
me en art í en literatura, que no comprenien ésser possíble - en

tractar de fer alguna cosa que mereixés el nom d'artística i de
gust exquisit - sinó el que era imitació de l'art clàssíc, grec o
romà, o millor de l'art medieval, el qual es considerava com el
summum de la bellesa, com la realització absoluta de les lleis de

l'estètica. Per consegüent, tot el que s'apartava dels cànons consi-

derats únics en els dominis de l'art, era qualificat de dolent, o so-

lament de bo per a tirar-ho al foc...
Passà, aleshores, una cosa semblant al que succeí durant els

anys que dominà el classicisme greco-romà, nascut i desenrotllat

a Itàlia, exportat arreu, el qual coneixem amb la denominació de

renaixement; revolució artística que dominà, sense contrast de cap

mena, des de darrers del segle xv í durant tot el segle xvi fins a

primers del xvii, quan hagué de donar via lliure a un art, fill le-

gítim d'aquell, o sigui, l'art barroc. Durant el domini absolut del

renaixement, fou menyspreat, rebutjat i bandejat l'art dels segles
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mitjos, motejat amb el nom tan impropi d'art gòtic, que equivalia
pels entesos d'aquell temps, al d'art bàrbar.

Com dic, passà igualment amb l'art barroc, en produir-se el
gran moviment literari í artístic conegut per romanticisme, que ca-
racteritzà la primera part del segle xix.

En els darrers temps de la última centúria, desapareguda la pre-
venció contra les obres artístiques del segle xvni, mercès a un
estudi desproveït d'apriorismes d'escola, s'inicià un moviment de
reacció contra les idees equivocades, fins aleshores dominants,
respecte del barroquisme; í malgrat no atrevir-se encara els arqui-
tectes a fer aplicació de les característiques d'aquella manera ar-
tística, en les construccions noves, ja no s'ha sentit l'aversió d'a-
bans, s'ha comprès que el barroc és una página molt brillant de la
història de l'art, la qual dóna carácter a una època plena de fas-
tuositats, que responia a la manera d'ésser i de sentir de la gent
del temps, í que tradueix fidelment l'espiritualitat d'una generació
de la qual nosaltres som els directes successors.

No podia, per tant, continuar vigent el profund desconeixement
que se sentia per l'obra completa dels nostres avis, í els crítics í els
vertaders artistes han alçat llur veu, i han reivindicat els títols
d'honor del barroquisme, tan digne d'ésser estudiat i apreciat com
totes les altres formes de l'art.

I, en aquest moviment de comprensió i justícia, també hi havem
de prendre part, tan modestament com ens correspon, perquè recor-
do que en les primeres excursions i visites que férem a les esglésies
de la nostra pàtria, no ens poguérem sostraure a la faisó de sentir
dels temps ja llunyans a qué em refereixo, í les obres del nostre bar-
roquisme no eren apreciades en cap sentit, í solament davant els
monuments romànics o gòtics el nostre entusiasme es despertava
amb la vigoria de la joventut.

El temps, com totes les coses, ha canviat, í amb ell, les idees
estètiques; i el CENTRE, la vida del qual. de constant activitat í mo-
viment, és ben palesa, no podia quedar-se endarrerit.

Això motivà l'exposició d'art barroc organitzada per la eccíó
d'Arqueologia í Història i el que jo vinguí a dir alguna cosa sobre
aquest art.

Cal, però, advertir, que el que s'ha presentat per mitjà de la fo-
tografía - l'únic de què ens podem valer - no és sinó una mínima
part del que comprèn l'estil dominant en el nostre país durant els
segles xvii i xvin, tota vegada que pretendre oferir a la curiositat i
estudi la immensitat d'obres produïdes durant aquests dos cents
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anys en tots els ordres de la humana activitat, és absolutament
impossible; de la qual cosa vos en fareu càrrec, tenint en compte
que dintre el barroquisme es comprenen totes les branques de
l'art, és a dir, l'Arquitectura, l'Escultura, la Pintura, les Arts Me-
nors, o el que és producte dels anomenats Bells Oficis, sense
excloure la indumentària, el moble, les joies, els costums; en un
mot, res no s'escapà de 1'avassalladora influència d'aquesta moda
artística, vertaderament revolucionària i reformista en tots sentits.

D'on prové el nom de barroc o barroquisme amb què es carac-
teritzen les obres artístiques dels segles xvii í xviii? A quin autor s'a-
tribueix un moviment tan transcendental i poderós en el món de l'art?

S'afirma per alguns autors, que fou a Itàlia on la nova manera
artística féu la seva aparició, i que en fou inventor l'arquitecte
napolità en Joan Llorens Bernini. D'altres atribueixen al geni por-
tentós de Miquel Angel - arquitecte, escultor i pintor, extraordi-
nàriament dotat per a les més atrevides concepcions - l'haver in-
troduït el barroquisme.

Sigui a quin sigui dels dos grans mestres que s'hagi d'atorgar
la primacia de l'invent, aquest no fou el producte espontani de
l'atrevit impuls de llur imaginació poderosíssíma. Sabien prou bé
que en l'art no s'ínventa res, que tot és fill i resultat d'estudis pre-
vis, d'evolucions, a voltes cançoneres, i no de salts i bots gimnàs-

tics vers el desconegut.
Els grans mestres italians del renaixement no feren altra cosa

sinó aplicar a les obres a ells confiades, l'estudi de les meravelles

que deixà la poderosa civilització greco-romana en el seu brillan-
tíssím període de l'hellenisme, dominant en els millors temps de
l'imperi, des d'August als Antonins. Aquestes superbes relíquies

foren descobertes í estudiades acuradament pels immortals artis-
tes d'Itàlía, país en el qua], les tradicions de l'art, continuaren sem-
pre mantingudes, vives í enlairades.

Fou, dones, un moviment lògic í natural; una revolució des de
les altures; per això fou fecunda i no destructora com les que es
produeixen valent -se dels baixos fondos socials.

El gran monument del barroquisme fou el de Sant Pere del Va-
ticà, obra concebuda per Bramante í executada per Miquel Angel.
Hom consídera el baldaquí que cobreix la cátedra de Sant Pere,

obra de Bernini, com el tipus més genuí d'aquesta nova manera.
Pot afirmar-se, doncs, que la basílica vaticana és per a l'art

barroc, allò que el Partenon, per a l'art grec.
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Alguns autors, però, han atribuït la part principal del barro-
quisme a l'arquitecte Borrominí del qual prové el que també s'ha-
gués anomenat, el nou estil, borrorninisme que no ha prevalgut.

Sigui com vulgui, és grandíssim el nombre de monuments dels
dos grans mestres del barroquisme, Bernini i Borromíni, als quals
seguiren un nombre incontable d'arquitectes de tota Europa i de
l'Amèrica espanyola, especialment de Mèxic, on fou importat el nou
estil. Aquests arquitectes produïren meravelles arquitectòniques,
filles de l'exuberant í ampulós xurriguerisme, exageració espa-
nyola del barroquisme.

Acabo d'indicar que el barroc comprèn totes les manifestacions
de l'activitat humana; res no s'escapà al seu dominí; res no fou es-
trany a la seva influència.

És un fet que es repeteix sempre. Tota transformació en l'ordre
de les idees i dels sentiments, quan aquesta és motivada pel lògic
desenrotllament dels fets, í no imposada pel caprici d'un despo-
tisme alt o baix, ho agavella tot, í amb major eficàcia quan la mo-
dificació respon a un mode d'ésser de l'època o és la traducció
dels seus costums. L'esperit humà és, per naturalesa, inquiet, inse-
gur en llur criteri i manera d'apreciar les coses; és l'etern caminant
a la recerca de novetats.

L'aparició del barroc representa, en el seu temps, un mo-
viment de protesta contra les rigideses acadèmiques característi-
ques del renaixement; les regles matemàtiques í rigoroses de
Vitruvi i de Vignola, no podien avenir-se al temperament de la
gent del segle dels grans Lluïsos de França, poderosos propul-
sors d'una manera d'ésser, oposada a la que existia en temps dels
Felíps d'Espanya.

Els segles xvi, xvli i XVIII representen, considerats en general,
un compàs d'espera; el trànsit d'una civilització a una altra, una
treva entre dos modos d'ésser; el que havia de desa p aréixer, perquè
representava una cosa morta, que havia fet el seu paper en la
història, í el que responia als nous sentiments que s'inícíaren i que
havien de donar forma a l'època actual. Era una societat que ha-
via arribat a la vellesa i que rno es conformava a desaparéixer
quietament, sense moure fressa. Res d'això; era com certs vells que
els dol l'ésser-ho í es disfressen de joves per a dissimular amb fas-
tuosos oripells els estralls de la senectud í es presenten presumint
d'una joventut que ja és perduda.
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L'art respongué a aquest estat de coses. Totes les manifesta-
cions de l'esperit es feren amb exuberància de formes. Parodiant
els homes dels segles xvii í xvni aquelles paraules del sublim himne
eucarístic, obligaren als artistes a posar en práctica el

Recedant vatera
Nova sint omnia
Corda voces et opera.

«Enrera les coses velles - tot sigui renovat - l'esperit, les paraules i
les obres».

Res hi ha que caracteritzí més a un poble, a una nació, que la
llengua í l'art genuïnament propi. Es pot donar el cas de la des-
aparició d'una nacionalitat í fins de la pèrdua del lèxic, però sub-
sísteíx l'estil o concepció de la bellesa í la seva realítzació per mit-
jà de les obres artístiques. S'haurà perdut la independència política,
el llenguatge i fins el nom de la raça, absorbit tot per un domini
agabellador de tota manifestació autònoma; no obstant, l'art sub-
sistirà, sobreviurà a tot. Els exemples abunden. El vell Egipte so-
breviu en les seves obres colossals; el poble grec dominará eter-
nament en el món de l'art. És més: les dominacions estranyes no
han pogut esborrar res del que produïren aquells dos pobles, ver-
taders educadors de les generacions que el succeïren.

No obstant, recordem que

Ars una - speeies multa.

Això és, la unitat de l'Art, com la de la Veritat, no vol dir uniformi-

tat i rigidesa, sinó varietat característica, determinativa de l'esperit

de cada poble que ha comprès i realitzat la Bellesa en les seves

obres.
En efecte, concretant -nos a l'objecte d'aquestes notes sobre

l'art barroc, podrem observar que dintre de les característiques

d'aquest estil o manera artística, que li donen caràcter i una certa

unitat quan s'estudia detalladament com interpretà cada poble el

barroquisme, no deixarem d'observar certes varietats de concepte

i de detall, sobretot, que diferencien unes obres de les altres, se-

gons la gent que les realitzà.
Si prenem com exemple a Itàlia on, com he dit, s'inicià í portà

als últims termes l'evolució del barroquisme en totes les manifesta

-cíons de l'art, podrem observar que, abans de néixer aquest estil,
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els grans arquitectes portaven en ells mateixos els gèrmens de la
nova manera, que responia al que se'n pot dir el geni de la raça.
Com obeint a una llei atàvica, que mai no ha estat derogada en
aquell poble, al qual fou tramesa per la civilització romana, les
obres de l'esperit itàlic es caracteritzen per 1'ampulositat, magnifi-
cència í grandiositat, com si el prestigi del segle dels Augustos
i Antoníns dominés encara i els fes de guia í viàtic. Observem sinó
la catedral de Milà. El seu autor la volgué d'estil gòtic i resultà
d'un gòtic-barroc. Així ho afirma un autor en dir «La profusa de-
coració gòtica del duomo de Milà és un vertader barroquisme». A
Itàlia, certament, es pot veure en alguns monuments un maridatge
(que a nosaltres ens ha de semblar un vertader contuberní artístic)
entre la severitat del goticisme i les graciositats del barroquisme.

Quan l'art gòtic arribà al terme de la seva vida, a l'esgotament
dels seus mitjans d'expressió, calgué en les complicacions de l'ano-
menat estil flamíger, que no fou sinó una mena de barroc de l'art
ogival. La severitat de les línies d'aquest, en el seu millor temps,
desapareix sota l'abundància de l'ornamentació, i l'atreviment í
multiplicació dels calats í de les traceries converteíxen els elements
constructius en una obra de puntaire al coixí, cosa que els grans
mestres del goticisme haurien rebutjat.

Com ja he dit, la crítica actual ha obligat a rectificar el con-
cepte que anys enrera es tenia del barroc. Hom creía que era una
aberració, obra de desequilibrí i revolucionària, el fi principal de la
qual era fer tàbula rasa de tots els cànons artístics fíns aleshores
vigents. Sí hom pogués prendre's sèríosament els cubistes actuals,
podríem comparar l'efecte que a la gent de bon gust d'ara produeí-
xen les estupideses d'aquests pseudo-artistes, amb la impressió que
causaren als tradicionalistes í acadèmics, les innovacions en el món
de l'art que s'operaren en els segles xvil í XVIII.

No obstant, no escau semblant comparació, puix que si el mo-
dernisme d'avui no té altra valor que la de la manifestació de la
vanitosa impotència de molts, que disfressen la falta d'estudis amb
absurdes extravagàncies, el barroquisme respongué a la manera
d'ésser de la societat dels segles en qué féu la seva aparició.

Políticament, era el temps del predomini de les monarquies ab-
solutes, de l'inusitat luxe de les corts reials, de les fastuositats de
tota mena; fou el gran segle de Lluís XIV, i coincidía aquest estat
social amb el prestigi que aleshores assolí la Companyia de Jesús.
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Aquesta ínclita milícia eclesiástica adoptà per a les seves cons-
truccions el barroquisme, í estengué per tot Europa aquest estil
que s'adaptava a tots els preciosismes í s'avenia molt bé amb les
solemnitats del culte catòlic.

Aquesta colossal florida de l'art vingué a representar com una
cantata triomfal a tota orquestra en honor del catolicisme, després
de les lluites religioses i dels desastres que ocasionà la dissortada
reforma anglicana, el calvinisme francés i el luteranisme tudesc. A
l'eixarreïda fredor i pobresa dels temples protestants, hom volgué
oposar l'esplendor, la riquesa, la magnificència del culte catòlic,
i els jesuïtes, collaborant poderosament a l'obra de l'església ro-
mana, feren allò que en el segle xiii l'orde del cister operà en be-
nefici de les belles arts.

Que es calgué, especialment en els dominis dels reis d'Espanya,
en les exageracions d'ornamentació i detalls enfarfegadors, inven-
tats per Xurrí.guera, no hí ha cap dubte. La rigidesa í severitats
característiques de l'època dels Àustries, no s'avenien prou bé amb
l'esperit alegre i platxeri.ós dels monarques de la casa de Borbon,
i els artistes no pogueren fer altra cosa, per a poder viure, que se-
guir el corrent, el que la moda, aquesta titánica reina, exigia.

No obstant, aquell corrent no era igual pertot arreu, Les exu-
beràncies ornamentals que es noten en els monuments d'Itàlia me-
ridional, des de Roma a Nàpols i a Sicília, no es troben en el Nord
d'aquella península; un equilibri més raonable domina arreu. A
França s'observa que els Perraults no imiten servilment als Bernini.

A Espanya especialment, pot fer -se la mateixa observació: se-

gons la regió, el barroquisme presenta diferències ben sensibles,

reveladores de la idiosincràsia de les regions històriques que for-

men aquest Estat.
Quan a primers del segle xvii Joan Bautista Crescenci introduí

la nova manera artística que havia de suplantar l'academicisme

del renaixement, representat per Herrera, com a bon fill de Roma

implantà allò que en el seu país predominava, sadollat del classi-

cisme que posaren de moda els Buonarrotti, els Bernini i els Bra-

mante. En les terres que formen la meseta central de la Península

s'exageraren fora de mida les llibertats que d'ell mateix ja consentía

el barroquisme, i es produïren obres tan marejadores pel carrega

-ment i balumba d'adornaments, com el célebre trasparente de la

catedral de Toledo, per no citar altres obres.



328	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Comparem, per exemple, la façana de l'hospital de Madrid
-enfarfegada d'ornamentació - amb la ben ponderada façana de la

catedral de Girona; la porta del palau del Marquès de Dos Aguas,
de València, amb la façana de la casa senyorial de Bofarull, de
Reus; els exemples podríem multiplicar-los indefinidament.

Encara que el barroquisme espanyol, com abans hem dit,
fou una aportació italiana, no obstant, s'afirma pels autors reg-
nícoles que el precursor d'aquell estil fou l'art plateresc, dit així
perquè el virtuosisme i 1'exquísídesa de detalls converteixen en
obra d'argenter allò que és del domíní exclusiu de l'arquitecte. Es
tractà la pedra de construcció com els metalls preciosos, i els ar-
quitectes, en llurs obres, sembla que preferien seguir a l'argenter
Arfe que no al mestre Herrera. Això explica que el barroc de les
regions central í meridional d'Espanya presentí l'aspecte de tre-
ballosa í minuciosa obra de l'orfebre.

A Catalunya, el barroquisme, objecte d'aquest estudi, pre-
senta caràcters ben propis, sense apartar-se, però, de la tònica
característica de l'estil. Aquí es produïren algunes obres renaixen-
tistes, característiques del segle xvi, en no molt considerable
nombre, que devem recordar com a precursores del barroquisme.

A la nostra terra, el vertader barroc dominà des de l'any 1670
al 1730, i durant aquest temps es produïren les millors obres d'a-
quelI estil.

Hi ha un període, però, entre l'acabament del goticisme (que,
com sabeu, dominà durant els segles XII al xv) i l'adaptació del
barroquisme (el qual, com acabo de dir, comprèn el segle xvi í part
del xvII), durant el qual en altres països el renaixement produí
vertaderes meravelles, en tant que, a Catalunya, aquest moviment
artístic i social penetrà més tard, aferrats els nostres artistes a
les tradicions del gust ogíval, que semblava que havien de perdurar
rebutjant novetats estrangeres. Això fa que aquí siguin escassos
els monuments del renaixement, i en canvi abunden d'una manera
extraordinària els del barroquisme, com sí s'hagués fet un salt
o un pont, sota el qual, com un corrent impetuós, passà sense
deixar gran rastre; un estil que no fou estimat a bastament i que
fou considerat com una importació que no responia al mode de sen-
tir l'art entre els nostres avantpassats í devots de l'art tradicional.

Jo suposo, que aquesta repugnància a acceptar les innovacions
introduïdes per les comunitats religioses í les cases nobles alesho-
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res més riques, afectades d'estrangerismes i entusiastes de tot allò
que tenia carácter romà, fou deguda a la pruïja de descatalanitzar
el nostre art í els costums de la terra. És allavors quan les famí-
lies aristocràtiques sentien major devoció pel que es realitzava a la
cort dels reis d'Espanya, que no pas per les coses de la terra nos-
tra. Per altra part, aquest període representa per a Catalunya la
davallada del seu poder i la destrucció, aleshores iniciada, de l'he-
gemonia política, que coincideix amb 1'enlaírament i prestigis de la
Casa d'Àustria i dels primers Borbons.

Però, com sigui que el geni de la nostra gent no s'avé al quie-
tisme, í l'esperit d'adaptació és una de les seves característiques
més ressoitints, s'acceptaren les modes vingudes de fora, i deixant
de banda les regles de l'escola renaixentista, escassament obser-
vades aquí, aviat es procurà imitar l'arquitectura castellana afet-
gegada d'ornamentacíó i plena d'exterioritats, que pretenen tapar
amb les seves coloraines la falta d'un pensament precís (1).

Entre nosaltres, el barroquisme representa, per tant, en els do-
minis de les Belles Arts el que en el món de la política la Unidad
nacional, o, si es vol, l'hegemonia del centralisme en minva de la
vida regional.

«Així l'art genuí í absolutament català ha de considerar-se
com a ben mort durant els segles xvi, XVII i XVIII, puix que només

existeix l'art espanyol (2).
No obstant, el nostre barroquisme no és una servil reproducció

del barroc de Xurríguera; dintre les característiques de l'orna-

mentació, en els exemplars més notables, hi ha major sobrietat,
i les línies constructives no desapareixen del tot. Exemples: Faça-
na de la Gleva í de l'església de Sant Feliu de Guíxols, etc.

Sota aquest concepte, podem citar alguns exemplars dels expo-

sats en aquest CENTRE. Entre ells figura la portada de l'església

parroquial d'Alcover; la d'Arenys de Mar; la de Caldes de Montbuy;

la de Montblanch; la de Poblet; la del de Sant Feliu de Guíxols; de

la parroquia] de Sarreal; de l'església de Sant Joan de Valls; de

Moyà í d'altres. I corn a model que els supera tots, la façana de l'es-

glésia de Betlem de la nostra ciutat. Aquest temple és un dels nostres

grans monuments del genuí art barroc, corn tots sabeu; vertader

museu d'aquest art, «perquè en aquesta església tots els grans mes-

tres setceutistes catalans hi són representats amb obres belles,

(1) Gudiol: Nocions d'arqueologia sagrada catalana.
(2) Gudiol: Obra citada, p. 562.
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corn si tots s'haguessin esforçat, en una mena de concurs, a veure
qui ho feia millor. Des d'en Viladomat als neoclàssics, tots hí són,
i es pot dir que el nostre art de] segle xviii, és a Betlem on cal anar
a estudiar-lo». (1). (1681-1729).

Si bé es considera, el nostre barroquisme no pot, amb justícia,
ésser qualificat d'aberració; no és el somnia altri horacià, o el des-
vari d'un malalt, puix que l'estructura arquitectònica no hi és del tot
desconeguda ní rebutjada, sinó que hí és acusada, si bé revestida
de fastuositats portades als últims extrems, cosa que és caracterís-
tica de l'època, i que es manifesta d'una manera evídentíssíma en
el vestit, en el moble, en la literatura, en els costums í en totes les
manifestacions de l'activitat i fantasia humana.

Fa ús, en les obres de l'arquitectura, de tots els ordres clàssics,
sí bé sense subjectar-se a regles fixes; prescindeix dels cànons es-
tablerts per Vitruví í Vignola. La columna, res no té a veure amb la
dòrica, ní jònica, ni coríntia, toscana o composta genuïnament
tars o segons les entenien els clàssics í els arquitectes del renaixe-
ment. El fust, generalment adopta expansions fins aleshores des-
conegudes; la canya es fa ventruda, es cobreix de grans fullatges
en el terç inferior; apareix aleshores la columna dita salomònica,
emprada en el baldaquí de l'altar de la Confessió de Sant
Pere del Vaticà, que es caracteritza per «tenir la canya en hèlix,
recaragolant-se entremig de gariandes de pàmpols i fullatges, flors
i fruites, per entre les quals sembla que juguin angelets amb ges-
tos estranys i contorsions inversemblants». Els capitells solen per-
tànyer a l'anomenat ordre compost, barreja del corinti i del jònic;
els arquitraus i frontons clàssics queden desfigurats, i es multipli-
quen partits, trencats, esmicolats capríciosament, es recarreguen les
motllures fins a desfigurar llur naturalesa amb additaments de cos-
sos sortints, i amb profusa ornamentació de garlandes, flors í frui-
tes, gerros, paneres i mil detalls que, a primer cop d'ull, causen
confusió i, esmaperduda l'atenció, acaba per sobtar la imaginació
i, confosa, res no veu en tanta de munió í agombolament de coses
diverses.

Com a exemple, els retaules dels altars majors de les parro-
quials, de Terrassa; d'Alcover; d'Arenys de Mar; de Cornudella; de
Llagostera; Palafrugell; Passanant; de la Misericòrdia, de Reus;
altar del Roser, de Sitges; Major de la parroquial de Tàrrega; de
Blanes; d'Olesa de Montserrat; de Cadaqués. Els altars de 1'esglé-

(1) Folch i Torres, Manuel.
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sia de Martorell: el major i eI del Santíssím Sagrament; els de l'es-
glésia de Sant Miquel de Mata; els del Santuarí del Vilar (Blanes);
els de Bell-lloch (Sant Joan de Palamós); els de Tagamanent; els de
Collsabadell; el de Sant Pere de Torelló; el de Torelló; el de La
Nata; el de Santiga i el de Sant Sebastià de Palafrugell.

No sempre, però, el nostre barroc es presenta amb les ampul-
lositats dels dies del seu major esplendor. En el segle xviii, evolu-
cionà en el sentít de reduir a termes més racionals els elements
decoratius. La influència italiana, dominant en els anys del segle
xvii, decau davant la influència francesa, dominadora en la centú-
ria xvrrr a , dels temps de Lluís XIV, la Regència i de Lluís XV (1710-
1774). Se sentí com un cansarnent de les esbojarrades fantasies del
barroc del xvii, í la necessitat de reaccionar contra les exagera-
cions. Així és que, vers l'any 1770, els exemplars dels quals podem
disposar per a ]'estudi, presenten un aspecte més equilibrat, una
major ponderació, un retorn a les línies no turmentades i a una
ornamentació més lògica. Les grans i complicades masses orna-
mentals se simplifiquen; l'absurda columna recargolada com una
gruixuda corda, desapareix per fi i és substituïda per la columna
cilíndrica, com correspon a la naturalesa i servei d'aquest membre
arquitectònic, sí bé decorada amb flors í, sovint, presentant a l'aca-
bament del fust una fastuosa matoia de gran efecte ornamen-
tal, formada per estilitzades fulles d'acant. Com a element decora-
tiu s'usa la petxina o els detalls inspirats en aquesta, i s'adopta

la línia ondulada o les gracioses corbes, llunyà record del precio-

sisme alexandrí, que vingué a ésser el barroc de l'art greco-romà,

en els darrers temps de l'edat antiga.
Com a models d'aquest gènere d'arquitectura que pertany, però,

al barroquisme í que, com aquest, no escapà als menyspreus de la
gent del romanticisme, haurem de recordar les esglésies de Sant

Sever, la Mercè, de Sant Felip Neri, de Sant Agustí, de Sant Miquel

del Port i Santa Marta, totes d'aquesta ciutat; l'edifici de la Uni-
versitat de Cervera, conceptuat «com el model més notable que es
veu a Catalunya, per la seva senzillesa de proporcions» (1) i algu-
nes esglésies de Manresa, Tàrrega, Cervera, Tarragona (capella de

Santa Tecla), Girona (façana de la Catedral) i el claustre de Sant

Domènec, de Vich.
Aquests edificis ajuntarem un nombre considerable de re-

taules, en els quals la nova forma del barroquisme equilibrat,

(1) Gudiol.
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és ben manifesta. Aitals, els retaules de les esglésíes del Remeí,
d'Alcover; de la parròquia d'Aiguavila (Girona); Alió (degut a un
dels germans Bonífàs); de l'ermita de Guimerà, dita la Bouera; de
la parroquial de la Mussara; de Montblanch; Pobla de Cèrvols;
Puigpelat; Sarreal; Selva del Camp; Valldosera; església de Sant
Joan, de Valls; Vilaseca; Ulldemolins; Montnegre; etc., etc., dels
quals estan exposats els més típics exemplars.

No pot negar-se, que la restauració neo-clàssica iniciada a Ità-
lía per Juvara í Sachetti (1685-1736-1764), es deixà sentir podero-
sament a la nostra península, portada aquí pels artistes procedents
de Nàpols, que devien acompanyar a Carles III quan deixà aquell
regne per la corona d'Espanya. Aleshores es fundà la Reial Aca-
dèmia de Sant Ferran, a Madrid (1745 i 1742), í es posaren en
pràctica, com a úniques dignes d'observar-se, les ensenyances de
Vignola, que feren traduir, en les obres arquitectòniques, en Ven-
tura Rodriguez i en Francesc Sabatini.

Com no podia deixar de succeir, les modes franceses del temps
de Lluís XVI, tingueren una ampla entrada en les obres d'art d'Es-
panya, i afinaren, amb les majors exquisitats, els models impor-
tats d'Itàlia. Un preciosisme versallesc ho dominà tot, i les for-
mes correctes, senzilles, eren el més apropiat enquadrament de
les obres d'aquella societat elegant i frívola del minuet í de l'eti-
queta. Res d'exageracions; tot fredament mesurat, d'un encarca-
rament molt distingit, molt fi, minuciós, exquisit. D'aquí resulta que
les esglésies bastides en el segle XVIII, són d'una fredor tan acadè-

mica, com les de Vich i la Seu nova de Lleida, que demanen que se
les exorní amb pintures í robes sumptuoses, o amb daurats i de-
coració llampants de jaspis í marbres amb revestimente de rajola
vidriada, amb adornaments pomposos i bells dibuixos, o amb es-
grafíats amb decorats a dos colors, que dissimulin la pobresa dels
materials de construcció, ja que el barroquisme rebutjà la pedra
treballada í usà amb preferència el maó o la mampostería. Desco-
neixent la noblesa del material petrí en el seu color natural, s'ar-
ribà al pèssím gust d'emblanquinar els paraments, fins a l'aberració
d'imitar, amb la pintura, la pedra que s'amagava sota la capa de
calç í a enriquir amb decoracions, en les quals s'imitaven les teles
precioses, elements arquitectònics o la glòria del cel amb munió
de sants i àngels, com a grans quadros de complicada composícíól

No és el nostre objecte parlar de les disposicions arquitectò-
niques del barroquisme, emprades en la construcció de les esglé-
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síes, cloquers, claustres i altres dependències dels edificis reli-
giosos, ni menys encara de les construccions civils, perquè ens
portaria a una extensió desmesurada. Devem concretar-nos, per a
acabar la tasca que ens hem assenyalat, a donar una resumida
idea de l'escultura en el període barroc, a la nostra terra, per ha-
ver-hi un nombre tan considerable d'obres, que prescindir de par-
lar -ne sería imperdonable.

Com les altres manifestacions del barroquisme, no es lliurà l'es-
cultura del menyspreu í desconeixement de la generació illustrada
del segle passat.

És d'ara, és d'aquests últims temps, que un justíssím moviment
de reivindicació s'ha operat per a donar els merescuts títols d'ho-
nor als nostres escultors dels segles xvii i xviii.

S'ha de reconèixer que tot el pes de l'enorme producció artís-
tica del barroquisme gravità en els escultors.

El gen¡ colossal de Miquel Angel Buonarottí és qui obrí l'ampla
vía que l'escultura havia de seguir, i inicià l'època moderna d'a-
questa princípalíssima branca de les Belles Arts.

Com hem dit de l'arquitectura, fou importada també la nova
manera que havien de seguir í imitar els nostres escultors. Una obra
cabdal se'ls oferí, dintre de casa, per a inspirar -s'hi. El sepulcre dels
Cardona, a Bellpuig, magnífic treball de l'italià Joan Nolano. No
pertany, en absolut, al barroquisme. Però, és un monument pre-
cursor d'aquesta manera artística.

És formidable el moviment artístic que en els segles xvi í xvii
tingué lloc precísament fora de Catalunya, en la branca de l'escul-
tura, en totes les seves formes: estàtues, bustos, relleus, estucs,
rellevats, esgrafíats, etc. Més no és el meu propòsit dir-ne res.

En els segles xvii i xviii, en ple barroquisme en la nostra terra, es

produïren un nombre considerable de trebalis escultòrics, especial-
ment retaules í santes ímatges. Però, no és abundant el nombre

d'artistes catalans que puguin comparar-se amb els que ímmorta-

Iitzen les escoles sevillana, cordobesa, castellana i llevantina. Per a

nosaltres, foren aquells els segles de desgràcia í decadència. .Mal-
grat ésser contràries totes les circumstàncies, alguns escultors so-

bressortíren per sobre la «multitud de vertaderes vulgaritats» (1).
Llurs obres no són, certament, admirables, sobretot les del segle
xvii; però, són apreciables i dignes d'estudi, perquè no calgueren
en els extrems i exageracions característics de l'estil. En el segle

(1) Gudiol: Lloc citat.
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xv 'atre ren més els nostres artistes, i sí bé no s'escaparen
dels defectes del barroquisme, dissimularen aquests per la netedat
i bona intenció que traspua en llurs treballs.

D'aquest temps són, com a més coneguts per les seves obres:
Francesc Rovíó, de Moià; mestre Cantarell; Miquel Sala; els Boni-
fàs, família d'escultors dels segles xvii i xviii, dels quals es conser-
ven un nombre considerabílíssim d'obres, unes de Lluís Bonifàs,
nascut a Barcelona (1676), un dels millors escultors de l'època, que
deixà a Valls obres notables; Lluís, fill de l'anterior (1683), deixe-
ble de Tramulles, deixà també a Valls escultures, potser aventatjà
el seu pare. Sobressortiren en el segle xvni entre els nostres ar-
tistes, Baltasar Bonifàs, les obres del qua] són inferiors a les del
seu avi í pare; Lluís Bonifàs i Massó (1730) que, tal vegada, fou
superior als esmentats, i Francesc (el seu germà), més arqueòleg
que escultor, que estudià les antiguitats de Tarragona. De Lluís
Bonifàs (besavi d'aquests darrers), és el Sant Pau del pati de la
Convalescència (1678), la Santa Eulàlia de la font del Padró, etc.;
de Lluís Bonifàs, fill de l'anterior, es coneixen algunes obres. Però,
és a Lluís Bonifàs i Massó, fill d'aquest, a qui es deuen les més cè-
lebres escultures del barroquisme català, puix és l'autor de l'es-
plèndid a cadirada de la Seu nova de Lleyda, obra no superada pels
artistes de la cort de Lluís XV, de la qual experimentà la influència
el nostre gran escultor, que inicià el moviment vers el neo-classi-
cisme, característic de les obres dels finals del xviii í primers del xix.

Es distingiren també, Agustí Pujol Vilaseca, de mig segle xviu,
autor de la ímatge de l'Assumpta de Santa Maria de la Mar, del
grup de la Santíssima Trinitat, de l'església de Sant Jaume; Pau Boi

-xadell; Ramon Amadeu; Salvador Gurri; els germans Grau, de
Manresa, etc., etc.

D'obres d'aquests escultors se'n conserven a bastament entre
nosaltres, per a poder formar-nos concepte de la respectiva vàlua.

Recordem, a més, el Sant Aleix, obra de Pujol, a Santa María
de la Mar, de Barcelona; el Sant Isidre, del mateix, a Vilanova i
Geltrú; la Caritat, obra de Salas, existent en la façana de l'Hospi-
tal de la Santa Creu, d'aquesta ciutat; i la socolada dels panteons
reials, de Poblet; la imatge de Sant Miquel, de l'església 1e la Bar-
celoneta, obres de Lluís Bonifàs (1755), etc. Són exposades algunes
d'aquestes obres.

La llista que podríem fer de la formidable producció dels nos-
tres escultors dels segles xvii i xviii, exigiria tot un curs i un nom

-bre gens reduït de volums, amb els quals hi ha rnatèría, més que
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suficient per a formar un Corpus sculpturarum Cataloniae barra-
chiae scholae.

Per a formar-nos idea de] gran esclat de l'escola catalana d'es-
cultors durant el domini del barroquisme, n'hi ha prou amb la vi-
sita a les esglésies de totes les contrades de Catalunya. L'examen
de les fotografíes dels altars, escultures, relleus, etc., exposades,
encara que representen un nombre reduït, donará una idea sufi-
cient de la producció especialment durant el segle xviii. És cert que
no es produïren obres cabdals; els temps no eren gaire a propòsit
per a arribar a les sublimítats de l'art; però, les obres dels nostres
artistes són estimables i dignes d'ésser estudiades í considerades
amb amor i mai menyspreades, perquè, en algunes, demostraren
llurs autors que arribaren al major grau d'imaginació í al domini
complet de la tècnica.

No ens és possible (ni tampoc són aquests els nostres intents),
fer un quadro complet de ço que en pintura, indumentària, mobi-
liari, joieria, etc., es produí en la nostra terra durant el període del
barroquisme.

Tot el que havem observat en l'arquitectura i escultura, durant
el període objecte d'estudi, pot aplicar-se, guardades les lògiques
diferències, a la pintura.

La tradícíó dels nostres pintors trescentistes í quatrecentistes
que tanta glòria donaren a Catalunya amb llurs obres mestres,
sofrí, com les altres branques de les belles arts, les influències
del temps; influències artístiques i també polítiques. Entre nosal-
tres no podem presentar, cony Itàlia, Bélgica, França, etc., el nom-
bre de mestres les obres dels quals causen meravella. El predomini
de la casa d'Àustria en els segles xvi i xvii, que tant afavorí les
regions central í meridional de la península en qüestió de les

belles arts, a penes se sentí en la nostra terra. Catalunya no pot

presentar obres pictòriques comparables amb les de ]'escola es-

panyola, en la qual, si bé s'imità í, fins en alguns autors, superà

els italians, no obstant, produí obres mestres en nombre consi-

derable. Iniciat el moviment artístic en el segle xvi amb Berruguete,

assoleix el major esclat en el segle xvii, que és el segle d'or de la

pintura espanyola, representada per les escoles valenciana, ma-

drilenya í sevillana.
Els nostres pintors, com els arquitectes i els escultors, es mos

-traren, en general, poc amics de les novetats vingudes de fora; en

lloc no es feia ja gòtic, i aquí, en ple segle xvi, encara s'usava un

estil que arreu era rebutjat. Fins en ple dominí del barroc els nos-
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tres pintors acceptaren, amb certa recança, la nova manera i llurs
obres presenten escasses condicions i relativa vàlua. La situació
del país (guerra de separació) en el segle xvii, no era favorable als
artistes. Com observa mossèn Gudio] «en les seves obres no es
deu buscar, generalment, ni riquesa, ni harmonia de colorit, ni
composició noble o complicada; solament sovint és recomanable
el dibuix, i quasi sempre l'expressió hi resulta significada amb més
bona voluntat i sentiment que no pas íntelligència». (1).

No obstant, cal recordar per damunt de tots a Fra Joaquim Jun-
cosa, frare cartoixà de Scala Dei, membre d'una família d'artistes,
i Josep Juncosa, dels quals són els millors quadros que es conser-
ven del segle xvii. En el següent, una renaixença és de notar: les
obres del segle XVIII presenten «més veritat i vivesa en el colorit.
amb més força í decisió en els assumptes í atreviment en la com-
posició, amb major independència en el dibuix» (1). Aquest positiu
progrés s'atribueix a la influèncía de Ferran Gallí, anomenat Bi-
biena, pintor que s'establí a Barcelona l'any 1708, al servei de la
cort de l'arxiduc Carles d'Àustria. De l'escola de Gallí sortiren An-
toni Víladomat, els germans Tramullas, Moles, Mayol, Pia (dit el
Vigatà), Montaña, Flauger, etc. D'aquests mestres, que podem dir
que formen la genuïna escola catalana del 1700, és considerable el
nombre de pintures de cavallet (retrats í assumptes religiosos) i de
bones composicions inurals en les cambres de les cases senyoríals
í algunes esglésies. Sobressurt, entre totes, la gran composició
que decora la cúpula de la capella de l'Hospital Militar, obra de
Flauger, i la cúpula de l'església del Bonsuccés, d'aquesta ciutat.

Res més lluny dels meus propòsits ha estat el de presentar a la
vostra consideració un quadro complet de l'art barroc a Catalu-
nya. Ni mitjans, ni temps suficient, han estat a la nieva disposició;
per tant, he tingut de reduir les meves pretensions a fer un resum
d'aquella moda artística, que caracteritzà els segles xvu i xviii,
comprenent totes les manifestacions de l'activitat d'aquella socie-
tat, tan digna d'estudi.

Les fotografies exposades, reproduint retaules, imatges, relleus,
portades; etc.. vos donaran més clara idea, que no pas les meves
explicacions, del que fou a Catalunya, el fíns ara de poc menys-
preat art barroc.

(1) Mn. Gudiol: Lloc citat.



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. LXV

J q
z
z

V



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. LXVI

SANT BOI DE LLUSSANES: ESGLÉSIA

^I.r. T. Uulamiuuv

SANT MARTI DE SOBREMUNT : SANTUARI DE SANTA LLÚCIA



w,	 x

vá
H.•

li

O

O

BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

W

O

D

7
F
z



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. LXVIII

TIMOTEU COLOMINAS I COLL

1866 - 1926



TIMOTEU COLOMINAS I COLL	 337

L'interès de l'exposició fotográfica, que anem a inaugurar, tot
es deu a la bona voluntat i cooperació del President del Centre
Excursionista de Terrassa, exposant les fotografies dels superbs
retaules de l'església del Sant Esperit i, especialment dels nostres
companys, els senyors germans Roig, Blasi, Genovart, Vilaseca
í Garrut.

A tots, les més grans mercès.

PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES

Tímoteu Colomínas í Coll
(Nascut a Balaguer, 1866 - Mort a Barcelona, 1926)

NOTA BIOGRAFICA

AVENT estat encarregat pel CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA de la redacció d'una nota biográfica de l'esmentat
Timoteu Colominas, arran de la seva mort, per a ésser

publicada tot seguit, de la qual cosa va privar-me l'estat delicat de
la meva salut, he d'aprofitar ara l'avinentesa de publicar-se un tre-

ball seu, inèdit, per a cuitar a escriure aquestes quartelles, en les

quals segurament no sabré expressar, com jo voldria, el molt que
aquest consoci era i valia.

En Tímoteu Colomínas, complínt l'inevitable destí, morí deixant

entre els que el volíem un buit insubstituïble. Fou un bon fill, un

bon marit i un bon pare. Era un veritable amic dels seus amics

í un excellent company dels seus companys; amable í complidor

dintre el seu treball.
La seva actuació en el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (1)

í els seus mèrits contrets per treballs d'índole diversa demostra-

ren el seu talent í l'amor a la cultura, palesada amb la seva coope-

ració contínua en moltes altres entitats. El seu pas per la Secreta-

ria del CENTRE va deixar un inesborrable bon record i en el BUT-

LLET Í de l'any 1914, hi figuren els seus treballs: «La Toça de

Montbuy», «La Cerva Blanca» i «La Guia de la Vall de Ribes i les

Altes Valls del Fresser».

(1) BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, any XXXVI, núm. 377, octubre 1926, p. 392.
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En setembre de 1905, junt amb uns quants companys més, fun-
dà la Societat de Cíències Naturals de Barcelona «Club Munta

-nyenc», de la qual fou el primer president, í figurà contínuament
dintre el Consell Directiu, fins a la seva mort, en què ocupava
la Vice-presidència. Donà gran nombre de conferències de temes
excursionistes, de prehistòria i d'arqueologia, principalment dues
d'importantíssimes; la una sobre Creus de Terme i l'altra, basada
en un estudi de conjunt sobre claustres catalans. Féu un interes-
sant parlament, com a representant d'aquesta entitat, en l'Aplec
Excursionista, celebrat a la Pobla de Claramunt l'any 1923, i en
els Butlletins núms. 6 í 7 de 1912 i núm. 2 (segona època) de 1922,
hi figuren respectivament els seus treballs: «Notes històriques de
Sant Martí de Provensals» í «Folklore espeleològic ».

De l'Esbart Folklore de Catalunya, del qual últimament era
President, podem dir-ne que n'era l'ànima. Pertanyia també a l'As-
soc í ació Catalana d'Antropologia, Etnografia i Prehistòria i al
Foment Autonomista Català.

Assistí al primer Congrés excursionista a Lleyda i al de Tarra-
gona. Fou membre del segon Congrés regional d'Ateneus i Asso-
ciacions de Cultura de Vilanova i la Geltrú, l'any 1912, on desen-
rotllà el tema: «Introducció de l'Excursionisme en les Escoles com
a ensenyança práctica».

Collaborà en diferents butlletins i revistes, entre elis els esmen-
tats del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i del «Club Munta

-nyenc», el de l'Esbart Folklore de Catalunya, a les revistes «La
Sardana» i «La _ > alç» de Balaguer, on publicà un nombre crescut
de rondalles í altres notes folklòriques. Collaborà en el número
destinat a Barcelona de «Les merveílles d'Espagne». Era membre
del :• Comitè per la restauració del Contrapàs» i formà part del
Jurat qualificador del Concurs Patxot sobre llegendes del Ripollès
i del primer concurs del «Llegendari Popular Català».

En 1908 fou nomenat, per l'Ajuntament de Barcelona, per for-
formar part dels qui feren els treballs d'arqueologia i topografia
històrica de la reforma de la nostra ciutat, on treballà intensament
al costat del senyor Rubió, com pot comprovar -se en l'obra de
F. Carreras i Candi: «La Via Layetana», en el qua] treball també
collaborà.

Havia donat un nombre considerable de conferències, altament
interessants totes, basades sempre en l'excursionisme í l'arqueolo-
gia, ultra als ja esmentats CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i

Club Muntanyenc, al Centre de Lectura, de Reus, a la Unió Indus-
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trial, de Barcelona, al Centre Excursionista del Vallès, de Saba-
dell, a l'Ateneu Obrer, de Matará, a l'Esbart Català de Dansaires,
al Folklore de Catalunya, al Foment Autonomista Català, a la Jo-
ventut Catòlica, de Molins de Reí, etc., etc.

De molt jove havia estat aficionat a l'excursionisme i a la foto-
grafia, la qual havia practicat particularment un bon nombre
d'anys. Això explica el per què havia pogut recollir una nombro-
síssima collecció de clixés, formant un veritable inventari gràfic, ar-
queològic i arquitectònic de Catalunya. Fou Jurat en diferents con-
cursos de fotografies del Club Muntanyenc, C. E. Barcelonetí, etc.

Em resta dir, que amb el seu bon caràcter, jovial i alegre tot-
hora, aprofitant -se del meu estat delicat de salut, a dotzenes de
vegades m'havia dit: «Quan us moriu, vull fer -vos la biografia»,
Pobre Tímoteul Qui tenia de dir-li que fóra jo el qui faria la seva

F. SERRADELL

UNA EXCURSIÓ PEL LLUSSANES I PLANA DE VICH

El dia primer de novembre de l'any 1924, diada de Tots Sants,
sortírem de Barcelona l'amic Josep Ribot i l'ínfrascrit per tal de
passar dos dies en plena natura, trescant pel Llussanès í Plana
de Vich. L'esplendidesa en qué el temps es presentava fou mo-
tiu sobrat per a que es moguessin els excursionistes; així és
que l'estació del Nord estava curulla de portadors de motxilles
que tenien les mateixes intencions nostres. Es posà el tren en
moviment i ja enquibits en el vagó ens trobàrem amb altres com

-panys, entre els quals hi havia en Lluís Coll, cosí del que relaciona.
A quarts de deu prenguérem terra a l'estació de Sant Quirze de
Besora, i, passat el pont que mena a la barriada anomenada
del Pont, i aprofitant l'avinentesa de sortir en aquell moment l'auto

que fa la ruta de Sant Quirze a Berga, l'agafàrem, salvant així la
distància d'uns 12 quilòmetres de carretera, fins al típic poble

d'Alpens. Allí baixàrem i deixàrem els companys, els quals conti-
nuaren fins a Vilada.

Aquest trajecte, de suaus pendents i revolts continuats, pre-
senta, de tant en tant, paisatges per demés interessants, tant en la
seva part pintoresca com en la seva vegetació i vista.

El poble d'Alpens, célebre per haver-hi estat mort el general
Cabrínety, en els esdeveniments de la última guerra carlista, si bé

molt modificat, recorda encara, en algun dels seus carrers i places,



340	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

l'antigor de la seva construcció. El seguírem, anant a raure a Fes
-glésia en el moment en qué es celebrava la missa major. El seu

interior és barroc i, tota ella, especialment el campanar, es veu a
les clares que ha sofert recentment una restauració. Allí poguérem
observar encara les típiques caputxes, l'adoració de la Santa Pau
i l'oferiment dels pans, costums típiques en nostre poble.

Les cases són, algunes d'elles, fins senyorials, portes adovella-
des, llindars amb interessants inscripcions, i finestres que recorden

la seva passada grandesa.
Una hora i mitja aproximadament seguírem aquells carrers,

admirant la plaça per la seva forma allargada í de gran capacitat;
després sortírem per la pròpia carretera de vinguda, desfent el ca-
mí cosa d'una hora, fins el disseminat poble de Sant Agustí de
Llussanès.

Al peu de la carretera hi ha alguna casa, í crida l'atenció una
de molt gran anomenada El Grau, la qual per la seva forma i di-
mensions, denota que fou d'importància. Damunt mateix de la porta
d'entrada hi canipeja un escut, treballat en pedra, d'un gust refinat
i d'una execució admirable, i enfront d'ella un safaretx i font de
pedra lí acaben de donar relleu. No lluny d'aquest casal s'aixeca
l'església parroquial.

Aquesta és ¡de petites dimensions, els seus altars són barrocs
i la façana remata amb un campanar d'espadanya, de dues cam-
panes, cobert per teulada. Criden, no obstant, l'atenció la ferra-
menta de les seves portes aplicada a la fusta. Enfront d'ella, i gai-
rebé tocant, un fossar mig abandonat, ple d'herbam. En conjunt,
un quadret interessant.

Seguint un xic més la carretera, ens cridà l'atenció un roure de
dimensions fenomenals, el qual meresqué els honors de fotografiar-
lo, i, al cap de poc rato, érem al collet anomenat de Sant Agustí, al
peu del qual hi ha la bifurcació de la carretera que porta a Sant
Boj, Perafita i Prats de Llussanès. Després d'haver reposat en
una casa de pobre aspecte, emprenguérem per un corríol bos-
quetà i, després d'uns tres quarts d'espessa vegetació í bosc fron-
dosíssím, arribàrem al cim d'un tossal on s'aixeca el celebrat San-
tuari dels Muts, de molta devoció per tota aquella contrada, i on
pensàvem fer nit.

El Santuari dels Muts és molt gran. L'església, d'una sola nau,
és espaiosa; el seu altar és barroc í la imatge de la Verge va ves-
tida, com és costum, amb vestit acampanat. Al costat dret, í ados-
sat a la nau, s'aixeca robust í alt campanar, amb una sola cam-
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pana. A l'altra banda hí ha l'hostatgeria, també molt gran i destar-
telada, i, per entrar a l'església, s'ha de passar per un porxo o atri
molt robust i en forma d'arc. La part principal de la dita hostatge-
ria, és el menjador, llarc i d'empostíssat ja gastat i fet malbé pels
anys, al capdavall de la qual i al costat d'una finestra, hi ha un nín-
xol en forma de capella amb una verge barroca. En aquest menja-
dor hi ha les portes que donen accés a les altres habitacions, cuina,
un altre menjador modern í dormitoris. En arribar nosaltres, hi
havia"una família que resava el rosari en prometença feta.

La vista panoràmica que des d'allí es disfruta és de les més
grans í dilatades de Catalunya. Els Píreneus, Montserrat, Mont

-seny, Pedraforca, Muntanyes de Berga, Serra de Cadí, Collsaca-
bra, Serres de Cabrera, etc., etc., es dominen d'una manera admi-
rable, així com santuaris, pobles, castells í poblats que s'arresse-
ren en aquells grandiosos massissos. Contemplant tan be]] pano-
rama estiguérem fins que ens ho permeté la llum, fins que en
enfosquir-se, la frescor que es deixava sentir ens féu retirar a
1'ín tenior.

Dins rònega í fosca cuina, asseguts al voltant de la llar, esti-
guérem parlant amb la família ermitana, fíns que estigué llest
el sopar. Traslladats al menjador modern, molt ben arregladet,
sopàrem modestament del que hi havia, i, després d'un ratet Inés
de conversació, anàrem a dormir, també amb relatiu confort i amb
modern moblatge,

A les 6 del matí del dia 2, al toc de l'Ave Maria, anunciat per

la campana del Santuari, posàrem peus a terra i, després d'haver
-nos desdejunat, prenguérem comiat d'aquella bona família i ens

encaminàrem vers Sant Boi de Llussanès.
El sol en la seva majestuosa sortida, daurant el paisatge d'una

manera esplèndida, ens profetitzava un dia seré i bonic, i l'at-

mosfera transparent ens permetia d'albirar amb tot detall aquell

espléndid panorama. Al cap d'un quart ens trobàvem ja al coll, des

d'on percebíem, a vista d'ocell, la població de Sant Boi. Aquest coll

el caracteritza un senzill padró d'obra, acabat en punxa, dintre del

qual hi ha una capelleta amb la imatge de l'Àngel de la Guarda.

Des del coll, i davallant sempre per camí fressat, anàrem en

un quart d'hora més, al casal de Vilar. Aquest casal és grandiós, i

és un inodel característic de casa pairal dels principis del segle

xviii. S'aixeca a 10 minuts de la població.

Sant Boi del_ Llussanès, és una població molt modernitzada, si

bé encara conserva algun detall del seu bon temps. A la sortida,
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í al peu de la carretera de Vich, s'aixeca airosa i molt ben conser-
vada creu de terme. Entre els seus casals, es destaca can Solà,
amb porta adovellada i matacà per la seva defensa. L'església, si-
tuada un xic alta, a la qual dóna accés una escalinata, és dels prín-
cipís del segle xviii; tant la seva porta com el seu interior barroc,
és de gust molt discutible; en canvi té airós campanar. En el que
forma una placeta, í al costat de la mateixa església, hi ha el fos

-sár molt net í arreglat.
Vist el poble, continuàrem la nostra ruta per la carretera de

Vich, la qual, amb alguna volta í pujada suau, ens havia de menar
a la carena dívisòría del Llussanés amb la plana de Vich, guanyant

-la amb cosa d'una hora.
Un cop al cim, deixàrem la carretera í seguírem per un camí de

carros amb l'intent de dirigir-nos al Santuari de Santa Llúcia de
Sobremunt, mes, en trobar una bifurcació de camins agafàrem el de
la dreta en lloc del de l'esquerra, el qual ens menà, en initja hore-
ta, al poble de Sant Martí de Sobremunt. No ens dolgué gens l'e-
quivocació i petita marrada, puix vegérem la seva església amb
el seu quadrat i robust campanar, formant un grup interessant.
Entràrem en l'església, en la qual es celebrava la missa major, í
poguérem admirar costums sempre curiosos. El seu interior, bar-
roe, tampoc té res que l'avali.

En sortir, les emprenguÉrem per un altre camí, que en mitja hora
ens havia de menar al Santuari de Santa Llúcia. Aquest Santuari
està situat en una altura des de la qual es disfruta d'una vista es-
pléndida sobre el Llussanés í plana de Vich. És molt petit i extrema-
dament pobre. El seu campanar és baix, amb píramidó, í, per entrar
a l'església, s'ha de passar per robust atri. Allí dinàrem pobrament i
gràcies, junt amb un altre excursionista que venia de Perafita i es
dirigia a Manlleu.

Llestos ja, seguírem amb l'excursionista esmentat en direcció
al Santuari de la Gleva, per un camí que, revoltant la muntanya
en la seva part ubaga, ens portà en vistes del poble de Sant Hipò-
lit de Voltregà, on entràvem al cap de mitja hora.

Sant Hipòlit, és un poble molt modernitzat, mes, així i tot, és
molt interessant pels molts característics edificis que conserva. La
seva església és, com totes les altres, abarrocada, surmontada per
un bonic campanar.

Poc ens hi entretinguérem, i seguint espaiós camí, als 10 mi-
nuts ens presentàvern a la barriada i Santuari de la Gleva.

La Gleva és una barriada molt bonícoia, sobretot mirada per
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la part baixa o de Manlleu, coronada per l'església í campanar
punxegut al peu del qual serpenteja, entre arbres, el Ter. L'es-
glésia és barroca, afecta la forma circular, és inolt gran i adornada
í la seva Verge molt venerada, si bé vestida amb la ridícula pape-
rina que la desfigura. Per a entrar -hi s'ha de pujar bonica esca-
linata la qual, junt amb la plaça on s'aixeca i una alta creu de
pedra, forma un bonic conjunt.

Després d'haver refrescat un xic, ens despedírem del nostre
company, que féu via cap a Manlleu, i com que nosaltres podíem
disposar encara de prou temps, tots dos determinàrem agafar el
tren a Vich; salvàrem els 12 quilòmetres de carretera, passàrem
per la barriada de les Masies de Sant Hipòlit í arribàrem a Vich ja
ben fosc. Allí agafàrem el tren dominguero, que ens portà a Bar-
celona, després d'haver disfrutat d'un parell de dies esplèndids,
d'albirar paisatges encísers i de fer un bon aplec de fotografies
interessants.

TIMOTEu COLOMINAS t

L'Obra foiklòríca d'En Cels Gomis (*)

E
N Ramon N. Comas va traçar la biografía del bon amích
Sr. Gomis, que va donar a conèxer aquí en el CENTRE Ex-
CURSIONISTA DE CATALUNYA, ínsertantse en els butlletins nú-

meros 246 y 247, poch després de la seva mort en 1915, als 74

anys d'edat.
Es un treball escrit ab amor y paciencia, corn feya sempre totes

les coses el Sr. Comas, el barceloní més entusiasta dels nascuts en
la nostra ciutat. No hi podría afegir res a lo dit per ell y en conse-

qüencía, no'm proposo pas ressenyar la vida del estudiós y treba-

llador infatigable, sino considerarle un aspecte tan sols de la

metexa.
La tasca en prò de la tradició que va realísar En Gomis, va ser

inmensa y de gran trascendencia en el Folklore catalá, que junta-
ment ab En Maspons y Labrós, varen situarlo en un bell començ

tan amunt, com maymés li hem vist. Mentres la major part de

(') Accedint a la voluntat de l'autor, transcrivim íntegrament aquest treball, respectant
també la seva ortografia.
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folkloristes, anaren recullint rondalles, cançons, llegendes, supers-
ticions, costums y en general totes les manifestacions populars que
veníen succehíntse de pares a fills, per posarles modestament en
un reconet de revista, els dos esmentats feyen aplechs quantiosos,
ben sístematisats, ab nombroses confrontacions y tractaven d'es-
brinar l'orígen de les coses.

En Gomis, havía de ser folklorista en l'ampli sentit de la pa-
raula, perque era un gran observador, no's cansava may de pre-

untar, prenent tot seguit la nota corresponent y per les vícíssítuts
de la vida va vèures obligat al exercir els càrrechs per els quals
havía sigut designat, a peregrinar sempre, del N. al S. d'Espanya
y de llevant a ponent, recorrentla tota, especialment Catalunya,
al estudiar el traçat de ferro-carrils, carreteres o conducció d'ay-
gües. Quan arríbava'1 vespre y dexava en pau el teodolit y les
banderoles, allavores treya la llibreta y començaven les notes de
lo observat durant el dia, subjectant a interrogatori als moços, les
criades y a totes les persones que molt especialment en les llar-
gues hores d'hivern en les cases o hostals apartats de població,
Ií proporcionaven l'avinentesa.

El contacte constant ab la naturalesa y el tractar sempre la
gent del poble, dona molts conexements, qu'encarú que no perta-
nyin a la ciencia àulica, a lo que's ven consignat en els llibres co-
piantse uns autors als altres, senyala camins que's perden en la
llunyanía y fa fixar l'atenció en fets que no per ser vulgaríssims
dexen de tenir notoria importancia.

Una historia, unes matemàtiques, una geografía, se fan ab lli-
bres, recluíntse un en l'escriptori; però'ls treballs folklòríchs s'han
de disposar corrent món, preguntant a molta gent y sobre tot sa-
bent distingir lo contat fidelment, de lo après en ]libres o inventat,
perque molts subjectes posats a enrahonar, no tenen aturador y
sense pensar hi afegexen de la propia collita.

Hi havía amés dues circunstancies concorrents en En Gomis,
que no's troben pas sempre reunides: era un gran demòcrata, re-
publicá federal qu'havía près part activa en el moviment polítich
posterior al destronament de la reyna Isabel, lo qual volía dir que
era molt amant del poble, ídentíficantshí enteráinent; y era també
un home de ciencia, apresa ab marcat interés, al cursar els estudis
de la carrera d'enginyer a Madrít.

Les ciencies naturals 1'atreyen y per axò ses obres ho reflexen
ben be, puix prescindínt de les que va escriure sobre Geografía y
Historia natural, que'n podríem dir de ciencia pura, sa gran pro-
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duccíó folklòrica va versar especialment sobre Meteorología, As-
tronomía, Zoología y Botánica. El cel, la terra, els animals, plantes,
minerals y la familia humana que viu enmig de tots ells, eren ob-
jecte predilecte de sos estudis y no hi ha niés que veure «L'amor
a la naturalesa », article publicat en el butlletí n.° 205 del 1912 per
convèncersen. Axí es que trobava perfectament el lligam entre la
tradició y l'objecte que's proposava'1 nostre CENTRE, exposat d'una
manera clara en »L'Excursionisme y el Folklore», conferencia do-
nada en 10 de febrer de 1902 ab motiu de les festes jubilars cele-
brades per conmemorar el XXV aniversari de la fundació d'aquesta
entitat, que figura en el butlletí corresponent.

No cal dir que l'excursionisme'1 sentía; no hi ha més que re-
passar els anuaris de 1Assocíació d'Excursions Catalana» de
1881 y 1882, per veure les moltes ressenyes que tc^, de son pas y
estada per Castella, Aragó y Catalunya; y en els butlletins dels
anys successius, la copiosa colaboracíó referent a Saragoça (ciutat
y província), Terol, Osca, Salamanca, Valladolid y diferents indrets
catalans. Y es d'advertir, qu'ell tractava de donar un cayre cientí-
fich al excursionisme, ensenyant prácticament en 1881 als socis,
l'ús del teodolit per els itineraris que fessin ab la corresponent
presa de cotes d'altura Fins a ell se deu lanar coleccíonant fòs-
sils, minerals, moluscos, etc., dels quals va regalarne a centenars
d'exemplars, juntament ab objectes arqueolò ichs trobats en les
excavacions y tot quant pogués reunirse que dongués una perfecta
idea de lo típich, axí de la naturalesa, com del passat y costums

nostres. Les aportacions en objectes qu'ell va fer varen ser tan
importants que en el CENTRE va proposarse de donar el nom de

Museu Gomis, al que s'anava formant y que després hi ha faltat

realment l'esperit de continuítat.
Les rondalles i llegendes, varen ser objecte de sa constant aple-

ga, publícantue una pila: «El gegant de Cardó», «En Toni de Ma-
legne de Tivenys », <.L'ermita cremada» y «El tresor de l'ermita de

Sant Bernat», en 1890; «Lo regidor Valimanya» y «La casa dels

Moros», en 1892; «L'invenció de la fanga y dels arpells» , en 1895 y

«L'arpa de Davit», en 1896.
No dexava endarrera les demés manifestacions folklòriques;

axí es qu'en el propi butlletí, se troben els següents treballs:

«Gnomos y follets », en 1895.
«Orígen d'un modisme ampurdanès», en 1896.

«La lluna segons el poble », en 1900, considerablement aumen-

tada més tart y formant l'objecte d'una publicació apart.
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«Ditxos tòpichs», en 1901.
«Un Dijous Sant a Sant Esteve de Bas (La Cena)», en 1915.
A més en ]'«Anuari de la Associació d'Excursions Catalana»,

de 1882, havía insertat «Cansons populars catalanas» y en el volum
IV de la «Biblioteca popular» titulat «Miscelànea folk-lòrica» (1887),
hi té «Costums empurdanesas: dinars de morts, honras grassas».

Com era un bon amich dels amíchs, havía fet sentides necrolo-
logíes, d'entre les quals interessa esmentar les de:

«En Francisco de S. Maspons y Labrós» en el butlletí de 1902
y En Ramon Arabia y Solanas» de 1903.

Però lo qu'En Gomis considerava com a «obres», són les
següents:

«Programa de literatura oral catalana», «Lo llamp y'ls tempo-
rals», «Meteorología y agricultura populars », «Botànica popular»,
«Dictats tòpichs catalans, «Zoología popular catalana», «La lluna
segons lo poble» y «La bruza catalana».

I. - PROGRAMA DE LITERATURA ORAL CATALANA

Publicat en «L'Avenç» de 1883, pls. 244 a 250 y reproduit al «Ar-
xiu d'Estudis del Centre Excursionista de Terrassa» de 1912, pls. 82
a 89, ab alguna modificació, afegínthi exemples aclaratoris en els
diferents epígrafes. La llàstima es qu'abdós treballs varen quedar
interromputs.

En el preliminar de la classificació declara l'autor, que la lite=
ratura oral «no admet correcció de cap mena», no manifestantse
conforme per tant ab En F. P. Briz que posa eufemismes en ses
endevinalles, ni ab En Pierre Vidal que fa rimar totes les paremíes,
encara que no ho Passi axí'l poble.

Al efecte zstableix els següents grups, de quals nombroses sub-
divisions prescíndím, per no allargar l'article:

I Tradicions (A Mitològiques. B Relligíoses. C Històriques.
D Locals).

II Sérs fabulosos.
III Ciencíes ocultes.
IV Ciencíes naturals (A Astronomía. B Meteorología. C Zoolo-

gía. D Botànica. E Mineralogía).
V Agricultura.

VI Medicina.
VII Geografía.
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VIII Particularitats de llenguatge.
IX Costums (A Religioses. B Socials. C Privades).
X Jocs (A De l'infantesa. B D'adults).
XI Rondalles.

XII Embarbossaments.
XIII Endevinalles.
XIV Oracions.
XV Músíca y poesía (A Cansons. B Danses).

XVI Aforística general.
XVII Preocupacions.

Com se veu, es una completa divisió del Folklore, perque ell,
home metòdich, ja veya que molts anaven recullínt sense ordre ni
concert y trobava que «si's vol fer feyna profitosa, s'ha de comen-
çar per establir un plan».

II. - LO LLAMP Y'LS TEMPORALS

Barcelona. A. Verdaguer. 1884. Un volum de XXII-69 pls. ab
endreça y taula, en 8.°, començant la série de la «Biblioteca Popu-
lar de la Associació d'excursions Catalana».

Les materíes tractades, están ordenades axí:

Pròlech per D. Francisco de S. Maspons y Labrós.
I Pedras de llamp.
II Temporals.

III Remeys contra'ls llamps y'ls temporals.
IV Oracions populars contra'1 llamp.
V Ditxos sobre'l llamp y pronòstichs que d'ell se deduhéíxen.

Apèndix, per D. Ramon Arabia y Solanas. Lo toch de mal
temps y'ls conjurs contra los temporals en lo Tirol.

Es un aplech ben nodrit de tota mena d'especíes folklòriques;

rondalles, llegendes, paremíes, cançons, endevinalles, supersticions,
costums, goigs, dites tòpiques, etc., recullídes per tot arreu de Ca-

talunya y confrontades ab les similars del restant d'Espanya y

del extranger.
Quan ve al cas, hi ha una serie de referencies erudites, que

proven en l'autor lo famíliarísat qu'estava ab les obres clàssiques

y fins ab monografíes de caracter especialíssinl.
De tant en tant, sobta ab sos dubtes, com es ara al senyalar la
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creencia en l'íntervenció de les bruxes en certs fenòmens atmos-
fèrichs, com l'existencia d'un pèl de cabra dins deis grans de pedra
y calamarsa que'1 poble atribueix a art de bruxería, el terme bruix
donat al embolich de núbols negres que solen anar devant dels
temporals, la metexa paraula de calabruixó y la coneguda canço-
neta de: Plou y fa sòl —les bruxes se pentinen, etc.; dubte que per
sol, es l'esboç d'un tema prou interessant y difícil.

III. - METEOROLOGÍA Y AGRICULTURA POPULARS,
AB GRAN NOMBRE DE CONFRONTACIONS

Barcelona. A. Verdaguer. 1888. Un volum de IX-176 planes y
taula, en 8.° constítuínt el V de la «Biblioteca Popular».

La divisió de l'obra, és aquesta:

Pròlech.
Capítol I La Pluja (Ab ses notes corresponents).

Id.	 II Lo Vent (Ab ses notes).
Id.	 III Fret y Calor (Ab ses notes).
Id.	 IV Meteorología agrícola (Ab ses notes)..

L'anotació es abundosa; bastí senyalar que hí ha 81 paremies
referitse exclusivament a la pluja, a més de varies cançonetes y
modismes, ab 105 notes d'Espanya y del extranger.

Y no es pas que sigui'l capítul primer el més plè, perque l'últim,
el corresponent a la Meteorología agrícola, conté 293 paremies ca-
talanes, ab 258 notes preses de per tot arreu, tant de casa, com
de fòra.

Es veritablement un arsenal de datos, presentats secament, ab
les notes respectives de lletra molt petita al final, per no fer volu-
minosa l'obra.

Al començ de cada capítul, hi posa un substanciós proemi so-
bre la materia que va a tractar, expiícant lo que n'opinaven els
llibres sagrats, les religions. y els sabis de totes époques, per fer
comprensible ]'estat d'opinió actual entre'1 poble de totes les nos-
tres comarques.

IV. - BOTÁNICA POPULAR

Barcelona. A. Verdaguer. 1891. Un volum de 152 pls. y 5 d'ín-
dex, en 8.°, constituint el VI de la «Biblioteca popular».



L'OBRA FOLKLÒRICA D'EN CELS GOMIS 	 349

Després d'un pròlech curt, entra en materia en les Generalitats,
ahont hi agrupa tot lo que fa referencia a abres, herbes, fulles,
flors, espines y tot quint nos referexi a cap especie determinada.

Passat el vestíbul, s'entra a les Monografies, en nombre de 143,
que desde'1 moment no poden ser totes axí meteix extenses; puix
si al blat hi dedica més de quinze planes, a altres vegetals hi des-
tina sols unes ratlles, segons l'importancía que'1 poble hi conce-
deix. Hí presideix sempre un crí:teri sà y folklòrich, establint de
bones a primeres la sinonimia, .o sigui donant el nom ab que vul-
garment es coneguda la planta a Catalunya, el norn corresponent
castellà y el científích adoptat en les botàniques modernes.

Molt sovint posa les virtuts curatives, puix ja es sabut que la
gent hi creu molt, lo qual no té res d',extrany, tota vegada que la
farmacopea antigua, estava essencialment basada en les propietats
dels vegetals.

Les creencias y supersticions hi abunden, lo meteix qu e les lle-
gende.s, rondalles, cançons, corrandes, paremies, endevínalles,
comparances, costums, jochs y totes quantes Inan•ífestacions popu-
lars fassin referencia a les especies vegetals,

Tenía en preparació una nova edició aumentada en més de
cent planes.

V. - DICTATS TÓPICHS CATALANS

com ho anomenava en 1910 y que consten ab el títul de:

Literatura oral catalana. Ditxos tòpichs
en el butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, 1901, núme-
ros 72, 73, 76, 77 y 78, encapsalat aquest últim com a «Dicteris y
motius contra'ls pobles »., els quals comencen ja en l'anterior.

:L'.autor declara que no pretén d.e cap manera presentar :una
colecció de dites tòpiques, sino d'inicíarla, a fí de que'ls altres va-

gin aumentantla.
N'hi ha de molt curioses; unes relacionades ab l'historia lo-

cal, v. gr.:

'«Borrassà es bu
si no fos lo prior de Lladó;
prò, ab això y això,
Borrassà es bo ».
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altres relatives a supersticions, p. ex.:

«Sant Hilari prop d'Arbucies,
Dotze dones tretze bruixes ».

sovintegen les que respiren afecte al ferrer, com:

«Si'l Vallès fos un oú
lo rovell fora Palou ».

y alguna n'hi ha que ve a tenir forma enigmàtica, p. ex.:

«Els que van a Marata
hí van un any y en tornen l'altre ».

perque la festa major de dit poble es el 31 de desembre.
No dexa de tenir gracia la consideració de poch religiosos y

amants de la bona vida, que la gent del Camp de Tarragona aplica
als de Liró, dient:

«Gent de Liró,
gent de bona olla y poch sermó ».

a lo qual contesten ells:

«Fes be y no fassis mal,
que altre sermó no't cal».

Avalora considerablement l'aplech, la confroutacíó que fa ab
les follíes y paremíes del restant d'Espanya, algunes de les quals
semblen ben be calcades; sino que l'absoluta diferencia entre'1
nom dels pobles, demostra sols l'identidat de pensament, en lloch
de la senzilla còpia.

VI. - ZOOLOGÍA POPULAR CATALANA

Barcelona. 1910. «L'Avenç ». Un volum de 484 planes y índex,
en 8.°, constituint el IX de la «Biblioteca popular».

Está dividit en vuyt capítuls, de la següent manera:

Mamífers domèstichs. Generalitats. Monografíes: 9.



L'OBRA FOLKLÒRICA D'EN CELS GOMIS	 351

II Mamífers bosquetans y feréstechs. Monografíes: 20.
III Aus casolanes. Monografies: 6.
IV Aucells de bosch. Generalitats. Monografíes: 60.
V Reptils. Monografíes: 12.
VI Peix. Generalitats. Monografíes: 19.

VII Moluscos. Monografies: 3.
VIII Insectes. Generalitats. Monografíes: 29.

El criteri seguit al tractar dels animals es el lneteix que va
guiarlo al redactar la Botànica popular. Y no s'ha de veure en
1'aument considerable de l'obra, el major apreci que en general
tinguí el poble als animals per damunt de les plantes; puix sí be
l'ovella, el caball, la vaca y el goç són d'una importancia capdalt,
no ho són pas menys el blat, les mongetes, les patates, les cols, el
pí, el roure, els ceps y les oliveres. El motiu d'haver fet el volum
molt més gros, es senzillament que l'autor va donarlo a l'estampa
uns quants anys més tart y cona ell treballava constantment, les
notes s'havíeu anat apilotant y va resultar l'obra més enrodonida.

VII. - LA LLUNA SEGONS LO POBLE

Barcelona. Tipografía «L'Avenç ». 1912. Un fascicle de 59 planes
en 4t., formant part de les «Publicacions de la Secció de Folk-lore
del CENTRE» (1). Es la tercera edició considerablement aumentada,
y les materies están distribuides axí:

Pròlech (Ressenya de les antigües creencies respecte a l'ado-

racíó de] nostre satèlit).
I Lo que es (Es a dir: com el poble se la figura).

II Lo que s'hi veu (La roda de la fortuna, l'home dels arcos, Lon-

ginos, un vell, etc.).
III La seua influencia (explicada ab els modismes, aforismes y

supersticions).
IV Dues preocupacions (pertanyents a les anomenades «llunes

roges »).
V Cansons y dites. sobre la Lluna (ab bona cantitat de corran-

(1) Aquesta biblioteca que no's va continuar per causes que no fan al cas, consta de:
I E. Vigo. <Aplec de balls populars del Pallars, 1909.
II R. Serra y Pagès. 'La festa del Bisbetó y orígens de la meteixar 1910.

111 Mercè Ventosa. L'episodi d'Ulisses y Polifem en la rondallística catalana' 1910.
IV C. Gomis <La Lluna segons lo poble» 1912.
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des, cançonetes, formuletes, acompanyatoríes de varies
pràctiques y endevinalles) y

Acabament, disculpant al poble de les preocupacions que ma-
nifesta respecte a dit astre, tota vegada que sempre hi han
sigut y encara fa poch qu'eren cregudes per la gent lletrada.

En la portada consta com a 3 a edició y les anteriors varen ser:
1. a publicada en la revista «L'Avenç» en 1883, de la qual s'en va
fer un tiratge apart, qu'ara es introbable, y 2. » , considerablement
aumentada, en el butlletí del CENTRE, any 1900, núms. 62, 63, 65,
67 y 68.

LA BRUIXA CATALANA

Aquesta obra que fa falta en les publicacions nostres, va ser

iniciada al començar l'autor les excursions per Catalunya, arre-
plegant totes les llegendes y fets donats com a autèntichs per el
poble en lo relatiu a la ferina creencia en les bruxes.

Ben aviat va veure les estretes relacions ab els fets demoníachs,
ab el sensnornbre de malifetes que se les hi atribuíen y les múlti-
ples observancíes qu'encara's practicaven, tant en la curació de
de mals, com en l'endevinar les coses futures.

Axí va anar formant l'autor un conjunt d'observacions ab mar-
cada hornogeneítat y sí de bones a primeres va destacarne les tem••
pestats, publicant l'obra «Lo llamp y'ls temporals », va anar dexant
totes les altres materíes que's prestaven a ferne nionografíes, com
els fenòmens nerviosos interpretats segons el sentir vulgar y les
males arts en general.

Tot axò hauríen pogut ser tractats ben interessants de demo-
nología, magia, màntíca, spagirisme y pzícopatología; però com
sobre cada punt no hauría pogut reunir un cabal suficient de notes
preses directament, va preferir reunirles en un sòl «corpus», podent
presentar axí una mena d'encíclopedia catalana de demonología y
ocultisme, ab el nom que generalment ve a resumirho tot: la Bruxa.

Fòra de lo esmentat relatiu als temporals, ben poch havia en-
cetat l'assumpte y sols recordo que en 1902 al donar la conferen-
cia sobre «L'Excursionisme y el Folklore», va llegir una série de
fets anotats per ell, ab el títul de «Creencies populars de Bruixes ».

Devía ser cap al any 1885, que va fer l'esquema de l'obra, divi-
dida en la forma següent:
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Pròlech.
Capítul I Generalitats.

» II Bruíxas y bruixots transformats en animals.
» III Reunions de bruixas.
» IV La bruixa y'ls temporals.
» V Velocitat de traslacíó de las bruixas.

VI Lo dimoni. Sas aparicions nocturnas.
» VII Ponts del diable. Pedras del diable.
» VIII La nit de Sant Joan.
» IX Tiradors de sorts.
» X Desencordadors, curadors de gracia y curanderos.
» XI Adivinos.	 Quiromancia, cartomancia, sonambulís-

me, etc.
» XII Mals donats.
» XIII Esperitats.
» XIV Imprecacions y remeys contra las bruixes y las ma-

las arts.
» XV Preocupacions y pràcticas supersticiosas de las clas-

ses ditas ilustradas.
Apéndices.

Com se veu es un programa complert, qu'abraça totes les ma-
nifestac í ons de la superstició relatives al sér malèfich per essencía,
terror de les persones donades a lo maravellós, que no són pas
precisament les baxes capes socials, sino que com se veu ja en la
distribució de les materies, destina el capítul XV a tractar de les
metexes supersticions entre la gent que's califica d'ilustrada.

Com a petítíssíma mostra d'aquesta obra, que si's publiqués
ajudaría molt a desterrar falses creencíes qu'avuy ja són ben ana-

cròniques, copío'1 començament del pròlech, escrit en l'estil del

gran folklorista, ras y curt, que té quelcom d'escultural y dona a

conèxer son amor a la naturalesa, tot anyorant una pila de mani-

festacions d'èpoques ben reculades, ben amarades de poesía:

«L'antich mon ha desaparegut per complet.
Les estatues dels deus que personificaven totes les forces, totes

les manifestacions de la Naturalesa, jauhen esmicolades entremítj

de les romagueres, ortigues y cardots que crexen al entorn de llurs

temples enrunats.
La pitonisa grega ha caygut del artístích trespeus, damunt del

qual pronunciava'ls seus oracles.
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La sibila romana ha fugit de les tenebroses coves que habitava.
La druídesa no endevina ja l'esdevenir, ni fa cap mena de pro-

digis sentada a l'ombra de les velles alzines dels feréstechs boscos
de les Galies.

La ninfa Egeria, amiga y consellera de Numa; los tan renome-
nats oracles de Delfos y Patara, de Dodona y Lencata, han enmu-
dit per sempre, perdentse en la boyrosa nit del passat.

Lo foch sagrat que les pures vestals conservaven, s'ha apagat.
La religió que dívínificava totes y cada una de les formes de la

Naturalesa, ha mort.
Les poètiques metamòrfosís de les antigües mitologíes, han si-

gut borrades ab la seca esponja del anatema fulminant contra
elles, per la religió que les ha substituídes.

Es en va que busqueu avuy nàyades a les fonts, ninfes als rius'
faunes y hamadríades al bosch, tritons y sirenes al mar.

L'únich que de tantes rialleres creacions de la poètica fantasía
oriental nos queda, es lo sàtir, qui encara de tant en tant llença
estrident riallada mofantse dels qui pretenen anular la Naturalesa.

¡Riure! ¡quina profanació! ¡Riure en un món que no es niés que
una vall de llàgrimes; en aquesta terra consíderada sols com un
trist desterro, com un erm camí que havem de passar per arribar
a la nostra desitjada patria! ¡Anatema] ¡anatema! ¡anatema!».

L'autor segurament qu'hauría modificat la distribució de mate-
ries, perque ab la constant aportació de paperetes, hi havía capí

-tuls qu'automàticament s'hauríen anat engrandint, com lo perta-
nyent a les pràctiques supersticioses en la nit de Sant Joan, els pro-
cediments de curar per art de bruxería, les supervivencies de la pre-
tinguda ciencia d'endevinar y altres. La metexa ortografía empleada,
denota ben be les etapes diverses de sa redacció ininterrompuda.

En 1'últím troç escrit del pròlech inacabat, puix seguexen va-
ríes quartelles en blanch, hi ha concretat el concepte de la nostra
bruxa, que val la pena de transcriure:

«Aquesta bruxa, la del poble, es entre nosaltres los catalans,
la personificació de totes les míseries, de totes les malaltíes, de
tots los crims que pesen damunt la Humanitat; té que fer mal per
força, tant si vol com sí no vol, durant lo temps pe'l que s'hagi
compromès a servir baix les banderes de Satanàs, o a lo menys,
fins que'n trobi una altra que vulgui ocupar lo seu lloch a les files
del nombrós exèrcit del mal.
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Es la bruxa dels untets y dels maleficis; la bruxa que congría
els temporals; la que tira les sòrts; la que pren d'ull; la que dona
tota mena de mals, axís als homens com a les besties.

La bruxa catalana, si be'1s dona, cura també'Is mals del còs
y'ls de l'ànima, però'ls cura per medi d'indesxifrables conjurs, per
medí de les males arts.

Pe'l nostre poble, la bruxa es casí be sempre una dòna vella,
de pell arrugada, de llabis prims y descolorits, d'ulls petits, enfon-
zats y ribetejats de vermell, de cabells blanchs. escassos y mal pen-
tinats, de còs estrafet, de mans llargues, primes y en fornia d'ur-
pes, de vestit apedaçat y sabates a retaló; en una paraula, pe'l
vulgo catalá, la bruxa ademés de vella, es pobra, esparracada
y repugnant,

En prou feynes hi ha cap poble a Catalunya, que no tingui més
o menys de bruxes. Tothom sap qui són; tothom les coneix per
llurs noms, tothom les mira ab cert respecte barrejat de por, tot-
hom procura fugirne, féntleshi pas quan les troba pe'l camí, per no
atràures llur malevol -nÇa. Però hi ha pobles privilegiats, pobles en
que les dònes nexen ja bruxes, pobles en que la bruxería passa de
mares a filles conc una herencia de maledicció. Solivella, Miravet,
Altafulla, Badalona, Llers, Ventalló y Arbucies, són los que tenen
fama d'haver donat major nombre d'adeptes al Primpcep de les
tenebres.

Poques són les encontrades hont no hi hagi un gorch, una cova,

una plana, un turó, un puig, que no porti'l terrorífich nom de les
bruxes. Per cap diner del món, hi aníría níngú de nit a cap d'a-
quests endrets malehits».

Aquesta es la tasca fructífera del home de ciencia y de treball,

que va dedicar bona part de la seva vida als estudis tradícionistes,
com investigador infatigable y comentador de bon seny. Fíns en
els articles de curtes dimensions, tal com solía ferlos sempre per-
que tot ho quíntaessenciava, s'hi veuen orientacions ben precises,
anticipantse sovint a la seva època.

Axí basta examinar «L'Excursiouísme y el Folk-lore», per veu

-re ab quanta rahó's quexa de lo funestes que són per la tradició

les grans ciutats, explicant com tot lo vell se refugía en les monta-
nyes; indica molt encertadament que'ls millors auxiliars per la re-
cerca, són els delegats y fa una crida als excursionistes, a fi de
que's preocupin d'aplegar tot lo d'ordre folklòrich, que va desapa-
rexent molt de pressa.
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Si s'haguessin seguit ses indicacions, avuy podríem tenir ja un
bon còs de doctrina relativa a la manera de pensar y de sentir del
nostre poble, puix com més se trigui a ferho, Inés deficient serà.
Enhorabona que s'estudieu y practiquin totes les branques del Ex-
cursionisme, però es molt de doldre que s'abandoni la soca, que
surt de la metexa terra, es a dir de la Geografía y s'enlayra colo
la fantasía humana qu'anota y concreta'l Folklore.

Recullím tots el pensament d'En Cels Gomis, el gran excursio-
nista obligat per les circunstancies que desd'un bell convenç va
tractar d'unir al sport sanitós, l'estudi de la terra que's trepitjava,
dels habitants que hi vivíen, escorcollant en el fons de l'historia
el desenrotllament del nostre idealisme y de la nostra manera de
ser pràctica.

Sería de desitjar que's poguessin veure reunits en una publica-
ció tots els treballs folklòrichs del mestre Gomis, perque la major
part dels metexos, o están agotats o són ínadquiribles y al meteix
temps el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, hauría d'honrarne
be sa memoria, colocantne'l retrat en la galería d'excursionistes
cèlebres, perque realment s'hi mereix un lloch d'honor, per l'entu-
siasme may minvat, per la modestia a ben segur exagerada y per
sa valíosíssíma aportació en objectes materials, ínicíatíves de tras-
cendencia y un noble esperit científich.

R. SERRA Y PAGÈS

Noves

UN CURSET SOBRE ELS ACCIDENTS DE MUNTANYA. —El soci del CEN-

TRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, Dr. LI. Ríbó i Rius, metge orto-
pedísta, ha proposat l'organització d'un curset sobre els primers
auxilis en els accidents de muntanya, especialment a l'hivern.

Amb seguretat la Junta del CENTRE acollirà la iniciativa amb tota
complaença, i, en inaugurar-se el curs, serà possible realitzar -la
a profit evident dels entusiastes dels esports de neu, ja que el pro-
posant reuneix l'avantatge d'haver-se especialitzat en els estudis
mèdics que fan referència al coneixement pràctic de la muntanya.

Cada any hom remarca l'increment que prenen a casa nostra
els esports de neu i l'alpinisme, però cada any també s'assenyalen
més accidents en la práctica dels mateixos.
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Això és natural que passi, és la trajectòria seguida per l'alpi-
nisme en els països en què l'afició a aquesta classe d'esports és
més estesa. És la llei del progrés - car és progrés el desenrotlla-
ment d'aquesta mai prou lloada branca de la cultura física - amb
Ilurs possibles perills.

Davant d'aquest fet, que amb joia constatem, allò que cal és pre-
venir i difondre entre el públic aquells coneixements que s'han de
tenir de tot esport abans de llançar-se a la seva pràctica, per
tal de sospesar-ne, en cada cas particular, els avantatges i incon-
venients.

Cal també posar a l'abast dels qui practiquen aquest saludable
esport, les nocions fonamentals que permetin aplicar els primers
auxilis Inèdícs en els accidents que poden esdevenir.

No és pas amb intent de blasmar la muntanya que així parlem,
greuge que no sabríem fer-li els qui la sentim i creiem en els bene-
ficis que l'home rep de la seva proximitat, sinó amb la bona ínten•
ció de donar a conèixer els perills i la manera de vèncer-los.

Organitzar un curset o conferències sobre els primers auxilis
en els accidents de muntanya, creiem que, actualment, respon a
una necessitat; uns anys enrera hauria estat massa aviat, deixar
passar més temps és incórrer en greu responsabilitat.

Bibliografía

MOSSÈN JOSEP GUDIOL I CUNILL, PREv. —La Pintura Medieval Cata-
lana. - Volum I. Els Primitius. - Primera part: Els Pintors: La
Pintura Mural.-1 vol. en 8.u , VIII més 632 pp. i 232 figures.—

Barcelona, 1927.

El savi Conservador del Museu Episcopal de Vích que, com és

sobradament sabut, ocupa, per justíssims títols, el lloc més pre-

eminent entre els nostres arqueòlegs i escriptors-crítics d'art,

s'acusa, amb excessiva modèstia, com d'un pecat d'haver publi-

cat o començat a publicar, una obra meritíssíma que pot qualífi-

ficar-se de vertader Corpus Antiquarum Picturarum Cathalaunia,
amb l'aplaudiment unànime de tots quants s'interessen en conèixer

la nostra història artística. Si el pecat de presumpció que l'au-

tor diu que cometé en dictar la segona part d'Els Trescentistes
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Catalans, ha donat origen a l'altre pecat que ens ocupa, la peni-
tència que es mereix és la més entusiasta felicitació i agraïment,
i lluny d'haver-se d'avergonyir, més de la falta comesa abans»
(com afirma Mn. Gudiol), el vot unànime dels qui llegiran amb gran-
díssim profit, Els Primitius, serà el de que per molts anys pugui
ésser un pecador dels més incorregibles í reincidents, perquè la
voluntat de la Providència, que tan llargament ha dotat en aques-
tes disciplines al sacerdot i savi, creiem que no consent l'arrepen-
tíment que expressa.

Sí Mossèn Gudiol no hagués fet altra obra en la seva aprofíta-
díssíma exístèncía que aquest Corpus dels nostres Primitius, n'lii
hauria prou per a que se'l posés en el lloc d'honor que es conce-
deix a I'Hübuer o al P. Villanueva, perquè sí el savi alemany en el
seu monumental Corpus Inscriptionurn Latinarum Hispania ens
féu conèixer els monuments epigràfics llatins de la Hispània Tar-
raconense, i el docte agustinià en el seu Viage, salvà el tresor di-
plomàtic dels vells monestirs i catedrals de Catalunya, Mossèn Gu-
diol ha reunit, en ordenat conjunt, el anals de l'art genuïnament
nostre, formant un cos de doctrina al mateix temps que reivindi-
cant per a la nostra terra els títols d'honor que li són propis en el
món de la civilització. D'avui més, per tant, la història de la cul-
tura catalana, en els dominis de l'art, ha de proclamar-se milenà-
ria i sense solució de continuïtat, perquè pot seguir-se el seu des-
enrotllament fins que culminà esplendorosament i magnífica en els
grans mestres del quatrecents.

Àrdua i difícil, certament, ha estat la tasca que ha emprès l'au-
tor í que amb tant d'encert ha aconseguit assolir, malgrat l'es-
tat de salut lamentable que deplorem amb tot el nostre cor; perquè
la mens sana in corpore sano no concorren, per desgràcia, en
Mossèn Gudiol. El seu gran esperit, la seva clara intelligèncía, la
seva voluntat heroica prou conserven, gràcies a Déu. tota llur
vigoria: caro vero in firma...!

No és fer una frase ]'afirmar que la voluntat de l'autor arriba
al grau heroic, perquè, malalt í tot, el difícil treball que porta a
execució, és obra exclusivament pròpia, perquè del que s'havia pu-
blicat abans sobre els Primitius, d'un modo incomplet, res n'ha
pogut aprofitar, i s'ha vist obligat a emprendre de cap i de nou la
treballosa tasca. El plànol í desenrotllament d'aquesta obra és su-
ficient per a formar-se una idea de la seva importància.

El volum ara sortit a la llum, que és el primer dels tres que
comprendrà l'obra completa, conté l'estudi dels Primitius, que forma



BIBLIOTECA	 359

el text del llibre primer, dividit aquest en tres capítols, en els quals
s'estudien: els Precedents, en el primer; els Pintors, en el segon, i
conté el tercer unes interessants Notes documentals sobre els Pin-
tors Primitius. El llibre segon tracta de la Pintura Mural, i en cinc
capítols; es parla en els tres primers, de La Tradició, La Tècnica
í Les Obres, amb una addició sobre el Mosaic, i en els dos últims,
s'ocupa dels temes iconogràfics en la pintura mural primitiva í
dels temes ornamentals en la mateixa pintura mural primitiva,
respectivament.

L'enunciat de les mateixes, desenrotllades amb gran còpia d'e-
rudició en l'obra, és penyora segura de com ha d'ésser profitós el
seu coneixement í quina font d'informació més segura en resulta.

No és possible, per tant, en una resumida nota bibliogràfica,
donar tot el desenrotllament que exigiria una completa idea de la
merítíssíma obra de Mossèn Gudiol. És un llibre d'imprescindible
consulta per a l'artista, l'arqueòleg, el líturgista í l'aficionat a
aquestes especialitats d'estudis. Per tant, d'avui més, serà imper-
donable tota transgressió contra les lleis del bon gust, í el seu
desconeixement, del tot inexcusable per als cridats a decorar, amb
dignitat i propietat, les nostres esglésies. Els models, les fonts més
genuïnes, les informacions i dades més exactes són en l'obra, í mai
ningú no podrá allegar ignorància en aquestes matèries. L'obra de
Mossèn Gudiol, amb la seva copiosa illustració í la consulta a
]'excepcional i única colleccíó dels nostres Primitius en el Museu
Arqueològic del Parc de la Ciutadella, són més que suficients per
a que es formin un seguríssim criteri els qui tenen l'obligació de
no inhibir-se del seu coneixement, i, en tot cas, de l'execució del
que requereix la casa de Déu, perquè tinguin realitat les paraules
del psalmísta Dilexi decorem domus tua?-Et locum habitationís
gloria? tu¿e.

P. C. i C.
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