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UNA NOTA D' ARQUEOLOGIA CRISTIANA 
La indumentaria en los Crucifixs 

P R O E M I 

ESTA en veritat sorprès 1' excursionista, ó qui 
té afició á recorrer las gemadas encontradas 
catalanas, davant lo crescut nombre d' imat-
jes de Sants Cristos enterament vestits 

que troba en Iglesias y col-leccións, com també de la 
especial veneració de que solen ser objecte. La tro-
valla, en qüalsevulla arreconat lloch del nostre Prin
cipat, d' una d' eixas curiosas representacions de la 
divinitat, esculturahnent vestidas, designadas per 
regla general ab lo nom de Magestats, no hauria do-

'V* nat motiu, segurament, á dedicar á las mateixas una 
ressenya especial, perqué tampoch la aparició d' un exemplar 
podía per si sol constituir la causa mateiial y originaria d' un 
procediment exprofés, baix lo doble concepte litúrgich y 
plástich, y, tot lo mes que faríam, sería registrarho com una 
variant, més ó menys Ilegítima, del simbolisme religiós, ó 
únicament, tal vegada, com un acertat ó estrany capritxo 
sens trascendencia pera'ls anals de la arqueología patria. 

La conservació de diferents imatjes d1 eixa classe en la 
regió catalana, la igualtat en las mateixas dels caràcters 
que" 1; hi son propis, la existencia de totas ellas en un deter
minat período artistich, y ia gran devoció que acostuman á 
inspirar ais creyents, son, en veritat, circunstancias de válua 
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que justifican un estudi especial de las imatjes objecte del 
present travall. Condicions son aqueixas que exclueixen á la 
força lo soptat del fet y la expontánea aparició d'una forma 
sens ajustat fonament, ni causa Ilegítima que l' autorisi, y en 
cambi sugereixen la idea d 'un motiu, de sobres poderos y 
general, en determinada época, pera arribar á buydar lo mot
ilo de la producció artística-religiosa, de que son modél los 
interessants crucifixs d" aquest género, que encara "s veneran 
en algunas iglesias de Catalunya, ó que enriqueixen museus 
públichs y col-leccións particulars. 

A semblança de lo que succeheix en tot cercle artistích, 
aquést va sempre avansat per antecedents més ó menys espli-
cits, que es precis conèixer abans de sentarlas conclusions 
que '1 caracterisan, y deixar determinada la naturalesa inter
na que lr ánima y vivifica, si se sobre-enten, com opiném 
nosaltres, que V art es, y deu ésser, las antítessis de tota ne
gació, y que '1 combinament de ratitas en un ordre determi
nat presisan, sens donar lloch á dubte, un principi ó element 
moral al que "s deu atendre pera identificars" ab sa naturalesa 
no material. Així també deixa darrera fonda soleada tota 
expressió de carácter estétich que ha satisfet per algun temps 
una necessitat social. Mancadas de fixesa las condicions ab 
que 's deu fer veure lo sentiment social, tant si está abstrae -
tament considerat, ó '1 prenguem já com definició d' un ideal 
portat á un fi concret, sempre ha de revestir lo que 'n dihém 
formas d'actualitat, lo mateix en lo seu tó general com en 
tots aquells elements secundaris que contribueixen á formu
lar la idea primordial. 

Las variants tenen á voltas tanta arrél que 's faria impos
sible obtindrer una explicació satisfactoria del cambi portat 
á cap sense esgrahonar entre 'ls dos termes extrems la pausa
da y correlativa modificació dels fets. Desde la Magestat de 
Caldas fins als celebrats crucifixs de Velazquez y Goya, se
gueix la práctica escultural y pictórica una tanda d1 altera
cions en lo modo y forma de cubrir lo cos del Senyor en la 
creu, que acusan una marcada transformació en lo sentiment 
artistich-religiós, y senyalan, per lo mateix, 1' intim contacte 
que sempre hi te d' haber entre l' element estétich moral y 
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1' ascetisme en las prácticas del cuit. Las duas causas exerciren 
sa Ilegítima influencia en 1' adapció dels medis que en lo co
rrer del temps van emplearse pera embolcallar lo Cos diví. 
Un examen dels mateixos nos ha de fer conèixer las condi
cions y procediments de que s' ha servit l 'art pera omplir 
eixa necessitat del cuit católich, la qual'ss va deixar sentir 
desde que la Iglesia, legalment reconeguda dels poders pú-
blichs, pogué fer ostentació externa dels seus misteris y 
creencias. 

Los llegats de passadas edats encara donan Uoch á un 
examen bastant complert dels elements de la indumentaria 
que com accesoris, si aixís se vol, se han empleat en la figura 
del Crucificat, tant ab relació al ús de ropatjes estrictament 
limitats á lo mes indispensable, com ab trajos complets y 
á vegadas sumptuosos que, per circunstancias de transitoria 
apreciació estétich-religiosas, van esser per algún temps cu-
berts los sagrats bultos del Redemptor en l'acte de la 
crucifixió. 

L'abstracció absoluta que ha fet la Iglesia d' imposar 
una mena de lley á la mes interessant de las representacions 
místicas, ha donat lloch á que l'art pogués senyalar en élla. 
ab tota espansió, lo voluble signe de la estética, á cada jorna
da de sa marxa al traves de segles y escolas. Aquesta ma
teixa llibertat de que 1" artista se sentía possehit li donaba alé 
pera enmotllar las obras que executava al seu propi modo de 
sentir lo misteri de la Redempció, acomodant la expressió 
material als ideals artistichs de cada época. Per això pot 
dirse que 1' artista resulta esser enterament l* amo de la for
ma y encara nos atrevim á suposar que també del concepte 
moral en que debía esser representada la imatje del Fill de 
Deu en V acte del sacrifici, á la veneració dels homes. Aixís 
mateix creyém que en lo cas deque la Iglesia hagués adoptat 
una fórmula purament litúrgica é inmutable pera la repre
sentació del Crucificat, segurament que [' art no hauria per 
això prescindit de senyalar en ella los seus diferents con
ceptes, pero entenem que may hauria conseguit ferho ab la 
facilitat y senzilles que en aqueixas condicions, ni tindria, 
per lo tant, avuy aquell estudi lo dobla interés arqueoló-
gich y filosofich-social que 'ns ofereix. 
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IGLESIA PRIMITIVA. — ANTIGUITAT DELS C R U C I F I X S . — U S DELS 

M A T E I X O S EX E S P A X Y A 

BLiGATs los primers cristians per la força de las 
circunstancias á practicar lo ceremonial del 
cuit en los buyts de las abandonadas pedre-

sg£j|| -'sss ras d'ahonts'arrancaren los materials pera 
la Roma imperial, d' aquell mateix lloch havían d: 

eixir, tres sigles després, altres elements que en-
layressin als ulls del mon paga la Roma pontificia. 
Perseguits los nous creyents ab un coratje que vá 
produhir innombrables màrtirs, y objecte á mes 
del escarni y mofa dels seus conciutadants, fácil es 

compendrer en quinas encongidas condicions tenian los adep
tes á la Iglesia que celebrar tots los actes y cerimonias reli
giosas; y per això 'Is hi era indispensable amagar á ulls pro
fans los signes que poguessen denunciarlos al odi dels pros-
sélits de la antiga societat pagana y á la persecució dels 
poders del Imperi. 

En eixa crítica situació no podían deixar d' ésser escas
sos y rudimentaris los elements de que se valgués lo Cristia
nisme en tots los seus actes, y d' aquí que mentres la Igle
sia hagués de permaneixer tancada en las ampias concavitats 
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de las catacombas, sois formas completament simbólicas, 
vestidas algunas vegadas ab deixas del paganisme, y cone-
gudas solsament dels iniciats, havían d' ésser las general
ment usadas en los objectes destinats al cuit. La creu, pri
mordial emblema religiós, triga algún temps en mostrarse, 
y quan ho feu se la troba desfigurada per diferents medis de
coratius que portan á fer desaparèixer sa característica y 
franca expressió. Mes antich en las catacombas es 1' us d' 
imatjes, algunas de las quals fan arribar los autors casi fins 
als temps apostólichs, essent indubtable que n' hi hagué 
en lo sigle n; pero notis que may figura en éllas la imatje 
de Jesús posat en la creu, indici evident de que encara, y en
vers los primers sigles, la representació de la Divinitat en 1' 
acte del sacrifici no 's contava entre las representacions usa
das per la Iglesia. No contradiu aqueixa fonamentada opi
nió dels autors lo crucifix trobat en lo fossar de Sant Valentí 
de la cripta de Santa Julia, perquè se suposa executat en lo 
segle VII per la ma d' algún piados visitant, y per lo tant, en 
época que s' havia extés moltíssim eixa manera de presentar 
la imatje del Senyor. 

Com justificatiu pera confirmar la opinió de la major an
tiguitat del ús dels crucifixs per la Iglesia, s-' ha volgut 
aduhir la ignominiosa y sagnant caricatura trobada en los 
descalsaments del mont Palatí, representant lo cos d' un 
home abcap d' ase, clavat en la creu, ab la inscripció: Ale-
xamènos prega à ton Dea. La equivocació de tal conjectura 
es vista, perqué, fins suposant aquest dibuix fet en lo sigle 
terç, era encara fora de lloch suposar que dos ó tres sigles 
mes tart arribés la Iglesia á figurar plàsticament la cruci
fixió del Redemptor, y de consegüent, donant á aqueix 
gráfich sarcasme un valor moral tan crescut com se vulla, 
no hi ha medi de que arribi á probar que en son temps co
rresponia ó era la expressiva imitació escarnida d' una prác
tica ja usual y tant generalisada que traspués al mon paga. 
Com descreguda sátira de las creencias cristianas cumpleix 
perfectament lo seu objecte al intentar d' eixa manera fer 
representació material de la mort de Jesuchrist, objecte de 
fervent veneració pera 'Is fidels, sense necessitat de donarli 
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un valor y trascendencia que contradiuhen tots los fets co
neguts. 

Altras causas, á mes de la necessitat de sustraurers' á 
las persecucions decretadas peis Emperadors, impedían ais 
cristians donar á las cerimonias religiosas y als objectes 
destinats al cuit tota la pompa que després tingueren, y 
exhibir en formas tangibles las piadosas creencias del dog
ma y de la fé. Encara quan per 1' edicte de Constantí po
gué la Iglesia presentarse triomfant als ulls de la societat 
pagana, tingueren los cristians que sostindrer llarga y em-
penyada Uuyta contra los fsrms partidaris de las vellas ideas, 
que no cedían en los seus esforsos pera detindré lo desent-
rotllo de la vera religió. Férentse servir contra 'Is cristians 
tota mena d' armas; se 'Is injuriava en totas las formas, y no 
escassas preocupacions absurdas, referents al ritual, s' havían 
fet populars, á favor de la impossibilitat de fer conèixer los 
preceptes dogmátichs, y '1 valor de las cerimonias religiosas 
que havían detenir lloch á espatllas de la lley, d' amagat 
de la societat pagana y lluny de la forsa dels poders públichs. 
L' edicte de Constantí no podía de sobte cambiar per com
plert 1' aspecte de las cosas, ni esborrar de cop y volta las 
equivocacions y preocupacions agomboladas contra 'Is cris
tians, y que tenían interés en sostindré 'ls que encara emba
dalia lo sensualisme mitológich. Tot devia influir en que la 
Iglesia anés ab molt cuidado en la adopció de novas insig
nias y emblemas, ó de símbols que materialisessin las creen
cias religiosas. 

Si totas las indicadas causas retreyan á la Iglesia de 
donar mes franca expressió als objectes del cuit, se fevan 
aqueixas poch menys que insuperables quan se proposava 
portar á cap una representació del sacrifici de la Divinitat, de-
vant la impossibilitat de donarli un carácter que s' avingués 
ab U naturalesa extra-humana del fill de Dèn fet home. 
SQIS la pura sava de la fé per part dels cristians, y quan 
menys, lo respecte per part del element paga, ja mes tart 
molt decaigut, podían facilitar 1' ús de formas generalment; 
tingudas per infamants, com ho era '1 suplici de la creu, 
pena aplicada solsament als esclaus, idea per cert ben opo-
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sada á la de redempció, que després devia expressarse per 
aquest mateix signe, unit á la imatje de Jesuchrist. 

Massa naturalista y degradant pera la societat de llavo-
ras la representació real del sublim sacrifici del Salvador, no 
la concebiren los cristians dels primers sigles fins que, ab lo 
temps, la idea del terrible martiri vá sobreposarse á lo infa
mant dels medis empleats en éll. Sense arribar encara á 'n 
això la representació de Jesuchrist en la creu, ab. tots los 
signes del dolor y del torment, havia de topar en veritat ab 
la idea sobrenatural d' un Déu tot poderós, y per eixa rahó 
lliure de las ílaquesas y debilitats inherents á la materia sen-
sillament humana. 

No obstant això los cristians no van deixar may de mi
rar la mort de Jesuchrist com lo fet mes gran de la Passió, y 
admès per la Iglesia 1' ús de figuras y d' imatjes, vá acu-
dirse al simbolisme pera revestirlo de formas gráficas. L! 

anyell sobre la creu, tant usat en los primers sigles, ómpla 
aqueixa necessitat ritual, no considerantla com altra cosa 
que la metafórica encarnació del Mártir del Gàlgotha en 1' 
acte de la expiació, oferintlo d' aquest modo als ulls dels 
fidels lliure del realisme que repugnava á la conciencia pú
blica. 

Acabat lo temps de las persecucions, admès lo cristia
nisme com religió del Imperi, y autorisada la Iglesia pera 
fer pública manifestació de las sevas creencias y rituals, tot 
demostrava 1' acostament d' una nova era que permetería 
fer anar per mes fresats camins los ideals cristians. Al dei
xar aquéts lo trist abrigall de las catacombas no sofriren 
esencial alteració las prácticas y ceri mon ias abans en ús; fou 
precís que poch á poch arrelessen en la conciencia pública, 
que sense molt sotrach desapareguessen las antigás preocu
pacions, que mimvessen considerablement las creencias pa
ganas; es á dir, quan fou complerta la transformació del mon 
antich, allavors y sols allavors pogué la Església, sens perill 
pera la fé dels seus adeptes, extendre y traduhir per medis 
materials las escenas bíblicas, confiant al color y á la forma 
la representació dels misteris y dogmas de la divinitat. 

Ab lo migrat simbolisme dels primers temps ne tingué 
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prou la Iglesia pera satisfer las necessitats espirituals dels 
creyents, qual fé estaba assegurada per la vivesa d' un sen
timent tan fons quan mes grans eran los obstacles que s' 
oposaban al exercissi del cuit y á la pràctica de las máximas 
evangélicas. Quan ja mes tart la Iglesia va sentirse refer
mada per la adhesió general, y la grandesa dels seus actes y 
cerimonias religiosas vá substituhir la senzilles primitiva, l' 
idealisme en la representació dels misteris y dogmas, obrint-
se pas al través de antigás preocupacions, en gran part desva-
nescudas, deixá á segon terme '1 sistema exclusivament ale-
górich fins allavors usat, y ja desde aquell moment va atre-
virse á fer del tot seva una innovació tant important com ho 
fou la d' oferir á la vista del poble la imatje de Jesús suspès 
de la sagrada creu. 

En un tot conformes se troban la majoria dels autors en 
la afirmació de que aqueixa costum vá comensar en lo sigle 
VI, malgrat de haber sostingut alguns la major antiguetat 
dels crucifixs, si bé resulta que son escassos en nombre. No 
s' enclou en lo nostre propòsit examinar ni las ideas emesas 
en un y en altre sentit, ni las citas dels concilis, y ni 'Is 
texts dels P. P. de la Iglesia que pugan ilustrar aquest inte
ressant punt d' arqueologia cristiana; á mes de que, respecte 
del mateix, poden consultarse ab gran profit un bon nom
bre de publicacions en las que aqueixa qüestió se discuteix 
per eminents escriptors de reconeguda competencia. 

Es un fet cert é indubtable que no se conservan cruci
fixs que arribin mes enllà del sigle Ví, citantse p2Y la seva 
major antiguitat lo Sant Crist del Evangeli siriách de la 
Biblioteca Laurentina de Florencia, que 's conceptua ser del 
any 856, no obstant haberse controvertit la exactitud d' eixa 
data; lo Santo Volto de Luca, del mateix sigle; lo Sant Crist 
del reliquiari de Monza y 1' anteriorment esmentat de las 
Catacombas, en lo fossar dels sants Juli y Valentí. A Espa
nya '1 mes antich de que tenim noticia es el qué apareix es
tampat en lo curiós missal del monastir de Sant Milla de la 
Cogolla, atribuhit al sigle IX. En quan al ús dels crucifixs 
en la Península habém d' atendrens á lo manifestat ab re- . 
ferencia á lo restant de la Cristiandat. Lo cànon 36 del con-
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cili nacional Eliberitá, celebrat 1' any 305, no determina 
aqueixa qüestió, ab tant major motiu en quan los escrits dels 
autors, com Sant Isidor y altres., donan á çompendre la 
existencia d' imatjes en las iglesias espanyolas en aquells 
sigles. La falta d' exemplars de temps anteriors al cru
cifix del missal de la Cogoüa res diu en contra de la su
posició de que n' existissen desde la propia época en que lo 
seu ús se troba establert en altres llochs d' Occident; y en 
quan al empleo de creus é imatjes no vá quedar per cert en
darrera nostra iglesia. Altre fet de gran importancia pot 
explicar tant certa y coneguda falta. La invasió dels alarbs, 
que vá remoure tots los fonaments de la societat goda, don-
gué lloch, com no podía per menys de succehir, á que desa
paregués tot lo que podía significar patria ó religió del po
ble vençut. L' any 711 obrí un single difícil de guanyar 
entre '1 passat y '1 pervindre de la nacionalitat espanyola 
que brotaba de nou en los glassats cims dels Pirineus y en los 
enlayrats puigs de las montanyas d'Asturias. La destruc -
ció fou tan complerta que arriba á ésser un aconteixement la 
trovalla de la mes petita desterra procedent del poble goth, 
resultant peraquest motiu ésser molt fatigosa qualsevulla in
vestigació relativa á aquella societat; y per lo tant, lo fet de 
no coneixers' cap crucifix anterior al sigle IX, no pot teñirse 
com á motiu pera fer entendre que anteriorment no fossen 
aqueixos d' ús general á Espanya. 

Las pocas novas que tenim de tan antiga com sofrega
da edat no permeten sentar conclusions concretas sobre 
datos certs y fidedignes, si be poden ferse deduccions lógicas 
de cosas racionalment exactas, y en aquest terreno no po
dem deixar de tindré la-convicció ferma de que la costúm 
de venerar la imatje de Tesuchrist clavat en la creu vá intro-
duhirse á Espanya quan menys en igual temps que en lo 
demés de la Cristiandat. No aclareix mes aquest punt lo dis
posat per los P.P. d' un Concili nacional celebrat á Toledo 
V any 681, prohibint 1' ús de figuras esculturals y '1 tribut 
del cuit á las mateixas, puig poch explícit dit text nos deixa 
á las foscas respecte de la seva importancia y de si en mitx 
de las imatjes á que se refereix s' hi troba compresa la del 
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Senyor clavat en la creu; pero es també necessari tindré pre
sent que quan vá celebrarse dit concili feya ja temps que 
era comú 1' ús dels crucifixs, en opinió dels autors. 

Pera conseguir un criteri sisquera aproximat de loque 
pogués ser en aquesta materia 1' art goth, solsaraent la in
ducció treta de fets posteriors pot donarnos un poch de llum 
respecte de las condicions y modo d' ésser d' aquest poble 
ab relació al tema que 'ns pertany. Los estudis un tant de
tinguts dels monuments mes propers á la Reconquista nos 
han donat á conèixer la relació que guardan ab los d' épocas 
anteriors, y aquesta armonía é identitat que degué existir 
entre la societat malmesa á Guadalete y 'Is pobles que fun
daren llurs nacionalitats ab las despullas d' aquella, pot 
servirnos de molt pera omplir lo buyt que deixà aquest pe
ríodo histórich. En los primers temps de la Reconquista no 
es de suposar que s' introduissen grans novetats en matèria 
artística, molt al contrari, tot porta á confirmar la suposició 
de que la fé cristiana y la tradició estética van ésser, per 
dirho aixís, los dos únichs motius que informaren lo senti
ment artístich de las novas societats en los temps de sa cons
titució orgánica; de lo que se deduheix que 'Is productes 
eixits de las mateixas tenían que ésser espill fidel de quant 
havia fet abans 1' art visigoth, sent justament la unitat del 
seu origen la mes certa indicació de la semblança que degué 
existir en los primers moments de la Reconquista entre las 
pocas manifestacions d' aquesta mena que pera las sevas 
elementals necessitats reclamavan y habían de menester los 
naixents estats, per mes que quiscún se deixés anar fàcil
ment per la expansió dels elements mes apropiats á la seva 
naturalesa étnica. 

Baix aquest punt de vista l'interessant crucifix il-lumi -
nat del missal de la Cogolla, com á mes antich dels que 
posseheix Espanya, y ab las majors ó menors variacions 
degudas á la época, ha de considerarse com tipo dels usats en 
nostra patria en los antichs temps á qua pot atribuhirse, y tal 
volta mes encara com aproximada espressio del carácter que 
anteriorment pogués haber tingut aquest essencial símbol de 
la religió católica. Posa bé de manifest la antigüetat d' aques-
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ta obra pictórica lo seu carácter, prou franch y senzill, y la 
rudesa artística ab que está tractada. Un examen del esmen
tat crucifix, en los diferents aspectes que ofereix, nos allu
nyaria massa del nostre objecte, aixís es que pera compendre 
ab marcada seguritat lo que pogué ser en aqueixa materia 1' 
art visigoth, acudint al ferm terreno dels fets, dit crucifix, 
gracias á lo primitiu de sa factura estética y als elements 
simbólichs que entran en la composició de la obra, es lo 
dato que mellor y mes complerta idea pot donar de las imat-
jes del Fill de Déu en la creu, que adora en iglesias y san
tuaris lo poble que fou humiliat y desfet en las voras del 
Guadalete per la invasió dels serrahins. 



II 

CARÀCTERS QJ;E OFEREIXEN LOS CRUCIFIXS EN LO TRANSCURS DEL 

T E M P S : C A U S A S Y N A T U R A L E S A 

DE LAS V A R I A N T S QL'E ' N ELLS S ' O B S E R V A N 

ALGRAT quedar reduits nostres propòsits 
á examinar lleugerament en quinas con
dicions y formas s' ha satisfet en diferents 
épocas la necessitat d' embolcallar lo cos 

de Jesús crucificat, ab lo principal objecte d' apre
ciar lo caràcter estétich moral dels crucifixs ano
menats á Catalunya Majestats, habém cregut, no 
obstant, indispensable ressenyar en conjunt la 
aparició dels primers crucifixs en los anals de la 
Iglesia, y per la íntima relació que hi ha entre '1 
concepte filosófich-moral dels mateixos y la mena 

d' envolcalls usats pera tapar la nuesa del cos del Senyor se 
pot formar, fins ahont sia possible y en quan se relacioni ab 
I" indicat objecte, una breu clasificado de las alteracions que 
dins de la estética religiosa sofrí en diferents períodos his-
tórichs la expressió material del sacrifici diví. 

Com diu ab molta certesa un entès autor extranger la 
Iglesia res ha volgut manar respecte de la bellesa artística ó 
semblança dels Cristos, lo que ha sigut causa de que 1' artis-
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ta, si així se vol, quedés en llibertat de donar á la figura de 
Jesuchrist la forma material que li semblà mes convenient 
pera traduhir la idea religiosa que dominés, ó que se propo
sà revelar ab sa obra. Això esplica la varietat ó cambi que 
per motius especials s' observa en la manera de presentar la 
imatje del Crucificat, ja se '1 considere baix un aspecte es-
clusivament plástich, ja se 1! examine ab relació al seu carác
ter espiritual ò religiós; de lo que 's deduheix que la inmu-
tabilitat del dogma ha deixat franca la forma, y la fermesa 
del principi moral DO ha pretenguí dominar may lo senti
ment artístich en los paíssos del Occident. 

Restant invariable en la sua essència lo sublim acte de 
la redempció per lo sacrifici del Etern, la seva encarnació en 
la materia visible s' ha sentit alterada per conceptes de dife
rent naturalesa, influhint en las condicions y fins en la pro
pietat de donarli forma corpórea, segons fossen las ideas 
abstractes que 's tenia intenció de representar en la imatje 
del Salvador clavat en la creu, com objecte de vener.ició 
pera 'Is fidels en los que no 's minvaba may la fermes i de 
la seva fé. Per tres y fins per quatre formas ben determina
das pot considerarse que ha passat la representació del dra
ma del Calvari, desde que fou admesa per la Iglesia la cos
tum de col-locar en los altars la crucifixió de Jesuchrist. Fins 
al sigle IX lo tipo dominant de Jesús es lo d' un jove sense 
pel de barba, d' aspecte tranquil y agradable, mellor extés 
suaument que clavat ab violencia en la creu, com si rebutjes-
sen qualsevols ideas de dolor ó sofrimant que poguessen tras
mudar la dolsor de la espressió. Entrat já lo sigle X se deixa 
sentir en aqueixa materia una innovació que de'l Orient vá 
passar á Italia, y consistí en presentar á Jesuchrist mort ó 
agonitsant, al ensemps que s' entra de plé en la idea de fer 
del Fill de Déu posat en la creu lo Ser Suprem, lo Rey dels 
Reys, 1' Omnipotent dispensador de la justicia eterna, com 
si d' eixa manera 's volgués desvirtuar la naturalesa huma
na del cos Diví, aclaparat per los sofriments del martiri. Ba-
rreijant los dos caràcters 1' artista se 'n va á mostrarnos un 
ser que per la compenetració de lo diví y de lo huma s' 
aparti de la generalitat dels homes; es dir, á crear una 
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personalitat idealista per la sua naturalesa y tant superior 
p¿r sa forma que lo indiscutible de la seva abstracta perso
nalitat espiritual nasqués de la expressió de la propia imatje; 
y per a'xó la figura de Jesús en los crucifixs mes caracterisats 
d1 aquest período, que s' allarga fins al sigle XIII, es dura, 
imponent y quelcom repulsiva. Lo primitiu tipo del Senyor 
e:i la creu atrau, y fins sembla que crida al seu costat per la 
dolcesa del aspecte als que no creuhen en Eli, perol ' últim, 
com imposat de sa grandesa y possehit del seu gran poder 
deixa sentir la força de tota sa autoritat sobrenatural al so-
métrers, en bé de la redempció del genre huma, al mes 
afrentós dels suplicis; lo primer se troba entre 'Is homes, es 
lo Déu de la esperança; lo segón se sacrifica, pero judica, es 
1' Etern del judici final. En aquest período esquanduhentse 
á sas darreras consecuencias la idea dels Sants Cristos reves
tits del poder suprém, s' omplan las iglesias y monastirs de 
Catalunya deis crucifixs anomenats Majestats. 

Desprès del sigle XIII lo realisme se fá senyor absolut 
de las imatjes deis crucifixs, procurant posaren ellas de relleu 
tot quant sofrí lo Fill de Déu fet home; y la corona d' espi -
nas, la llançada, la sanch brollant de las feridas completan 
lo esgarrifós del quadro. Aquest es lo Crist per excelencia 
del dolor y de la resignació; desangrat, en 1' agonía, y desfà-
llit moral y físicament, posa á la vista tots los sofriments 
materials á que volgué '1 Salvador subjectar sa naturalesa 
humana. Per aquest camí sembla que 's proposà 1' art cristià 
excitar la fé dels creyents, trayent lo sentiment religiós de 
la admiració que pogués produhir tan incomparable sacrifici, 
y del respecte y conmiserado que degué causar lo nafrat 
cos del diví Mártir. A tal propòsit vá escullirse lo punt su
prém del sacrifici, ó sia quan per haber entrat en 1' agonia 
los signes de la mort se confonen ab las darreras senyals d, 
una vida que va á concloure, ó que acaba de ser. Vegintse 
tots los Cristos travallats en la época gótica y sempre mos-
tran ab la major vivor las senyals ó despullas del martiri. 

La idea del Crist gótich que habém bosqueijat en con
junt, es la que ha prevalescut fins als nostres días, de tal 
modo que '1 Renaixement, á pesar de sa poderosa influencia 
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en lo terreno social y 1' homenatje que li donarem tots los 
elements artístichs, no va tocar lo concepte moral procedent 
del período anterior, y per consegüent segueix lo cos del 
Senyor clavat en la creu ostentant, com á mostra dels seus 
crudels sofriments los indubitables signes del terrible sa
crifici. Pero portat lo nou art dels sentiments naturalistas 
que constituían l' ánima del mateix, si no va mudar la sig
nificació espiritual del sagrat símbol, se dirigí á modificar lo 
repulsiu dels efectes del dolor y del sofriment per medi de la 
bellesa de las formas y de la hermosura material d' un eos 
ben conformat. 

Despullat Y art religiós de la tradició gótica en virtud de 
las novas ideas estéticas trasmesas per la escola clàssica, 
dongué al eos de Cristo la flexibilitat y moviment que 'n-
tengué s' acostava mes á la realitat; va estudiar las condicions 
en que debía quedar la fluixetat de un cos al ésser suspès de la 
creu y traurer. no alterant l' ideal religiós, tot cuan puga fer 
minvar la hermosura material de la im2tje. Seguint aquesta 
marxa arriba 1' artista á pendre '1 Cos Diví com objecte pera 
donar mostra de sa habilitat en lo trevall del nú. Aquest 
excés de naturalisme, si aixïs cap dirho, té per resultat una 
veritable depreciació del sentimentalisme religiós de que tant 
plens se troban los crucifixs del período anterior, fins al 
extrem, en determinats cassos, de semblarse més á una obra 
de carácter profà que á un objecte litúrgich y místich al en-
semps, per estar mancadas las sagradas Imatjes d* aquell es
pecial sagell de venerabilitat que es forssós las acompanyi. 
La escola neo-grega va subjectar també á sa estética tots quants 
objectes s' utilisan pera las necessitats del cuit, y no podían 
los crucifixs sustràurers á la influencia d' aquella, ab tot y 
permaneixer inalterable '1 concepte moral en la forma de 
representar lo sacrifici de la divinitat. 

Aqueixas son las variants essencials que á nostre modo 
de veurer van anar introduhintse fàcilment en la represen
tació del Senyor suspès de la creu. Las tres primeras, perquè 
afectan al concepte religiós en que 's pren V acte de la re
dempció, las considerem independents de la forma artística 
que prevaleixia en lo moment que tingueren lloch, no aixís 
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la darrera que, respectant lo sentiment ó significat espiritua
lista, no obstant las condicions materials com se repro-
duheix lo dolorós drama de la mort de Crist, es filla única
ment de la poderosa influencia dels procediments adoptats 
pel Renaixement. 

En cap manera vol dir això que únicament la escola clá
sica marqués en lo mes important dels emblemas religiosos 
las senyals del seu gust artistich, perquè aixis mateix ho 
feren los estils que abans existiren; pero no es dubtós que 
la seva esfera d' acció no traspasa las fitas assentadas pel 
tecnicisme material de la execució. L* element moral que 
crea lo cor de la obra obeheix á circunstancias especials que 
ni sofreix alteració ni corra aparellat ab l1 artistich, y per 
aqueixa rahó, encara en plé Renaixement, no cambian los 
crucifixs, conservant lo carácter que portaren d' anteriors 
edats, de manera que pera trasmudalsi lo sentit religiós no 
era prou que s" alterés lo sistema estétich, si no que, respo
nent á ideals espiritualisats per la fé y '1 dogma, era precís 
un nou pensament moral que dirigís la mà del artista, al 
mateix temps que s' identifiqués y 's mogués en altres ter
mes la voluntat dels creyents. 

No obstant d" aquest doble carácter ab que pot ésser exa
minada la forma de representar lo sacrifici Diví, y d' assegu
rar que l concepte religiós de las mateixas no depèn de las 
variants que '1 gust artistich pogués experimentar, subjecte 
sempre á una munió de contingencias, nos abstenim de 
rebutjar en absolut la idea de que 'l Renaixement res signi
fica ab referencia als elements d' indumentaria que allavors 
servían pera cubrir ó amortallar lo cos de Jesús, ja penjat de 
la creu ó ja en 1' acte del devallament, perquè si 'Is medis 
usats al propi fi en altras creacions estéticas-morals condu-
hían perfectament lo sentiment religiós de que eran filias, 
també en aquest últim cas son aquells un element que sense 
fer dependir dels mateixos lo carácter iconográfich de la re
presentació del Salvador crucificat, contribuheixen ab sa 
decaiguda importancia á fer créixer considerablement la 
vàlua del element naturalista. En los crucifixs ahont se fa mes 
visible y poderosa la importancia de la indumentaria pera 
donar carácter determinat á la fesomia del Senyores sens 
cap mena de dubte en las Maaestats 
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CRUCIFIXS VESTITS AB GOXELLA. — EXEMPLARS 

Q U E ' S C O N S E R V A N . — C R U C I F I X S N U S O S F I N S AL SIGLE X I I . 

IXDICACIÒ D' EXEMPLARS INTERESSANTS. 

ONEGUDAS ja las variants ab que las aits plás
ticas han pres pel seu compte reproduhir lo 
martiri y la mort de Jesuchrist soferta en lo 
Calvari, entrem en 1' examen de com se ha 

empleat lo ropatje pera cubrir la sagrada Imatje. 
Admesa desde '1 segle vi pel mon cristià la re

presentació directa de Jesús en 1' acte del sacrifici, 
vesteix sempre '1 Sagrat Cos una ampla gonella ab 
máuegasunas vegadas y altras sense (colobium). De 
aqueixa classe son los crucifixs d' antiguitat mes 
llunyana, com los abans citats de la creu ó pecto

ral de Monza, '1 del fossar de Sant Valentí en la cripta de 
Santa Julia, lo Santo Volto de Luca y '1 que está posat en 
1' evangeli siriach de la Biblioteca laurentina. Per això en los 
primitius crucifixs la figura del Fill de Dni estava sempre 
vestida per complert, atesa la mena del ropatje. La veritat 
histórica no resultava gayre respectada ab eixa costum, no 
cabent dubte de que á Roma 'Is criminals condempnats al 
suplici se 'Is despullava pera clavarlos á la creu, y que res-
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pecte á Jesuchrist aixis va ferse també ho assegura sant Am
bres amparantse en la tradició. 

La práctica de vestir en los mes antichs cruciílxs la imatje 
del Senyor, demostra que 'n aquell temps podía mes lo res 

pecte que 's tractava d' incul
car entre 'Is creyents envers la 
personificació humana de la 
Divinitat, que la exactitut en 
la reproducció del fet mateix 
ajustanílo al sentit veritable 
de aquella tradició, y tal com 
degué succehirab estricta y fi
del subjecció á la costum esta
blerta per semblants cassos en 
V Imperi roma. Lo trajo usat, 
es senzillament una modesta 
gonella sense mánegas, ajus-

S.,.tCrUt,iel Evangeli siriacl..le la t a J a a g v e g a J a s y fluixa 

Biblioteca laureiHiiia —Sigle IX r ° J 

oidinariament. En 1' us de la 
gonella, com objecte de indumentaria, estigueren ja mas en 
lo cert los confeccionadors de crucifixs, perqué una volta 
admés 1' impropi sistema de vestir á Jesús crucificat, ho feyan 
ab lo ropatje que esqueya per sa classe més en relació ab lo 
afrentós del suplici á que '1 vá condempnar lo poble juheu. 
Constituheix la gonella la pessa mes important del trajo 
roma, y per lo mateix la porta aixis lo patrici com lo plebeu, 
lo patró com lo llibert; rica ó modesta, de preciosas telas ó 
de groller teixit es sempre lo necessari y principal de la ves 
timenta del poble-rey. La gonella pròpiament romana no 
deu tenir mánegas, y per aixó restan los brassos al descobert, 
es lo colobium y per lo tan la que duhen los crucifixs pri
mitius. 

No hauria estat natural vestir ab rica y espléndida gone
lla la imatge d' Aquell que va sofrir la afrentosa mort que 
's donava als fascinerosos y lladres, essent senzillas y sense 
adorno de cap classe las que tapan la nuesa del cos del Senyor 
en los crucifixs corresponents á la esmentada llunyana época: 
també en conformitat ab 1' exemple de pobresa y humiltat 
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que havia donat Jesuchrist durant lo tianscurs de la seva 
vida. En élls queda la gonella la major part de las vegadas 
fluixa, no ajustada á la cintura, y quan se la veu lligada es 
per medi d' un cordó que allavors estaba faltat de tota im
portancia. 

Se creu començada en lo sigle vm la costum de deixar 
en molta part descubert lo cos de Jesuchrist penjat en lacreu, 
y á pesar d' haberse generalisat ab gran llestesa aquest 
sistema, seguiren executantse alguns Cristos cuberts per la 
gonella verament romana. La momentánea coexistencia de 
abdós prácticas no va ésser obstacle pera que al cap de 
poch temps lo cambi en la expressió comunicada á aqueixas 
imatjes fés comú 1' ús dels Cristos parcialment vestits. En los 
que va seguintse usant la gonella se conserva sense alteració 
lo tipo primitiu en la figura de Jesús, si bé en ella s'observa 
quelcom la Ilegítima influencia de la indumentaria de la 
época, per quan las gonellas tenen per regla general máne-
gas. com se dugueren ja en lo baix Imperi. 

Aquesta nova classe de gonella que trobem usada en los 
crucifixs desde '1 segle vm. no tenen altra rahó d' ésser que 
la alteració que de poch en poch anava experimentant lo 
trajo genuinament roma, y si be 's conservan las pèssas que 
lo constituhían, quelcom varia la forma de la gonella tal 
com s' havia usat á Roma, parque á mes d' admétrer l' adi
do de las mánegas, vá allargarse bastant, y per consegüent 
ab eixa gonella talar se cubrían totas las parts del eos que 
deixaba al descubert 1' antich colobium. D' aquí la rahó de 
per que 'Is autors atribuheixen mes llarga fetxa als Sants 
Cristos que presentan los brassos descoberts. Encara foren 
las gonellas de que tractem senzillas y modestas com corres
ponia á la classe de vida que féu lo Senyor y á la mort que 
sufrí. 

En los sigles succesius ana prevaleixent 1' us deis Cristos 
que podém anomenar nusos fins á quedar del tot fora del cuit 
los que duvan solsament la gonella. Allavors ja, mercès á la 
influencia vinguda d' Orient, va perdentse'l tipo dels Cristos 
sense pel de barba y d' aspecte jove y reposat. Los que trobém 
mancats de gonella presentan en la fesonomía los signes del 



home adult, y molts son los que semblan al ensemps haber 
entrat en 1' agonía. Los antichs crucifixs d' aquest género son 
nombrosos en la cristiandad, podentse citar entre altres pu
blicats enl'extranger el que posseheix la iglesia de Nostra 
Senyora de Tongres (Limbourg), del segle iv, lo seu embol
call consisteix en un drap desde la cintura als genolls; no 
porta barba, decanta '1 cap á la esquerra, y 'Is brassos s' ar-
queijanun poch com si cedissen al impuls del cos. 

Altre crucifix també interessant y que 's considera del 
segle x se conserva en lo tressor de Quedlemburg, essent d-e 
reparar en éll lo curt del drap que cobreix al Redemptor, 
adelantantse per aquest motiu á la costum de la época. Del 
mateix sigle es altre de Colonia, que usa barba, ab lo cap 
doblegat vers á la espatlla dreta, arribantli lo ropatje també 
fins al genolls. Son prou aqueixos exemplars pera formar 
concepte del tipo que olerían los Cristos d' eixa classe en los 
paissos extrangers durant lo período á que 'ns anem referint. 

A Espanya se conservan alguns d' aqueixa classe suma-
ment notables, essent digne d' ocupar lo primer lloch persa 
antiguitat aquell de queja havem parlat del missal del mo-
nastirde Sant Milla de laCogolla. En éll se representa á Jesús 
viu, sense barba, lleugerament decantat lo cap, sense corona 
y 'Is brassos, encara que rectes, quelcom doblegáis pels col-
zers. Lo ropatje queda ajustat al cos y tapa desde la cintura 
fins als genolls, lligantse á n' el mitx per medi del doblech 
que forma la mateixa tela y ocupa tota la amplada d' ella 
seguint per entre las camas. Lo dibuix de la imatje es suma-
ment incorrecte. 

D' un estil hierátich moltissim marcat y del segle xi es el 
que 's anomena vulgarment Cristo de las batallas, que 's 
troba en lo trascor de la catedral de Salamanca; la imatje 
Divina es vivent pero d' extremada rigidés en tots los mem
bres: estirat, de formas duras, brassos rectes, cap alsat ce
nyint corona de majestat, y ampla barba; lo seu aspecte mes 
que solemne es farreny. Forma la mortalla un folgat drap 
que doblegantse en la cintura sobre si mateix se deixa caure 
com una sobrefaldilla sobre lo primer tros que arriba fins als 
genolls, subjectantlo á n' el cos un cordó que solsament se 
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repara per sota del ropatje, quins plechs generals están man
cats de tota naturalitat, essent molt amples, exagerats y regu
lars, produhint un efecte tant particular com estrany, sobre-
pujat per la exactitut ab que 's corresponen los plechs del 
drap inferior ab los que té la sobrefaldilla. 

Se atribuheix al mateix segle xi altre crucifix que també 
's troba en la Catedral de Salamanca; fet de coure, 1' ano-
menan del Cid. Aqueixa obra mostra ja un gran avençament 
ab relació al Crisi de las Batallas. La imatje del Senyor lo 
representa mort, lo cap senzillament decaigut, y '1 cos y 'Is 
brassos dotats de certa flexibilitat, essent digne de atenció 
per sa riquesa lo drap que '1 tapa, es de vistosa tela, segueix 
per la cintura y passa pel davant fins á trobar en los genolls 
una ampla franja bellament decorada que no arriba á fer 1' 
ofici de cinturó, si no que mes aviat pot créurers enganxada 
á la roba pera aumentar la seva riquesa. Volta la testa de la 
imatje corona de rey subjecte per una toca que 's desprèn al 
darrera del mateix cap. 

En aquest sigle figura també en primer lloch lo superb 
crucifix de marfil, avuv en lo Museu Nacional d'Antigui
tats, que 'Is reys castellans En Ferran lo Magne v sa muller 
Na Sanxa regalaren á la iglesia de Sant Isidor de Lleó, y 
encara que no ben determinada sa procedencia lo cert es 
que forma part de la iiquesa arqueológica d'Espanya. Re
presenta á Jesús viu, semblant bondadós, sa barba primeren
ca y, com lo bigoti, tant cuidadosa y simètricament pentinats 
que tenen quelcom del pentinat assiri; lo cap se decanta vers 
á la dreta, "Is brassos s' arquejan un xich, si be es molt pro
nunciada la rigidés de ¡as camas, y no porta corona. Encara 
que no 's relacioni ab lo nostre objecte farem observar de 
passada que tal vegada per un extrem de pietat té la sagrada 
imatje "Is peus separats, venjétnseli las feridas obertas en élls 
rajant sanch, sense "Is claus, habentni un de sol col-locat en 
lo lloch qne hauria ocupat lo supedaneuin. Vesteix al Cristo 
desde la cintura fins als genolls un ropatje que indica estar 
format de hermosa tela, seguit per elegant greca de molt bon 
efecte decoratiu; lo plech del panyo resulta estudiat ab bas-
tanta naturalitat, acabant aquest llig-antse per si mateix ab 
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Portada de un eódex de la Catedral de Yich 'Sigle X; 



Creu professional de Riells {Sigle Xlj 
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un nus en mitx de la cintura y del que surten duas caygudas 
elegants y de molt relleu. 

En nostra Catalunya se troban també notables exemplars 
d" aquest mateix tipo, y entre 'ls que son mes dignes de cri
dar laatenció citarém en primer lloch, perla seva antiguitat, 
el que conté "1 Calvari de la portada d' un Códex del sigle x, 
y tal vegada mellor encara del sigle avans, que posseheix 
la catedral de Vich. Eu éll lo Cr/st es vivent, te '1 cos recte, 
'ls brassos un xich doblegáis envers als colzers, lo cap 
está lleugerament tombat y porta barba y cabellera; 1' em
bolcall es de roba llisa y senzilla arribant fins als genolls, 
quedant fermat al cos per un cordó ó lligam que s? amaga 
eu los plechs de la revora del propi vestit. Te aquest cruci
fix gran semblansa ab lo de Sant Milla de la Cogolla, encara 
que la execució del primer es filla de uua nià mes feta á tra-
valls artistichs. 

Al sigle xi correspon la bonica creu de la iglesia parro
quial del poble de Riells (Vallés-Barcelona). Es de la classe 
de las que s' usan en las professons y 's representa en ella á 
Jesús mort. La imatje sembla molt demacrada, ab lo cap dret 
y duyent barba, y 'ls brassos lleugerament doblegats. En la 
disposició del ropatie té alguna analogia ab lo crucifix d: En 
Ferrant y Na Sanxa, sense la riquesa d" aquest. Lo cos del 
Redemptor resulta envolcallat desde la cintura, en la que la 
mateixa tela forma un elegant nus que motiva l s ben dis
posats plechs que 's trovan al mitx del trajo. Altres plechs 
se desarrollan per abdós costats que fan veure bastant conei
xement del natural en son autor. 

De coure y esmaltat es un crucifix, de mida petita, que 's 
guarda en la Catedral de Vich, y que per antiga costum 
serveix pera fer lo jurament los canonjes al pendrer posse
ssió del carrech, atribuhit també al sigle xi En aquest cru
cifix la imatje de Jesús se representa morta, la testa está un 
poch caigut, es barbat, corona en lo front com á signe de 
soberanía, y 'ls brassos en posició perfectament horizontal. 
La mortalla ó ropatje si be s' aguanta en las caderas vá bai
xant per sota del ventre fins deixar aquest completament al 
descubert, y fa 1' efecte d' estar lligat per sobre de la cadera 



— 31 — 

esquerra per medi dels plegats de tota la vora superior de la 
roba. La naturalitat dels plechs, bona disposició del vestit y 
la relativa perfecció de la figura la presentan com obra que 
pel seu gust artistích sembla mes propia del segle xn que del 
anterior. 

Al mateix período hi ha que adjudicar lo molt notable 
crucifix de fusta d' un dels altars de la iglesia del que fou 
monastirdeLa Portella (Berga, provincia de Barcelona), en 
lo reduhit poble d'aquest nom, essent aixismateix de la classe 
dels despullats, per quan sols vesteix una faldilla subjecte al 
cos y que no s' en va mes avall dels genolls. 

Aquesta sensilla relació delscrucifixs mes interessants del 
período que arriba fins á la fi del segle xn, entenem ser prou 
pera poder determinar los caràcters generals dels que classi
fiquem de despullats, per lo que 's refereix als draps ab que 
's vesteix una part del cos de la imatje del Salvador possat 
en la creu. 



IV 

I N D I C A C I Ó DE LAS PESSAS DHL T R A J O A N T I C I I AB LAS Q U E ' S C O B R I A 

E N P A R T L O C O S D E J E S Ú S C R U C I F I C A T . 

C I T A S Y E X A M E N D ' E X E M P L A R S D E LA É P O C A 

Á sense ús lo primitiu sistema de vestir ab go-
nella á Jesuchrist penjat en la creu, solsament 
á una enlayrada idea de respecte y de vergon
ya, casi be may desatesa en lo transcurs dels 

sigles, pot atributarse lo propòsit dels artistas, al 
|^ procurar] en lo possible reproduhh- lo fet histo

rien, de cambiar la gonella, que tapava de sobras, 
per altres ropatjes que al deixar á la vista molta 
part del cos de la divinitat, donguessen lloch á 
esbrinar en éll los dolors y sofriments ocasionats 

pel suplici, sense que poguessen ofendrers los fidels cristians 
en los seus sentiments de pietat y de respecte. Quan això 
succeheix nos trobém en lo segón período que habém mar
cat al simbolisme religiós ab referencia ais crucifixs. 

Prescindint per un instant de la influencia que en un 
principi pogués exercir lo sistema que acabava de pérdrers, 
veurém que ja totas las figuras del Salvador en 1' acte del 
suplici están marcadas pel indubtable sagell del dolor y del 

3 
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sofriment, sisquera no arribessen allavors al realisme que 
tinguérem mes tart. Eixa veritat la demostra la esplicació 
dels exemplars abans esmentats, essent en tot cas 1' únich 
que no las té lo Cristo de las Batallas, pero ja observem en 
son lloch que '1 seu carácter es excessivament hierátich, con
servant per consegüent claras mostras d" altres procediments 
que exclohuen de la figura las senyalsdels sofriments aguan
táis ab santa resignació pel Fill de Deu. 

No obstant las modificacions que en la decadencia del 
Imperi sofrí lo trajo romà, v sa mes gran transformació en 
Bizanci, trigà molt temps en ésser objecte d' una reforma 
trascendental tan menos sensible quan mes baix fou lo nivell 
social de las classes que l1 usavan. Lo cinc tus, lo semi-cinc-
tus, lo ventral y '1 limas ó sayals llarchs, foren pessas de la 
vestimenta popular que trobaren aprofitables los artistas pera 
tapar ab ellas part del despullament del cos Diví. Si abans 
s' acudía ab aquest objecte á la indumentaria general pre
nent de la mateixa la gonella, per regla general sense má-
negas, per ésser la més servida, també després que las prác
ticas litúrgicas seguiren diferent camí, va buscarse en lo 
trajo de la época aquellas altras robas que mes be s' enmot-
llavan á la idea artística y que per llurs condicions respo-
nían també millor al sentiment ínístich y de decorosa defe 
renda á que '1 seu ús era degut. 

Durant una bona part del período histórich á que 's fá 
referencia seguiren portantse á Orient un bon nombre de 
pessas de las que constituhían lo trajo roma, y aqueixa 
igualtat es mes d' observar en las parts de la vestimenta que 
eran de gasto comú pera las classes populars ó dedicadas á 
travalls mecánichs, entre las quals poca cosa podía influir la 
introducció de telas espléndidas ó de molta válua, á que 
tan inclinats van ésser los potentats del imperi Bizantí, pera 
adorno de llurs personas. 

A principis de la edat mitja es ben sapigut que 's feu 
general entre 'Is llatins 1' us de broqueláis y teixits precio
sos duts d' Orient, pera la confecció de tota classe de ves
tits. La influencia oriental, determinada per lo cambi de lo 
sitial del imperi roma á Bizanci, ana creixent y prenent forsa 
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quan aquest nou poble pogué adquirir personalitat propia 
per medi d' un art que, amotllantse á las necessitats dels 
temps, va pendre de Grecia elements d' estil clássich, de 
Roma despullas destrament triadas de la seva sorprenent 
grandesa, y dels pobles assiátichs los procediments decora
tiu-, y 1' gust pel luxo y la ostentació. Encara que no 'us 
trobem en lo cas d' analisar la marxa y forsa d- aqueixa 
transformació artística y social, ocurreguda després del arru-
nament del imperi romà, se deu no obstant tindrer en comp
te que en ella exerciren Ilegítima y poderosa influencia ele
ments orientals que no havían entrat abans d' aquest fet en 
la balansa de la producció artística. 

D' aquell poble vingué aixís mateix la nova forma pera 
expressar gràficament lo martiri del Fill de Déu fet home, y 
á aquest mateix origen hi ha que adjudicar per consegüent 
las variacions que, en armonía ab la idea religiosa desentrot-
llada, sofriren los ropatjes de que s' acostuma á váldres 
pera embolcallar una part del Diví Cos. 

En la majoria dels crucifixs quina descripció queda feta, 
constituheixen las robas telas llisas y sencillas, tenint ea 
aquest punt una propietat verament ajustada á la classe de 
pessas que ab éllas se confeccionavan, com se veu en lo; 
Cristos primitius vestits ab una sencilla gonella sense máne-
gas, molt propia pera personas d' humil posició social. En 
los crucifixs anteriors al sigle XI es en los que ab major es-
crupulositat está observada la referida pràctica; pero, ja alia 
vors, poderosa la influencia dels usos y costums orientals, 
y en lo mes alt engrandiment 1' imperi bizantí, centre del 
que espurneiaba tota vida y activitat artística é intelectual,' 
llurs prácticas y costums foren al moment afiliadas pels de
més paíssos cristians, per lo que no es gens d' extrany que 
imposés en indumentaria, com ho havia fet en totas las arts, 
lo seu gust certament particular. D' allavors las robas ab 
cenefas y grecas de vistosos colors, los brodats de seda y or 
y 'Is teixits de costosos materials, foren ab preferencia las 
telas que serviren pera trajos de magnats y potentats, y 
aqueixas mateixas robas las van emplear també 'ls artistas en 
moltas ocasions pera tapar lo eos de Jesús en la creu, sense 
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considerado ala impropietat en que 's queya, baix lo punt 
de vista real é historien. 

Ab relació als crucifixs despullats, los ropatjes indispen
sables pera tapar una petita part del cos Diví, no podían tra
barse en las pessas que constituhían lo trajo dels potentats del 
imperi, ni en cap altra part, per quant era precís servirse d* 
una roba que deixés molt al descubert la figura; d' aqueixa 
classe no n' hi havía d' altras que las que s' usavan entre la 
gent del poble dedicada á oficis mecánichs ó de força, y per 
eixa rahó es mes gran la impropietat que 's realisa donant á 
n' aquesta mena de robas carácter espléndií y rica ornamen
tació, com s' havía fet ab molta frecuencia desde '1 sig*Ie XI 
en avant. Exemple d' això son los crucifixs d' en Feírant lo 
Magno y Na Sanxa, en lo Museu Arqueológich Nacional, y 1' 
anomenat del Cid en la Catedral de Salamanca, quals draps 
están ornats de bonicas y elegants franjas. En las mateixas 
condicions se troba lo Sant Crist de la Iglesia de Gorcum, 
(Holanda), adornat lo ropatje per característica franja, y per
tany al sigle XII. Es d' observar no obst mt que 'ls cruci
fixs decorats aixís no son encara los mes nombrosos d' 
aquells temps. 

Mirem ara quinas classes de vestiduras van ésser las 
triadas pera enboïcallar la imatje del Senyor crucificat en los 
Cristos que anomenem nusos, durant 1' actual período. 
Havem dit abans que entre las pessas de roba que lo mateix 
á Roma que en 1' imperi bizantí eran d' ús comú pera 'ls 
esclaus y la gent del poble, s' hi contavan lo cinctus y '1 
semicinetns; un y altre venían á ésser una especie de faldi
llas curtas que servían pera tapar lo eos desde la cintura fins 
als genolls ó quelcom menys. Heuse aquí donchs dos recur
sos de que vá servirse allavors 1' art pera satisfer la neces
sitat litúrgica de presentar la imatje del Crucificat coberta 
en una part. Las duas robas que acaban de esmentarse foren, 
pot dirse, las únicas que tingueren lo privilegi de servir á 
tan piados objecte, tretas entre altras del trajo popular, tal 
vegada per ésser aqueixas las més importants ó já perqué 
sas cualitats permetían al artista disposarlas ab certa llibertat 
que nodestavoreixía 'l seu objecte ni ab prou feynas alterava 
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sa naturalesa. No 's crega per això que 'Is autors d' aytals 
obras respectessen en absolut las condicions propias d' aqué
llas; ocasions hi ha en que 's permeten disposarlas en forma 
que "s ía quelcom difícil determinar be 'Js seus caràcters in-
dumentaris. 

Lo cinctus, ú cinte, es ni mes ni menys que una faldilla 
curta que no passa dels genolls, restant subjecta á la cintura 
per un lligament fet sobre la mateixa roba, essent fàcil de 
confondres ab lo límits, si be n' hi ha d' aquets que arriban 
fins al tormell, pero generalment son molt mes curts, estant 
sempre en sa vora mes baixa resseguits per una franja. Lo 
semicinctus ú semicinte se diferencia bastant del anterior, y, 
com lo seu nom ja ho diu, resulta mes curt que 'I cinte. Lo 
forma un ample tros de tela qu' embolica '1 cos desde mes 
amunt dels genolls fins á la cintura, quedant tancat per da
vant ab la sobreposició d' una de sas extremitats damunt de 1' 
altra. L' ús de aqueixa pessa no necessita ordinàriament cap 
clase de lligám perqué está subjecte al cos per un nús que 
se fá recuilint los estrems superiors de la mateixa tela, po-
guent quedar aquell al mitx de la cintura ó be damunt qual-
sevulla de las caderas. En alguns cassos, per las migradas 
proporcions que se li donan sembla lo semicinte io drap ven
tral, que no es altra cosa que un pedas de tela llarga y es
treta que solsament tapa '1 ventre, lligantse los seus estrems 
al mitx de la cintura; roba portada tan sols entre personas 
dedicadas á oficis qu' han de menester forsa ó un violent 
exercissi muscular. 

Son exemples de crucifixs vestits ab lo cinte roma los Cris
tos del que fou monastir de la Portella (Berga), 1' anomenat 
de las Batallas en la catedral de Salamanca y "1 representat 
en la portada del Calvari deia catedral de Vich. Aquesta 
mateixa classe de ropatje tenen possat també los crucifixs 
igualment esmentats de la catedral de Tongres, lo de Qued-
lemburg, del segle x y '1 de Gorcum, quj correspon al xn, 
com aixís molts altres de la propia época. S' observa en tots 
ells que '1 cordó que subjecta '1 cinte está sols senyalat per
què 'i tapan las mateixas voltas del ropatje, lo que demostra 
la poca importancia que tingué allavors pera ditas obras aquest 
detall de indumentaria. 
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Algunas vegadas portat 1' artista per la idea de dú á ter
me un travall especial pera la perfecció de la obra y la rique
sa en los seus elements secundaris, no 's fixa gayre en con
servar lo carácter de la vestimenta que emplea, ni esmenta 
degudament á que no se estrafessin llurs condicions per un 
embalum d' ornamentació ó per la estranya disposició dels 
plechs; això mateix es lo que succeheix ab lo ropatje del 
Sant Crisi de la creu de Tongres. al que s' obliga á donar 
unas voltas tan especials que las caigudas de la tela produ-
heixen l'efecte de devantals sobreposats lateralment sense cap 
classe de propietat, resultant d' aquest modo un cinte tras-
format y desforme, en lo que en veritat 1' adorno hi queda 
posat á dojo. També en lo Crist de las Batallas podém ferhi 
una observació consemblant perqué, segons s' ha manifestat 
abans, lo plegat del cinte que vesteix ni correspon á las con
dicions d' aqueixa pessa ni 's deixa caurer ab la naturalitat 
y sencillés que es necessària pera acostar sa disposició á la de 
un veritable cinte, com se "1 troba representat en los monu
ments de la época á que pertany. 

Encara va ésser molt mes general 1' ús del semicinctus 
pera vestir la imatje del Redemptor en Y acte del sacrifici. 
Entre Is molts crucifixs d" aquesta cl·isse se troban, de los 
abans esmentats, lo que 's representa en 1' antiquissim missal 
de Sant Milla de la Cogolla, 1 del Cid, á Salamanca, y 'Is 
dels reys castellans en Ferrand y Na Sanxa; á Catalunya los 
de las creus de Riells y de la catedral de Vich, y entre 'Is 
extrangers lo del notable crucifix del museu arquebisbal de 
Colonia y "1 de Nostra Senyora de Tongres. En tots ells lo 
drap ó semicinte se nua per si mateix já al mitx de la cin
tura já en una o altra de las duas caderas, carácter distintiu 
d' aquesta pessa del drap popular, que conserva sempre al ser
vir com embolcall del cos de Jesús. Mes susceptible que '1 
cinte d' enmotllarse á tota mena de formas y disposicions, 
sense perjudici de las sevas especials circunstancias, donava 
mes camp al artista pera lluhir lo seu ingeni; la manera de 
arreglar lo llaç, la forma de deixar caurer las puntas, y '1 
moviment que s' feya fer á n' els plechs influía en molta 
part á comunicar major gracia als ropatjes, y á n' aquesta 
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causa se deu segurament la ben marcada preferencia que 
sobre *1 cinte vá conseguir lo semicinte pera vestir la Divi
nitat crucificada. 

En lo Crist de la creu del missal de la Cogolla s' hi Higa 
'1 setnicincte pel mitx formant las robas un replechque arriba 
fins als genolls, y com ho exigeix la disposició de aquesta 
pessa indumentaria, queda molt marcadament ajustada al 
cos. Difícil se fá veurer clara la idea que 1' autor d' aquesta 
vella pintura 's proposà fer avinent en la manera com arreglà 
lo lligám y Is plechs que se notan per causa del mateix. Lo 
semicinte del Crist de la creu professonal de Riells té totas 
Ds condicions d' aquesta classe de vestimenta; lo nús lo for
ma una elegant roseta col-locada al mitx de la cintura. Tam-
bJ lo crucifix del Capítol de la catedral vigatana vesteix lo 
semicinte, pero té la particularitat, de que en altre lloch s' 
ha fet esment, de replegarse per los costats fins á baix del 
ventre, no obstant de presentar caràcters que no permeten 
dubtar de sa propietat indumentaria. Los Sants Cristos de las 
creus d' en Ferránd y Na Sancha y 'Idel Cid s' apartan de la 
complerta nuesa vestint lo semicinte, molt característich peí 
sas condicions en lo primer, essent de gran relleu la lligadura 
que subjecta '1 drap á la cintura y quinas caigudas formadas 
per la mateixa tela son Haigas y folgadas. Ja no succeheix 
aixó ab lo segón, en el que 's fá casi impossible determinar 
ab precisió 'Is detalls indispensables en las pessas d' aqueixa 
mena pera assegurar la seva naturalesa. Per la exactitut en 
la reproducció de lo que en lo concepte popular era '1 semi
cinte aventatja á tots lo ropatje que cubreix lo Crist de la 
creu de Nostra Senyora de Tournay, perqne en éll 1' autor 
de la imatje no fa altra cosa que copiar ab tota fidelitat las 
cualitats de dita vestimenta, de modo que dona idea perfecta 
del ús y forma que vá revestir aquesta pessa del trajo popu -
lar roma y bizantí. 

Queda, donchs, demostrat que '1 cinte y '1 semi-cinte 
sustituhireu durant aquest período, y en las imatjes del Cru
cificat de la classe dels esmentats, la gonella que vestían los 
primitus. quan va cambiar lo concepte filosófich-moral de 
la representació del drama del Calvari. Ab mes ó menys 
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exactitut, algunas vegadas sacrificada quelcom la propietat 
indumentaria á la vàlua dels detalls, y altras enmotllant 
aquéts á las exigencias de la veritat, es lo cert que una y 
altra pessa del trajo d'aquell período serviren per si solas 
pera satisfei en absolut la necessitat artístich-religiosa de 
donar la vestidura mes convenient, en aquest cas, á la imatje 
¿e Jesús clavat en creu y enlavrat en lo cim del Calvari. 



V 

NATURALESA ESTÉTICA-MORAL DE LAS MAGESTATS. 

-SON DOBLE CARÁCTER.—IMPORTANCIA DEL TRAJO Y DE SA ES-

P R E S S I Ó S I M B Ò L I C A . — E S T U D I D E L A S M A G E S T A T S Q U E S ' 

CONSERVAN Á CATALUNYA 

N 1' espay de dos sigles, ab poca diferencia, 
pot senyalarse la simultánea aparició á Ca
talunya dels crucifixs anomenats Magestats; 
y dihém á Catalunya, perqué, y es un fet 

digne d' observarse, no tením noticia de la existen
cia d' altres exemplars qué 'ls que 's troban en lo 
Principat, essent possible que ir hi haja en diferents 
encontradas d' Espanya, pero en tal cas, en cap 
obra s' en fa d' élls esment. Per la data que podém 
senyalar als que 'ns son coneguts se fá molt natu

ral creurer que pot habernhi en los territoris que mes aviat 
eixissen del domini serrabí, per la circunstancia de que 
's conservin crucifixs dels sigles XI y XII dels que anome-
nan despullats, sense que 'n parlen los autors ni se veja pu
blicat un sol de la classe de las Magestats. Vestidas aquestas 
ab llarga gonella, closa y ab mánegas, com los crucifixs 
vestits d' avans. preguntem ara, ¿son las Magestats catala
nas en la esfera artística-religiosa la continuació dels Sants 
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Cristos dels temps primitius? No per cert, al nostre mo
do de veure, per ésser ben diferent lo concepte moral á 
que uns y altres responen. Tenint present los caràcters apro
piats als crucifixs de 1' anterior época es clar y evident que 
no s' avenen als que posseheixen las Magestats. La imatje 
del Salvador sense fil de barba, reposada y d1 expressió dol-
sa y fins joyosa ó plahentera res te en veritat de comú ab la 
enérgica espressió de las dañeras; son duas ideas més incom
patibles que similars; son dos sistemas mes oposats que con
gruents. 

Mellor s' acostan las Magestats á alguns, encara que 
pochs, dels crucifixs de la segona época, en los que s' ha ob
servat ja que en algunas ocasions se tapava la imatje de Jesús 
ab telas ricas y espléndidas, surmontant á la imatje vistosa 
corona significativa de suprema autoritat. Aixó no obstant 
tampoch corresponen per la seva naturalesa espiritual é in
dumentaria á la classe dels crucifixs en gran part despullats 
de ropatje que mes en ús estigueren en aquest segon perío
do. Trasllat material del Deu del poder y de la omnipoten
cia divina las Magestats, difereixen essencialment dels Cris
tos del dolor y de la resignació que acabaren per prevalei-
xer desde '1 sigle XII en avant; foren dos procediments que, 
si coexistiren per rahó dei temps, no podían confoudrers ni 
unificarse dintre del mistich concepte que representaban per 
mes que, com s" ha dit, devegadas se tractés de fixar ab escás 
èxit abdos caràcters en una sola figura. 

Comportan en si las Magestats la segona transformació 
soferta per la idea religiosa al produhir en formas materials 
lo sacrifici del Salvador dels homes, perqué, encara que já 
abans apareixen y s' escampan los crucifixs despullats y en 
1' acte de la agonía, ó be en lo suprém instant de la mort, 
aquest procediment no arriba á dominar del tot fins haber 
caigut en desús la confecció dels Cristos ab trajo imperial, 
al entrar en lo sigle XIII, y per consegüent en la época de 
revelació del art ojival. Pres, posteriorment, com á tipo de 
la imatje Divina la figura del home adult, vá perdre aqueixa 
la suau y bondadosa expressió que fins llavors havia tingut, 
presentant per lo mateix lo cos de Jessús trossos mes enér-



— 43 — 

gichs y modelats ab mes ferma intenció, al ensemps que de
terminan lo seu caràcter en igual sentit tan los crucifixs des
pullats com las Magestats. 

A darrera del pensament d' oferir á la veneració dels 
cristians un Deu gran y superior á tots los poders humans, 
un ser tant justicier com inflexible en las sevas resolucions, 
apareixereu y vá generalisarse entre 'Is objectes litúrgichs 
aqueixa nova forma de representar lo sublim acte de la Re
dempció, y á aquest fí van á parar tots los elements que con-
tribuheixen á donar carácter propi á las susditas imatjes. 
Per això es que s' esclohuen de las Magestats tots los senyals 
de dolor ó sofriment que pogue«sen rebaixar la divina natu
ralesa del Ser Suprem, en lo sentit de créurel susceptible de 
las mateixas penalitats é imperfeccions que 'Is sers senzilla
ment humans. En aytals crucifixs la imatje de Jesús queda 
sobreposada á la creu mes que clavada en ella, com si per 
aquesta manera volgués donarse mes lluhiment al sacrifici, 
fent que cap rastre quedi del martiri que necessàriament té 
d' ocasionar tan afrentosa mort, estimant per consegüent la 
personalitat del Fill de Deü independent de las lleys del 
mon físich. En ells, per últim, se fá servir la nota imponent 
y magestuosa mes fonda y potent pera donar á la imatje del 
Crucificat una representació superior á la humana naturale
sa, y una autoritat y omnipotencia que s' enlayran sobre i s 
mes grans poders. L' estat del art permetia allavors menys 
que ara fixar ab la exactitud deguda en lo material aquesta 
idea abstracta, y per això resulta generalment dura y sense 
espontaneitat la espresió de la fesomia de Cristo en los cru
cifixs dominats per lo dit sistema. 

Contribuheix segui ament á fer avinent lo carácter de 
las Magestats 1' abandono de la nuesa que havia de treurer 
á la sagrada Figura gran part de la importancia'y gravetat 
que feya necessari la interpretació del pensament simbólich 
que en las mateixas s'hi exposa. L'ús de trajo complert es ben 
cert que porta en sí un major grau de dignitat, al ensemps 
que permetia revestirlas, ab determinada propietat, de atri
buts que formavan part dels elements indumentaris de la 
época, facilitantse per aquest medi la missió del artista de 
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caracterisar la suprema gerarquía en la imatje del Salvador 
posat en la creu. 

No es menys digne de teñirse en compte, pera compen-
dre fins á quin punt aqueixas imatjes traduhían la soberanía 
divina en la representació del Fill de Deu crucificat, la de
nominació de Magestats ab qué son generalment conegudas. 
Procedent aqueixa paraula de la llatina magestas significa
tiva de grandesa, magnificencia, dignitat, vá aplicarse pels 
habitants del Laci com calificatiu, mes que com á títol, en 
temps de la república, al poble romà indicant la seva pode
rosa soberanía. Al recaurer en mans dels emperadors tots 
los poders del Estat á sa persona va donarse allavors lo ca
lificatiu de Magestat, fins que alguns temps després respec
tuosos los antichs ab la Divinitat van reservarli 1: us exclusiu 
à' aqneixa paraula per ésser lo calificatiu mes honrós y gran 
que poseían; iniciat últimament lo gust clássich no volgue
ren los moderns soberans deixar d' apropiarse un títol usat 
pels emperadors romans. En aquesta mateixa acepció trobem 
usada la susdita paraula fins als nostres días, havent perdut 
desde llavors la significació que se li havia donat durant 
molta part de la edat mitjana. A ella podem atribuir l'origen 
de que s' apliqués als Sants Cristos de que'ns ocupem, já que 
'1 nostre poble, ab notable bon sentit, tenint present lo valor 
del vocable, vá emplearlo exclusivament pera designará las 
imatjes de Jesús que se li presentavan acampanyadas dels 
resplendents signes de un poder ó autoritat superior á totas 
las cosas. Aquest fet, per consegüent, confirma '1 sentit mo
ral atribuhit á aquest genre de representacions de la Divini
tat, sobre tot si 's té á mes en consideració que no 's com
prenia en dit títol als crucifixs despullats de ropatje complert 
y nafrats pel dolor y '1 sofriment. 

Lo contrast produhit per la vestimenta que embolcalla 
tot lo cos del Senyor ab relació als Cristos ab sols lo cinte ó 
semi-cinte, com la majoria dels travallats en los sigles XI y 
XII, se considera moltas vegadas que 's prou pera expressar 
la superior omnipotencia del Salvador, essent lo tó general 
de la obra la que solsament los dona dit carácter. Las Mages
tats aixís presentadas van no mes cuberías que ab una sensi-
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lla gonella de forma bisantina ó talar, com se veu eu la de la 
iglesia de Sant Miquel de Cruilles y en una que 's conserva 
en 1' important museu diocessá de Vich; pero es lo mes ge
neral que s' auxilihi la expressió moral de la seva naturalesa 
possantelsi trajos richs y sumptuosos provinents de la repre
sentació de la soberanía material, fent servir també en molts 
casos pessas indumentarias destinadas especialment á ex
presar enlayradas categorías en l' ordre social y gerárquich 
entre las mes grans dignitats, com se veu en la santa Mages-
tat de Caldas y en altras de que m parlarem després. 

Aixís com las Magesiats venen á ésser la darrera parau
la en la forma de representar á Jesús crucificat en sa doble 
naturalesa de Fill de Deu sacrificantse pera la redempció 
del home, y la de Ser Suprém poderos y omnipotent, aixís 
també se fá natural, com lógica consecuencia del convencio
nalisme pertanyent á n' aquestas figuras, que se las cubreixi 
de ricas telas y sumptuosos vestits com ho vol y demana en 
lo mon físich la representació de la soberanía material. La 
necessitat que tenían los artistas de valerse sempre de medis 
plástichs pera expressar conceptes purament empírieh-mo-
rals, exigia l' us dels atributs que constituhían ó expressa-
van ab tota claretat lo poder sobirà pera que 's refermés en 
la conciencia del poble cristià 1' esperit autoritari de la re
presentació de la Divinitat en aqueixa forma purament sim
bólica. D' aquest modo se salvava, dintre de lo possible, la 
insuperable dificulfad de portar á complert fi una obra que 
pogués tindres per perfecte si comprengués en termes satis
factoris la doble naturalesa de Jesuchrist á que sf acaba de 
fer referencia, y de que son expressió material las nomna-
das Magesiats. Lo dualisme técnich que apareix quan se 
tracta de fixar y comprendrer en una sola imatje abduas 
ideas, com se veuen Jas d' aquella classe, dona lloch á que 
resulti casi sempre una d' ellas supeditada al altra, rom-
pentse 1' equilibri que debades persegueix 1' artista. Bona 
proba d 'això son los crucifixs despullats en los que s 'hi 
afegeix á sa imatje divina atributs de poder ó trajos sump
tuosos, com já habém citat alguns exemplars en los sigles 
XI y Xií, v en los quins, noobitant los elements d' aquella 
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classe que 's dirigeixen á donar idea del poder suprem en la 
figura del Crucificat, se sobreposa á tot la naturalesa huma
na del Fill de Deu, que se sent, si aixís pot dirse, per medi 
dels signes del dolor y dels efectes fisiológichs del martiri en 
lo cos clavat en la creu; en cambi res d' això succeheix en 
las Magestats, las que imposadas del propòsit de realisar y 
fer avinent lo poder omnipotent y sobrenattural del Salva
dor á aquest fi primordial se subjecta tot passant per al; 
pera conseguirho quan puga rebaixar la més lleugera ma
nifestació de semblant idea, d' ahont procedeix que no 's 
trobin en cap dels crucifixs d' aquest genre senyals manifes-
tas del terrible sacrifici, essent aixís que en tal acte represen
tan á Jesús. 

Marcat d' aquest modo '1 concepte empírich que sobre
surt en las Magestats, á 'n ell se subjecten y 's subordinan 
tots los elements que 'Is hi donan carácter, y en aquest con
cepte tenen notable y molt certa importancia los trajos ab 
que se las vesteix. Es aquest per conseguen un element de 
primer ordre, y mercès al cual se fá possible comunicar als 
esmentats crucifixs la idea moral que constituheix la seva 
única y propia manera de ser en 1' ordre religiós. Vejám ara 
las cualitats d' aquets ropatjes y la seva significació al em -
plearse en las Magestats. 

Encara que la influencia oriental desvirtuà en gran par 
1' antich trajo romà que se distingia per la sua sensillés y 
severitat, va conservarse en lo bizantí la gonella com pessa 
mes important del mateix, si be ja no es aquella gonella dels 
primitius crucifixs, oberta per dalt, sense matiegas y solta 
del cos, si no que al arribar al sigle XI y també en lo se
güent, se la troba en ells convertida en una gonella llarga ó 
talar tancada desde '1 coll, ab mánegas mes ó menys ampias 
y cenyida al cos per un cinte ó cordó, en molts casos suma-
ment luxós. Aqueixa gonella vestida per personas de gran 
posició social desde 'l sigle abans dit, y adquirint major ús 
en lo correr del sigle Vil,anava sempre acompanyada d'altra 
gonella ó estola molt mes curta sobreposadaá la primera, que 
acostumava á ser confeccionada ab telas primorosament tra-
balladas. Aqueixa sobregonella, usada aixís mateix pel poble 
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hebreu y que mes sensilla també dugueren donas y vells, la 
portan casi tots los personatjes de la época, com pot veurers, 
en la major part de las reproduccions de aquells sigles. Pera 
'Is actes ordinaris de la vida vá conservarse l' ús de la gone-
11a sola, empleantse especialment la sobregonella pels mag-, 
nats y dignitats del Estat en cerimonials y actes solemnes. 
Tan aquesta com la gonella van subjectes á la cintura pel 
cenyidor, y tenen aquellas molt frecuentment una ampla 
franja que ressegueix l' extrem inferior de las mateixas pes-
sas, molt semblant á la preuhada toga. picía dels romans. 

Las gonellas se confeccionavan sencillas ó de ricas telas 
segons 1' us á que se destinavan y las personas que havían 
de portarlas. En los sigles xi y xn arriba al seu mes gran 
explendor 1' empleo pera las mateixas de telas preciosas y 
de brocats de pujat valor en consonancia ab lo gust oriental 
que s' havía anatextenent en Bizanci, y que d£ allí va passar 
als demés paissos, d'usar trajos sumptuosos ab expléndits 
brodats y teixits d' or, plata y altras materias que per la 
vivesa dels seus colors y per lo perfecte de la seva combi
nació causan lo mes ensisador efecte. Habem reparat que la 
gonella bisantina, ó sobregonella en son cas, s' acompanya 
sempre del síngul ó cenyidor d' or, la major part de las ve
gadas, y generalment lligat ab un vistos nús y llargas caigu-
das. Tant ó mes que la gonella era rica y expléndida la so
bregonella ó estola, quan s' usava. En lo sigle xi estigueren 
en gran ús gonellas d' una tela finíssima que formava alguns 
replechs consemblants y acanaláis en direcció de dalt á baix 
estremantse aquets en lo pit. Ja s' ha de suposar que las robas 
d' aqueixa classe, per la válua que tenían, sois las gastavan 
personas de gran posició ó que ocupavan superiors cárrechs 
públichs. 

Sense apartarnos de la indumentaria de la época se troba 
com signe distintiu de gran dignitat lo lorum ó subarnal, 
que consistía en una faixa ampla en forma de banda que 's 
col-loca va creuhant lo pit desde sota '1 braç esquer fins á 
la espatlla dreta. Aquesta pessa fou d' us esclusiu d' empe
radors, cónsuls y magistrats, los quals se posavan el lorum 
sobre la gonella en las grans solemnitats com atribut de sa 
enlayrada gerarquía social. 
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L' estudi de quiscuna de las Magestats per nosaltres cone-
gudas, y de quina existencia tenim noticias, ha de donarnos 
la mida del caràcter moral que las hi atribuhim, tenint en 
compte sas condicions estéticas religiosas y 'Is elements de 
indumentaria d' aquells sigles que en éllas portan lo mateix 
fi. Son d' aquesta classe lo célebre crucifix de Caldas de 
Montbuy, lo del que fou convent de Cruillas, el que 's vene
ra en la avuy iglesia panoquial de Baget, lo del santuari dels 
Archs, á mitxa hora de Santa Pau, el que 's troba en la igle
sia de Sant Joan las Fonts, altre procedent del poble de Gavà, 
y dos que hi ha en lo Museu Diocessá de Vich, (tots á Cata
lunya); total vuyt. També es un Crist vestit per complert 
sens que per això íinga '1 caràcter dels esmentato, un que 's 
guarda en lo Museu provincial à' aquesta ciutat, que fins que 
desaparegueren las Ordres monásticas pertenesqué al con
vent de Pares Carmelitas calçats. 

Entre tots los crucifixs que acabem de citar apareix ésser 
lo mes antich, per la tosquetat ab'que está travallat, lo que 
va portar á la Exposició Universal d' aquesta ciutat la Dio-
cessis de Vich, y que honra avuy lo seu Museu episcopal. En 
sa part indumentaria pot dirse que aqueixa interessant Ma-
gestat presenta en conjunt los caràcters propis de totas ellas; 
vesteix gonella talar á la manera bizantina, fermantla al cos 
lo cinturó, ja indispensable en aquests trajos, per medi d' una 
vistosa llassada al estil de la época, acabant en duas caigu-
das molt allargadas, com solen sempre serho las d' aquesta 
classe. Lo malmesa en que, per desgracia, 's troba aqueixa 
curiosa escultura no permet fer una exacta apreciació de 
totas las condicions del ropatje, si be 's deu suposar de valor 
y propi dels dignataris, perquè encara s' endevinan en la 
gonella mostras de la franja que la adornava y ab relació al 
luxós cinturó á que acabem de fer referencia. 

Com si encara no hagués P art fixat enterament la forma 
material de imposar del tot en la sagrada Imatje lo concepte 
de la suprema gerarquía en aqueixas representacions de la 
Divinitat, s' observa en lo model de la Magestat del Museu 
de Vich quelcom de lo que 'Is Cristos despullats de darrers 
del sigle x y succesius caracterisa los sofriments del martiri. 
Aixís ho demostra '1 presentar la imatje del Senyor en 1' acte 
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d' espirar ó ja mort, per medi del cruiximent del cos y la 
suau inclinació del cap sobre '1 costat esquer. Aqueixa 
lleugera desviació del tipo general de las Magestats, sense 
ésser prou marcat pera cambiar la naturalesa de la mateixa, 
sembla com un tribut del artista al estil mes genera lisat quan 
encara no tenia complerts models quo imitar de la nova 
classe. Veurem aviat com tots los demés Cristos d' aquest 
genre responen desseguida, y sense vacilacions, á la forma 
consagrada pera tots ells per lo sentiment religiós y la costum. 
Deixant á banda aqueixa observació se reconeix en la Ma-
gestat de Vich lo motilo usual en la execució d' aquestas 
imatjes per lo segell imponent y magestuós de la seva ex
pressió, que s' exagera fins al punt de crear pera 'Is susdits 
crucifixs un posat dur y enérgica que vol encloure la expres
sió del caràcter moral que 's dona á aquesta forma autoritària 
y simbólica de representar la omnipotencia del Redemptor. 

Per lo dit queda demostrat que '1 tipo deis Cristos en la 
creu morts ó agonitsants no es lo propi de las Magestats, que 
's dirigeixen á presentar la figura del Crucificat com supe
rior á las debilitats y flaquesas del eos huma y en lo mellor 
del seu poder y grandesa. La de Vich, per consegüent, pre
nent quelcom dels Cristos nafrats pel dolor no interpreta ab 
tota fidelitat la idea qu 'en ellas domina, constituhint en 
aquest concepte una irregularitat que solsament s' et plica per 
la influencia que pogué, y es natural exercís, un sistema an-
tich y ja arrelat sobre d' una fórmula naixent, de creurer que 
dita Magestat sia de las mes primitivas. En totas las altras se 
presenta viva y rígida la imatj ¡ de Jesucristo corresponent 
ab mes propietat á la idea d' un DJU sobirà en 1' exercissi y 
enlayrament del seu sobrenatural poder. 

Per la seva analogia pot formarse un aplech de las Ma
gestats del extingit monastir de Cruilles y del Santuari dels 
Archs. En qualsevulla d' ellas la imatje del Redemptor te 'Is 
brassos col·locats en posició perfectament horizontal, com 
aixís se veu en la ja citada del Museu de Vich, é igualment 
ho observarem en totas las demés; las figurasteis propis cru
cifixs son barbudas, la mirada en ells es altiva y ferma, resul
tant lo conjunt de las fesomías áspera, severa y un xich repul-
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siva, caràcter peculiar á n' aqueixa classe de crucifixs. Tots 
vesteixen la gonella bizantina; tancada, llarga y ajustada al 
cos pet lo consabut cinturó, que acostuma ésser daurat, lligat 
ab lo nus de sempre y ab caigudas que passan dels genolls. 
La gonella que vesteix lo Cristo de la Magestat del santuari 
dels Archs presenta visibles mostras de que '1 color blau 
que té 's deu á una restauració feta en no molt llunyana 
data. 

La Santa Magestat que 's venera en 1' altar major de la 
iglesia parroquial de Baget te moltíssima semblança ab las 
que habém descrit; es de fusta y d' una mida mes gian que 
'1 natural, te també horizontals los brassos y porta barba; 1* 
aspecte de la seva cara es tal volta més dur é imponent que'ls 
anteriors, distingintse pel posat que casi arriba á ésser ame-
nassador. La gonella ab que 's vesteix no sembla haber tin
gut may una franja ni ornament de cap mena, no obstant de 
que per això no deixa d' ésser una prehuada pessa digna de 
cobrir lo cos del Fill de Dèu en sa sobirana representació. 
Se repressenta que dita gonella está feta d'aquellas costosas 
telas que van usarse en lo sigle xi entre 'Is grans dignataris 
del Imperi, y que 's feyan servir disposantlas en plechs aca
naláis y aparellats; y encara qu¿ l'efecte que avuy produheix 
res tinga de sumptuós, la veritat es que en lo sigle XI, á que 
pot adjudicarse aquest crucifix, la vista dl una gonella de tal 
classe deuria portar lo píiisament á ideas de riquesa y d' es
plendor, perqué es ben sabut que pel seu preu no podían 
usarlas mes que personas de gean posició social, equivalents 
per lo tant á altras gonellas confeccionadas ab telas decora
das ab riquesa y varietat de motius ornamentals. 

E i lo notable Museu diocessá de Vich se c;ns3rva á mis 
altre interessant crucifix dels acto me nats Migestats; e i lo 
rostre del Salvador s' observa quelcom esmortuida aquella 
duresa de ratitas tan avinent en tots los altres crucifixs da la 
miteixa classe, sens que degà entendres per així que 's des-
virtuhi en lo mas mínim lo tipo generalment adoptat peri 
comunicalshi cirácter y espressió de suprem i autoritat, quin 
concepte resta tambe determinat per la posició perpendicular 
del cos que rebutja tota senyal de sofriment, la rectitut deis 
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brassos posats en creu, lo cabell caigut per abdós costats, la 
barba apuntada espressant la plenitud de la edat viril, lo 
cap alt ab sobras de dignitat y la fermessa sobresurtint en 
1' aspecte fisonómich. Es una obra que no considerem ante
rior á la segona meytat del sigle xi. 

La gonella de dita Magestat es de luxosa tela de brocat, 
ressaltant als ulls la importancia y riquesa del ropatje; está 
guarnida ab elegants dibuixos formats per grans aplicacions 
d' or interposadas entre altras de mes petitas proporcions, 
totas de bon estil de la época, sobressortin sobre '1 blau fosch 
del fons del teixit; encara que ab indicis de modificacions 
posteriors es també d' or lo cinturó ab que 's subjecta '1 
vestit, acabant, com de costum, per duas caigudas bastant 
nllargadas que resultan de la baga col·locada al mitx del cos, 
com va usarse en aquestos sigles. En la propia imatje se mos
tra ab molta claretat que 1' artista se complagué en recorrer 
als elements indumentaris de gran vàlua pera posar mes de 
relleu la alta gerarquía del Sèr Suprem representada en los 
crucifixs á que 'ns referim. 

En condicions consemblants á aquestos crucifixs se troba 
'1 no menys interessant col-locat en lo primer altar de la dre
ta de la románica Iglesia de Sant Joan las Fonts; de mida re
gular lo seu tipo no desdiu del que acabém de descriure, aixís 
per la posició que 's troba com per totas las altres cualitats 
estéticas comuns á aqueixas representacions de la Divinitat. 
La gonella es d' un color vermell bastant fosch, tal vegada 
pel trascurs del temps, y encara que 'n sensible estat de 
velluda s' arriba á veurer en ella las incrustacions ó mostras 
d' or que 1' adornavan, de molt bon estil de la época, y la 
franja de la mateixa classe ab que acaba la faldilla, fent 
pujar d' aquesta manera lo valor y riquesa del trajo. Lo cin
turó es aixís mateix un cordó d' or que s' obra en duas llar-
gas caigudas. 

Es un dels mes importants pel seu carácter indumentari 
al ensemps que per la franquesa ab que 'n ell se tracta de 
caracterisar la soberanía de la Divinitat, lo crucifix ó Mages
tat de bronze que figura com pessa de regonegut valor 
arqueológich en la Exposició d' Arts decorativas celebrada 
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en 1' any I 8 3 I , per la Associació Artístich-Arqueológica Bar
celonesa, y publicada en 1' Álbum de dita Exposició. En la 
imatje d* aquest crucifix s' entra de pié y sense digressions de 
cap mena en la execució d' un Jesucrist revestit de tots los 
atributs de la majestat imperial. Al seu autor no li es prou 
senyalar en formas sensillas tot lo que significa la grandesa 
d' un Dèu que, no obstant lo seu inmens poder, va subjec-
tarsecom altre mortal als sufriments de la naturalesa humana 
per medi del martiri, no vol que la imaginació dels fidels 
tinga que fer lo mes petit esforç pera compendrer lo simbo
lisme d' aquestas representacions del Fill de Dèu fet home; 
vol que lls signes y atributs del poder y que la sumptuositat 
de tots los elements de que 's volta la sagrada Imatje dongan 
complerta idea de que'1 que's troba suspès de la creu es 
Aquell quina autoritat no regoneix fitas y qual poder es 
inmens y superior á tots los poders de la terra. Eu lo crucifix 
de que 'ns ocupem la figura del Salvador está molt lluny 
d' aparèixer sacrificarla y subjecte á las penalitats del martiri 
en servey de la salvació de la humanitat; la creu, emblema 
del dolor y del sufrí ment, queda convertida en la expressió 
de la més augusta de las sobiranías; aquella creu, símbol del 
m¿s afrentes deis cástichs, imposat als esclaus condempnats 
á mort per la importancia dels seus delictes, y que 'Is primers 
cristians cuidavan d' amagir ab molt compte, avergonyits 
de que 'l seu Dèu l'lligués triat pera atormentar lo seu diví 
cos, se fa aquí '1 troni del Altíssim ahont se mostra triomfant 
en lo pié exercissi de tot lo seu poder y de tota la imponent 
magestat de sa grandesa sobrenatural. 

Lo notable crucifix de que 's tracta es deis que s' acostu-
mavan á dur en las mans, sense mánech, en las cerimonias 
religiosas; ¡a creu, pròpiament dita, te las cuatre aspas aca
badas en forma de martell, contenint en cada extrém un 
alegórich relleu grollerament executat; las sevas proporcions 
son á poca diferencia las de la creu grega y sense relació ab 
1' escassa mida de la imatje del Senyor, qu' ofereix tots los 
caràcters propis de las Mageslats. La cara de Jesús está trava-
llada ab una duresa y energía de ratllas tant marcada que 
excedeix á tota ponderació, com si 1' efecte que degués pro-
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duhir volgués treurers' esclussivament pera quest medi, y es 
tal V abultament de las faccions que comunica al espectador 
una impressió mes ingrata que imponent, no rebaixantla ni 
la vivor dels seus ulls fora de mida ni la posició del cap 
orgullosament alsat. L' artista que va porta á terme aquesta 
curiosa obra, exagerant, tal volta los procediments d' escola, 
arriba á confondrer lo temor ab la autoritat y '1 respecte ab 
la por, perqué aqueixas son las ideas que mellor ressaltanen 
lo bust de dit crucifix. 

Lo trajo ab que 's vesteix la imatje de Jesucrist respon 
perfectament al pensament de traduir la supremacia de la 
autoritat divina ab elements trets de la indumentaria més 
preuhadadela época, á quin objecte la gonella está feta de rica 
tela guarnida per una vistosa y elegant orla de gust bizantí, de 
que s'adorna al ensemps tot lo ropatje; ab la mateixa bora 's 
forman las bocamanegas y umbreras, y del coll passa pel mitx 
de la gonella fins unirs al cinturó, constituint per una franja 
completament igual áditaorla, y d' ahont surt un altre troç d' 
ella que, á semblança de las caigudas dels cenyidors dels demés 
crucifixs, acaba abans d' arribar á la part inferior de la faldi
lla. A la meytat d' ella, com en l'extrem de la propia gonella, 
se repeteix aquest mateix adorno. Com si la classe del trajo 
no fos prou per si sola pera enaltir quant se desitjava la per
sonalitat moral del Etern, lo mateix que 'n la Magestat de 
Baget, també en aquesta surmonta lo cap de la Santa Imatje 
corona imperial, atribut indubitable de la sobirana gerarquía. 
Es de notar qu' ostenta aixís mateix un nimbo ciucífer pero 
no en alt relleu, com ho es la figura, sino pioduhit sobre la 
mateixa creu, ab lo cual no es inútil suposar que volgué 
1' autor donar idea clara de la naturalesa divina d' Aquella. 
qui revesteix de tots los atributs de la autoritat imperial, 
agermanant per consegüent en un mateix ser, y en formas 
materials, los dos conceptes que corresponen á la naturalesa 
del Fill de Dèu fet home. fiu aquest interessant crucifix per 
lo tant es ahont trobem demostrat ab mes franquesa lo pen
sament moral y religiós que dona vida y al ensemps carac-
terisa la idea abstracta d' aquesta simbólica representació del 
drama del Calvari. 



LA SANTA MAGESTAT DE CALDAS DE MONTBüY.—Sigle xn. 
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Resta, per fi, ocuparnos de la mes coneguda y de la mes 
venerada en nostre país, ó sía de la Santa Magestat, de Cal
das de Montbuy, la que 's venera en 1' altar del SS. Sacra-
ment de la iglesia parroquial de dita població. Aquest cru
cifix, sobre '1 que y durant molt temps corregueren extran-
yas llegendas y vulgars preocupacions, representa avuy día 
la mes veritable espressió del sentiment estétich-religiós del 
poble català en los sigles x, xi y xn. Societat aquélla filia 
encara de la enérgica y valerosa reacció que va fonamentar 
1' esperit de nacionalitat després de gegantins esforsos y de 
pesadas lluytas, la idea de tot poder es natural que estigués 
imposada d' aquells elements de força material y de supe
rior fermesa que inspirava, per dirho sixís, lo secret de la 
constitució interna de la autoritat real y efectiva, ab que 's 
revestía la sagrada imatje del Redemptor, deixant df aquest 
modo reflexat en sa representació lo sentiment psicológich 
del poble que debia adorarla. No s' entenga que aquest con
cepte de Deu crucificat nasqués aquí de las especials condi
cions del nostre organisme social, perquè lo creyém impor
tat d' Orient, si no que '1 poble català mellor constitu
int ja en aquell temps que altres regions de la Península, 
tal vegada mes penetrat de la idea del poder, ó ab un 
concepte mes clar de la doble naturalesa ab que £n tota la 
criastandat se presentava la imatje de Jesuchrist posat en la 
creu, sapigué, com ningú, trobar ó admetrer u ía fórmula en 
las Magestats que complagués complertament las necessitats 
estétich-morals provenients dels ideals religiosos d' una épo
ca que, si recordava en la imatje del Crucificat lo esgarrifós 
sacrifici que va imposarse para la redempció de la humani
tat, veya encara mes en lo Fill de Deu la perfecta espressió 
de la soberanía eterna y del poder celestial que tan bé resul
ta materialment sintetisat en la Santa Magestat de Caldas. 

Tant ó mes qu' en las obras de la mateixa classe 's tro
ba expressada ab gran força en aquesta notable imatje romá
nica la idea de la autoritat imperial en lo plé ús de la seva 
eterna soberanía, passant per alt la mes lleugera indica
ció dels sofriments del martiri. Lo farreny y sever de 
la fesomia del Cristo de la Magestat de Caldas, al ensemp; 
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que 'i tó fret é inanimat que dona carácter propi á totas 
las esculturas d' aquest período artístich, infundeix un sen
timent de respecte que, no obstant sa positiva exageració, 
s' avé perfectament ab la naturalesa y l' objecte de la obra, 
ates lo segell que 's pretenia imprimir á aquesta mena de 
representació plástica del poder de Deu en lo mateix acte de 
sofrir un afrentós martiri. Dintre del estil á que correspon 
se fá avinent, en lo enmotllat de la imatje del crucifix de 
Caldas, un travall tan cuidados com detallat, tal vegada 
mes perfecte que 'l corrent en son temps, y que 's possible 
donga per resultat despullar 1' obra d' espontaneitat y na
turalisme. 

En lo crucifix anterior s' ha observat la exageració ab que 
's determinavan en la figura las ratllas de la cara, pero en 
aquest, si be resentiutse del procediment d' escola y de lo 
migrat dels elements estétichs d' allavors, se troba tot lo re
latiu á la seva part escultural tant perfectament executat que 
es, dit crucifix, la mostra mes complerta de quan podían fer 
los artistas del sigle xn, honrant á la vegada lo gust artís
tich de nostre poble. La pietat s' ha encarregat de conservar 
fins á nostres días aqueixa estimable joya escultural del mes 
pujat valor arqueológich. 

En lo que fá referencia als elements de diferenta classe 
que contribuheixen ab lo seu concurs á donar lo caràcter 
propi que tant distingeix aquestos crucifixs, la Magestat de 
Caldas no s' aparta ni poch ni molt del tipo general. La imat
je del Salvador está mancada també d'aquella mica de rea
lisme qu' encara es fàcil trobar en los Cristos despullats de 
la mateixa época, y en aquesta, al igual qu' en los seus con
genies, lo conjunt del cos está recte del tot y com aplanat 
damunt la fusta; las camas quedan també aparelladas ab los 
peus posats mes que recolzats en lo supedani; los hrassos, 
com succeheix sempre, ab tensió exagerada y sens perdre la 
ratlla horizontal. En la fesonomia porta impresa la nota de fre
dor y amanerament usual en las obras artísticas d' un perío
do que si estava sobrat de sentiment estétich li faltava en 
cambi la llibertat precisa pera buscar impresións naturalis
tas, pero tal inconvenient queda un tant disminuit per la 
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relativa perfecció de la escultura, á que ja habém fet refe
rencia. 

Seguint la tradició, la testa d ' aquesta Magcstat es bar
buda, ab la particularitat de que '1 cabell está cuidadosament 
pentinat ab dos rissos per cada banda, desfentse ademes del 
cap, cobert ab abundant cabellera, sis llarchs bucles que 
deixanse anar per meytat en cada espatlla segueixen damunt 
del pit, circunstancia la primera molt apropósit pera comple
tar la figura d' un ser adult, tal com s' acostuma á represen
tar á Jesús en aquell emblema religiós. L' ús de la baiba en 
tots los crucifixs d' aquesta mateixa classe s' esplica perfec
tament tenint en compte que desde '1 sigle xi va generali-
sars 1' empleo d' aquest detall varonil entre la noblesa y 'ls 
clergues del país, condició que posava de manifest la digni
tat ó categoría de la persona que '1 duya, y d' aquí que 'n la 
imatje del Senyor sía un signe més de la enlayrada gerar-
quía dintre del concepte material que expressa la idea abs
tracta del poder diví. 

Com altres, vesteix lo Cristo de la Santa Magestat de Cal
das gonella de pur gust bizantí ab las mánegas formant una 
tanda de plechs ampies, pero es d ' observar que porta á mes 
una sobregonella de prehuat brocat que seguint la moda de 
temps no passa de mitja cama. Si be que '1 correr dels anys 
ha esmortuhit bastant la vivesa del color y ha introduhit 
quelcuna confusió en las ratllas del ropatje, 's conservan en
cara per sott signes dels richs ornaments que \' hermoseixen 
y que pel seu estil son mostra del periodo més avançat del 
art romanich. Lo traballat d' aqueixas duas pessas indica 
que han de ésser d' una calitat de tela de molta válua, de 
color de púrpura, quelcom enfosquida per la velluda, mos-
trejadas ab elegants aplicaciones d ' o r delicadament dibuixa-
das. estant constituidas las que 's vehueu d ' aquestas en la es
tola ó sobre túnica per un bonichóval que tanca animals fan-
tástichsá manera de grifos y que per llur disposició y forma 
guardan grandissima semblansa ab los de telas de aquells 
temps, com lo celebrat frontal anomenat de las Bruixas, en lo 
que fou monastir de Saut Joan de las Abadessas, y ab los que 
te teixits la capa pluvial del Abad Viure, procedent del cenobí 
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de Sant Cugat del Vallés. Aquesta classe de telas se feren 
servir moltíssim desde que la influencia oriental portà la cos
tum de servirse de las mateixas pera vestits espléndits y 
sumptuosos que per son molt preu sols podían gastar po
tentats y magnats. No desmereix pel seu bon gust lo motiu 

MOTIUd D' A DORSO DEL TRAJO DE LA SANTA MAGESTAT DE CALDAS, 
de un dibuix de D. Joseph Puiggarí. 

que decora la gonella propiame.it dita, consisteix en uns 
cèrcols formats per ratllas aparelladas, lligats entre sí peral-
tres molt mes petits possats en los cuatre punts equidistants 
de cada un dels primers; aixís 1' interior de dits cercles com 
los espays resultans entre élls son ocupats par lleugers fila-
ments d' elegant dibuix; tots los esmentats adornos contri-
buheixenen gran manera á fer créixer si es possible la riquesa 
del precios trajo que vesteix aqueixa Magestat, aixís com la 
franja cuberta d'orque segueix l'estrém inferior de la gonella, 
las bocamánegas y la orla de la mateixa classe, encara que nies 
ampla y adornada, que ressegueix la part inferior de la ~,obre-
gonella. Forma en aqueixa orla lo tema decoratiu un entre-
llassat d' orde senzillas pero vistosas ratllas disposadas ab tot 
lo gust del estil bizantí. Segons práctica general lo ropatje 
s' ajusta al cos por un gran cordó ó cinta també d' or ab 
llargas caigudas que 's desprenen ab molta naturalitat de la 
bonica baga que '1 subjecta. 

Se distingeix especialment la Magestat de Caldas per l'us 

http://propiame.it
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del lorum ó subarnal que no 'l dú cap altra. Al ferse avans 
una curta indicació del elements constitutius del trajo bizantí 
ab relació á las pessas de roba de general aplicació á las Ma-
gestats, nos habém ocupat en fer veure la importancia y 
significació que tingué aquest objecte indumentari, presen -
tantlo com una especie de distintiu ó insignia de la mes 
enlayrada autoritat gerárquica que 's feya servir solsament 
en actes de ceremonia, en aquest concepte es com en lo pre-
present cas se '1 representa en la santa Imatje de la Mages-
tat de Caldas, y per consegüent es un nou atribut que contri-
buheix á mostrar y á posar mes de relleu lo poder suprem 
del Creador Diví, simbolisat ab tots los elements que son 
propis de las mes preeminents gerarquías de la terra. Forma 
aquesta insignia u:ia ampia banda que creuha '1 pit de Jesús, 
cobrintlo en gran part desde la ca*dera esquerra fins á la 
espatlla dreta; de doble ampiada que la franja de lasobrego-
nella 's repeteix en ella '1 tema decoratiu qu' adorna la orla 
de la mateixa. 

Aqueixa es la interessant Magestat de Caldas tan ano
menada en lo país com venerada en la localitat. En lo terre
no arqueológich sintetisa per si lo concepte de la material 
representació del sacrifici diví; en 1' artistich resumeix los 
elements més avansats del gust estétich en lo sigle xn; en lo 
iconográfich res s' hi estalvia pera representar ab tota osten
tació la mes gran autoritat; y en el religiós simbolisa ab molta 
fidelitat la doble naturalesa del Fill de Déu fet home finant 
en la creu pera conseguir la redempció de la humanitat per-
duda en los debilitats brassos del paganisme. 

Com se veu en los demés crucifixs d' altra classe, hi ha 
també Magestatsàe diferentas midas, segons va esser l'objec
te que tingueren. Per llurs petitas dimensions es deis que 's 
portan á la má lo de coure que figura en la exposició d' Arts 
decorativas celebrada 1' any I 8 3 I . Sembla correspondre 
als anomenats professonals el que 's guarda en lo Museu 
diocessá de Vich, que presenta lo capítol catedral de la 
mateixa ciutat en la Exposició Universal; es aquest de fusta 
y per las proporcions sl acosta á la meytat del natural, pero 
un bon nombre dels que se coneixen son de gran mida y 
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per consegüent propis pera venerarse en los altars, com lo de 
Baget, altre del Museu de Vicb, lo de Caldas etc. de modo 
que la Iglesia en nostre país feu de las Magestats los ma
teixos usos que dels altres crucifixs, si be que per ser los de 
grans proporcions dels que avuy s' en troban mes exem
plars pot suposarse, ab cert fonament, que 'n lo general se 
destinavan als altars. 

Una circunstancia especialíssima es d ' observar en aques
tas imatjes, y que ha sigut comprobada per nosaltres matei
xos en totas aquellas que habém pogut examinar de prop, y 
es lo fet de t indrer la part inferior del eos tallada escultural-
ment, restant d ' aqueixa manera la fusta que indica lo ropatje 
buyda, deixant lliurers las camas dintre dei extens clot que 
resulta. Sobre aqueixa especial disposició de las Magestats 
no 'ns atrevim á donar parer de cap mena, concretántnos á 
consignadlo ab lo objecte de que altres mes entesos ó ab mes 
sort, pugan donar ab la clau d' aqueixa enigmática observa
ció. Rebutjem desde ara la i iea de que pogués obehir al 
desitx d' alleugerir lo pes del material, perqué si buyda está 
la part inferior de la Magestat de Biget, en la que á causa de 
sas grossas proporcions pogués tenir una petita importancia 
en reduhir son pes, aquesta circunstancia no te aplicació del 
mateix modo en la imatje del crucifix, perejemple, d' aquest 
género que, procedent de Vich, va figurar en la Exposició 
Universal d' aquesta ciutat, perqué en la seva escasa mida 
resta limitada la cuestió á uns pochs d' ensenalls ó estellas 
quin pes bé pot consideráis com inapreciable. La veritat es 
qu' un fet d' aquixa naturaleza ha d' ésser fill d' una causa 
general, per mes que no tinguem avuy cap esplicació que 
'ns ho justifiqui, encara que '1 troben observat de continuo. 

Fins al sigle xa inclusiu habem arribat en la descripció 
dels embolcalls ab que 's cubría '1 cos del Senyor en tota 
mena de crucifixs. Subjectat 1' ús y classe dels ropatjes al ca
ràcter moral y religiós baix lo que la fé cristiana concebia '1 
sacrifici diví y personificava la figura del Salvador, consti-
tuheixen aquells un element de gran consideració pera de -
duhir sou significat ó valor místich dintre dels medis y for
mas ab que 's presenta d la veneraciód els fidels lo Fill de 
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Deu possat e:i la creu. Aparellat d' aquest inoio 1' espiritua-
lisme ab que 's simbolisan las imitjes del Crucificat ab las 
propietats y objecte dels draps empleats en ellas, segons sia 
la espressió idealista que 1' artista tracti dedonalshi, avenint-
se y arreglantlas á las conveniencias litúrgicas de la época, 
lo resultat es que ni las condicions del ropatje 's deuhen á 
la casualitat ni es la sola voluntad del artista la que las tría 
y disposa, abans al contrari, aquest se subjecta en tot al canon 
ó regla consagrada per la costúm y patrocinada per la Igle -
sia, aceptant y fent seu per consegüent alió que veu y troba 
establert pera quiscún cas. Aixís es qu' en cada una de las 
formas de materialisar lo sacrifici diví, qualsevulla que sía '1 
medi que 's proposi fer valdré, troba los elements d' indu
mentaria mes apropiats á la rahó que las ha produhidas y á 
la manera de assenyalar la figura del Redemptor en relació 
ab la sua síntesis moral. Mercès, donchs, á tais circunstan
cias se 'ns fa posible pensar qu' en los crucifixs primitius 1' 
ús de la gonella obeheix á una necessitat ocasionada pel res
pecte y per la consideració que ha de inspirar la imatje del 
FUI de Déu clavat en la creu. En los que califiquém de des
pullats, com qu' en élls se deixa al descobert molta part del 
Cos diví, resta aquella necesitat reduhida á petitas propor
cions, habentni prou per lo matetx ab 1' empleo de cintes y 
semi-cintes pera satisfer un sentiment de vergonya y digni
tat molt digne de respecte. 

En las Magestats constituheixen'ja las robas, un principi 
integrant y essencial en la manera de donar espressió en la 
imatje de fesucrist al poder omnipotent y á la autoritat su
prema ab qu1 en ellas se la revesteix; y per lo tant la cuali-
tat, riquesa y ostentació dels trajos y 'Is atributs de que van 
acompanyats son circunstancias absolutament indispensa
bles pera posar bé de manifest als ulls dels fidels la potestat 
sobrehumana de la divina naturalesa. En los demés crucifixs 
las pessas de roba, ab que 's cobreix en tot ó en part lo cos 
del Senyor, es un accessori de relativa importancia; en las 
Magestats forman los ropatjes una essencialissima part de la 
sui espacial y propia naturalesa; en los primers las condi
cions estéticas de la figura ho diuhen tot, en las segonas se 
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necessit a afegirloshi elements demostratius del poder material; 
y per fí en los uns s' hi troba solsament la idea del Màrtir 
del Golgotha que 's resigna al sacrifici pera la redempció 
del home, quan en los altres predomina sobre tot la mages-
tuosa figura del Rey de la creació en la plenitud del seu 
poder com dispensador de la justicia eterna; es la fidel imatje 
del Rex tremendae majestatis que invoca la Iglesia en los seus 
cants liturgichs. 



VI. 

C R U C I F I X VESTIT DEL MUSEU PROVINCIAL D ' ANTIGUITATS.—ELE

MENTS QUE 'L CONSTÍTUHEIXEN Y CARÀCTER DEL MATEIX. 

EI sas escepcionals condicions nos ocuparem 
en aquest lloch del crucifix vestit que 's con
serva en lo Museu Provincial d'antiguitats, 
y que segons se llegeix en lo catálech pro

cedeix del ex-convent de P. P. Carmelitas calsats d' 
aqueixa ciutat, no obstant estar vestit, cualitat 
que 'ns porta á trencar lo fil de la narració his
tórica que seguíam fins aquí. No es que tractem d' 
establir una relació técnica-religiosa entre dita 
imatje y las Magestats; diferencias marcadíssimas 
los separan entre si, y sense negar en absolut que la 

imatje del Museu podrá tal vegada ésser un trascordat recort 
d'aquells preciosos Sants Cristos bizantins, resultaría sempre 
una mala imitació purament material.per descuit ó ignoran
cia de las condicions morals que inspiran y eniayran lo ca
rácter religiós de las Magestats, y que no son prou á comu
nicar al primer las vestimentas que '1 cobreixen, perqué ha-
vía ja'passat lo temps en que las persas de roba de que 's 
servían los ai tistas para cubrir lo cos del Crucificat tenían 
u ta significació precisa y un ús determinat qua entrava en la 
conciencia general. Desde 'l moment en que 'l pas dels si-
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gles y '1 carnbi radical d' ideas hagut en la societat cristiana 
havian tret tot lo seu interés indumentari á ditas tela?, la 
seva reproducció ó copia, en la estremida suposició de que 
ho siguessen, res podían significar, ni era ja possible que com 
va succehir avans duguessen á la memoria del poble recorts 
de cap mena referents á la superioritat material ó preeminen
cia autoritaria del Fill de Déu. 

La mes lleugera inspecció del Sant Cristo del Museu de 
Santa Ágata d: aqueixa ciutat, indica sobradament esser 
travall escultórich del sigle XVII ó dels primers anys del 
següent. La totalitat del seu enmotllat se presenta lliure y 
grandiós, dominat per ratllas curvas y mogudas; la fesomia 
es sentida y natural, correctas y ajustadas á la veritat las 
proporcions del cós; los plechs del ropatje son en bon nom
bre, y moguts los contorns y giros del mateix, tais com 
los feya en sas creacions 1' istil barroch, quina gran y 
ferma influencia no s' amaga en aquesta obra de recoma-
ble gust artistich. La creu es de forma plana, los peus que
dan separats pero com si descansessin'sobre '1 supedani, 
marcant més aqueixa posició la circunstancia de tenir una 
mica doblegat lo genoll dret; lo cos resulta tivat y senser, 
lo cap está aixecat á pesar dequepelssignesfisonómichs s' hi 
mostra un Crist mort ó agonitzant, circunstancia ben oposa
da per cert á las ímatjes de Jesuchrist en las Magestats, sem
pre vivent en la escena del martiri. Los brassos guardan casi 
la ratlla horisontal; la cabellera desteta baixa per abdos cos
áis de la testa, portant també barba negra y complerta. 

Lo trajo d' aquest crucifix se compon de gonella, sobre
gonelia, faixa y banda; la primera se fa sois vissible desde 
mitxa cama fins als peus, essent lo seu color poch menys que 
blanch; va per damunt la sobregonelia d' entonació terrosa 
més fosca, adornantla una elegant franja daurada ab dibui
xos de vius colors, resseguint los baixos del ropatje á sem
blança de la toga picta dels romans, com també las boca-
manegas. Se subjecta la sobregonelia al cos per una faixa ó 
cinta d' or que acaba á la meytat del cos ab una ampla y 
oberta baga sense caigudas. Creuha '1 pit de la imatje una 
gran banda de color groch que acaba en lo costat esquer 
després de passar per damunt 1- espatlla oposada. 
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Si en lo terreno filosófich moral habám rebutjat 1' analo
gía entre aquest crucifix y las Magestats, tampoch sens fá 
possible admétrela en lo concepte indumentari. Encara que 
's donga '1 cas d' estar vestidas aquesta y aquellas ab robas 
que poden tenir quelcuna semblança en lo seu conjunt, la 
causa d' aixó está molt lluny de lo que podrían considerar 
com tradicional en lo primer, é inherent y originari de la sua 
naturalesa en las ssgonas. Lo rumbos trajo imperial de las 
Magestats se 'ns figura en lo Cristo del Museu convertit ni 
mes ni meny. qu' en un d' aqueixos rop.itjes ab que desde 
'1 renaixement fins als nostres días s' han vestit als juheus 
en misteris, autos sagramentals, passos religiosos v en quan-
làs obras s' introduheix la figura d: un fill del poble israe
lita. Lo trajo d' aquest crucifix no es lo popular y ordinari 
dels hebreus en antichs temps, entenentse ademes que la 
banda que creuha '1 pit de la imatje del Senyor no cumpleix 
lo superior objecte que ompla en la Magestat de Caldas lo 
lorian ó subarnal. Considerada la banda en los sigles xvi 
xvn y xvin com un signe de distinció y encara de gerarquía 
de la persona que la usava, es lo cert que d' aixó ásimbolisar 
per si '1 poder suprem hi ha una diferencia tan gran que no 
es possible aplegarlas en una mateixa significació. Lo cruci
fix del Museu provincial está luny per consegüent d' ésser 
1' au Fénix de las vellas Magestats, tipo eixas del Màrtir del 
Gólgotha que va borrarse de la imaginació humana desde 
qu' en lo sigle xin prevalesqué esclusivament la idea dels 
Cristos agonitzants ó morts pel sofriment del suplici y la for-
sa del dolor material. 

Debades se buscará en lo esmentat Crist aquella marcada 
espressió indicativa del poder suprem que tan farreny aspec
te comunicaba á las Magestats. La idea d' un Deu omnipo
tent per lo seu poder é inmens per la seva grandesa que im
posa y espahordeix no resulta tampoch en la imatje del 
crucifix del Museu provincial. Ja sia per la posició donada á 
tota la figura, ó ja sia per lo reposat dels signes fisonómichs, 
en los que no li manca alguna indicació del dolor fisich, la 
impressió que proiuheix guia m«llor vers k> condol que al 
respecte, y encara mes que temor inspira sentiment per la 
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seiisillés y suavitat del seu continent. En dit crucifix, por lo 
tant, lo realisme artístich de la época sobrepuja y casi des-
truheix lo notable simbolisme filosófich-moral que constitu-
heix 1' organisme estetich y dona personalitat propia al 
ideal religiós en las Magestats bizantinas. 

Pera Catalunya, dit crucifix, es un dato incoherent ó un 
fet aislat en mitx del sistema corrent y uniforme, aixís com 
també davant la tradició estética de 'Is sigles anteriors. Los 
més celebrats crucifixs d' autors coneguts y respectats s' 
atenen y segueixen los preceptes de la imperant escola rea
lista, ben oposats als que podríatn considerar com represen
tats pel crucifix del Museu. De respondrer aqueix á un cam-
bi d' ideas estétich-religiosas en lo'poble, á ben segur que 
la propagació de la nova forma de donar vida material al trá-
gich drama de la mort del Senyor, no s' hauria fet esperar y 
trobaríam encara avuy abundant nombre d' exemplars de la 
mateixa; això no ha succehit, y 'Is fets son proba ben com
plerta de que 'Is Cristos despullats foren los únichs tipos de 
la imatje de Jesucrist crucificat que seguiren travallant los 
artistas del pais sens valdres de procediments tal volta exó-
tichs que haurían pogut rebrers ab senyalat rezei ó ab no 
poca indiferencia. Es molt possible qu' en altra part puga 
tenir aquest especial Sant Cristo una significació tradicional 
y encara hieràtica tant important com se vulla, pero ni dins 
del cercle del art patri, ni en la esfera dels antecedents ico-
nográfichs catalans, y ni en lo idealisme religiós de nostre 
poble, envers los darrers sigles, queda lloch pera col-locarhi 
ab propietat y justesa la filiació local del crucifix ab la 
imatje vestida que 's conserva en lo Museu provincial dean 
tiguitats d' aquesta ciutat. 
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VIL 
C R U C I F I X S E N L O S SIGLES X I I I Y x i v . — C A R À C T E R REALISTA 

DELS MATEIXOS É INDICACIÓ DELS ELEMENTS D ' INDUMENTARIA QU' 

EN ELLS S' EMPLEAREN. 

L arribar al sigle XIII desapareix enterament 
la simbólica espressió de la autoritat divina 
per medi dels crucifixs ab la imatje del Sen
yor vestida ab trajo imperial. Lo realisme 
del sacrifici diví que va obtenir abans, en

cara que menys espressiu y marcat, major nombre 
d' adeptes, acabà per sobreposarse, abandonantse en 
absolut un procediment que ja no s' avenia ab lo 
sentiment estétich-moral que conduhia allavorsen 
aquest punt al poble cristià envers l'idea d' un Deu 

redemptor de la humanitat. 
Lo sigle XIII va veure com tenia lloch un cambi radical en 

1' estat d' aquellas societats, que era indispensable influís en 
1' espiritualisme de pobles de creencias religiosas forta
ment arreladas. En aquest temps las nacions i' organísan 
per llassos permanents, lo domini per medi de la forsa s' 
alleugereix y sossega per 1' avens general, las discusións 
científicas dominan los enteniments mes experts, 1' estudi 
de las lleys ensenya á respectar lo dret y '1 desenrotllament 
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del sistema que s' apoya en lo privilegi y la escepció fa nài
xer lo contrapès del rigorisme autocrátich de princeps, reys 
y emperadors; y aixis no es d' estranyar qu' en materias re
ligiosas aparegués y arrelés la fé cristiana en lo cor dels fi
dels sens necessitat de conservar fórmulas de si imperativas 
ó autoritarias, com succeheix en las imatjes de las Magestats. 
Allavors fou quan sejuint 1' art ab lo seu mágich poder 
aquesta significativa y trascendental evolució social, exigeix 
á la materia que li donga '1 seu concurs fins conseguir que 
traspuhi per llurs formas la sava essencialment espiritualista 
que á dojo brolla d' aquella societat; y així es com arrenca, 
creix y ' s desenrrotlla aquella inspirada escola de la edat 
mitjana que s' anomena en art estil ojival, y de quinas por
tentosas creacions casi desapareix la materia en interés del 
fons sentiment que las inspira. 

L' art gótich trobantse enfront ab duas prácticas tant 
oposadascom ho eran las que assenyalavan una y altra de 
las formas seguidas en los sigles xi y xu pera representar al 
Fill de Dèu en la creu, pren tot seguit aquella en que bate
gava ab més vivor lo sentiment moral pel sacrifici diví, fent 
complerta abstracció d' aquella altra en que la idea del sofri
ment físich se trobava encongida y casi bé amagada per la 
grandesa del suprem poder. D'açi que '1 simbolisme religiós 
en aquest cas no tingué necessitat de sofrir la radical trans
formació que senyalà en ll art lo cambi d' istil, sino que li va 
ésser prou, pera deixar satisfet lo sentiment estétich-moral 
dels fidels, fer seu '1 tip D del crucificat mes escampat, admès 
y ja tradicional. Aceptat por la comunitat cristiana com á 
forma sola los cristos despullats de ropatje, y seguint en ells 
lo pensament de mística abnegació de que provenen, sols li 
vá cabre al art la senzilla feyna de marcarhi quant se po
gués la expressió del dolor y del sofriment, fent créixer aixís 
en la sagrada Imatga los signes caracteristichs del martiri, 
valentse de tot-> los medis possibles pera posar bé de manifest 
las mortals congoixas del Salvador en lo grandiós drama de 
la redempció. 

A pesar de que 1' element artístich no podia per menys 
que deixar lo seu alé sobre tota obra d' art que fessen los 
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artistas del sigle xm, va conservarse en anys ab bastanta in
tegritat la tradició bizantina en la disposició deis ropatjes ab 
que 's vesteix en part lo cos del Senycr. En aqueixa materia 
vá obrar mes la costum y '1 sistema de repetir lo que abans 
se feya, que 1' estudi y la reproducció precisa de las condicions 
que tinguessen en aquell temps los elements indumentaris. 
Per aqueixa rahó, si las pessas de roba que omplan 1' objecte 
abans esmentat no arriban en alguns cassos á ésser una 
exacta y fidel copia de las usadas en los Sant Cristos pura
ment románicas, no amagan la seva procedencia, ni donan 
lloch á cap classe de dupte per lo que 's refereix á la natu
ralesa y calitat de las mateixas, com que de moment la in
fluencia gótica, á pesar d' anar fent créixer lo realisme en la 
c::pressió dels sofriments ocasionats pel suplici, no arribà 
encara al estrém, com va succehí mes tart, de fer necessari '1 
cambi dels ropatjes fins allavors usats y suficients pera con
servar la homogeneitat deguda en la sagrada representació. 

Dos notables exemplars d: aqueixa classe podem citar en 
comprobació de lo dit. Es 1' un lo importantíssim aplech 
escultórich que 's venera en la iglesia parroquial de Sant 
Joan de las Abadessas, baix la invocació del Sant Misteri, y 
es 1' altre un crucifix de metall, de la mateixa procedencia, 
que formà part de la Exposició d' Arts decorativas celebrada 
ei» aqueixa ciutat 1'any 1885. En abdós exemplars litúrgichs 
no es possible desconèixer la poderosa influencia de la época 
en la manera de compendrer y presentar la figura Divina en 
la creu, pero aqueixa alteració no trascendeix á la disposició 
que 's donà als draps, ni á las condicions d' ells, fins á ésser 
un destorb per lo seu regoneixement y possible classificació. 

Objecte arqueológich de primer ordre lo Sant Misteri de 
Sant Joan de las Abadessas, com mostra de la escultura cata
lana en lo sigle XIII, es una obra artística que sense sortirse 
per complert del rigorós tecnicisme de la escola bizantina, 
dona un pasdecissiu envers lo progrés dels travallsd' aquesta 
mena; en ell s' hi troba ja un rastre de certa soltura y flexi
bilitat en lo enmotllat que conduheix 1' art en direcció á 
aquell generich naturalisme de la escola gòtica, quelcom 
avançada, que contrasta ab la sequetat de formas y duresa de 
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contorns que constituheixen la nota dominant en 1' anteriou 
estil. 

Exclosos dels altars desde aqueixa época los crucifixs a t 
trajo complert, es lo Crist del Sant Misteri un de tants con« 
allavors estigueren en ús; 1' escás ropatje que '1 tapa exigeií 
que se '1 clasifiqui entre 'Is que denominem despullats. Lo= 
signes del dolor y del sofriment creixen per medi de formas 
esllanguidas y '1 major abatiment muscular. L' embolcall 
que '1 tapa no es d'altra classe que'1 fet servir en loscrucifixí 
del propi carácter en los anteriors sigles, y encara que no pot" 
dirse que conserva en absolut la seva propietat indumentaria, 
no per això es de diferent classe dels coneguts pera aquest 
objecte. La forma de dit drap respon als anomenats cinto 
cinctiis pels romans y en lo Baix Imperi, y quinas condicions 
tenim conegudas. En la imatje de Jesús del Sant Misteri cu-
breix lo drap desde la cintura fins aprop dels genolls, pero 
manca en aquest cas lo cinturó ó lligam que, ja visible ó ja 
indicat per lo replegament del ropatje, apareix sempre en los 
crucifixs verament románichs embolicats ab la esmantada 
tela. 

Com 1' aplech de S. Joan de las Abadesa? reproduheix la 
escena del devallamentde la creu, la imatje del Salvador está 
acompanyada de la figura del dos lladres, alimentant aques
ta circunstancia 1' interés arqueológich de tant notable escul
tura. Pera sortir de lo complert despullament en ditas duas 
figuras se fá ús de la pessa coneguda ab lo nom de feminalia 
ó femoralia, especie de calsas ó bragas curtas que, Hígadas á 
la cintura, tapavan fins aprop dels genolls. Aquest detall in-
dumentari marca bé la força ó poder de la tradició, en quant 
dita pessa de roba, com vestit papular especialment destinat 
als operaris y personas dedicadas á oficis mecánichs, 1! usan 
los dos lladres crucificats en companyia de Jesús, éssent na
tural que segueixin portan lo vestit en ells acostumat al cum
plir la pena que se 'Is imposava e.i castich dels delictes que 
'Is conduhían al suplici; pero aquesta consideració no 's té en 
compte en la imatje del diví Mestre, perqué ab tot y prescin
dir de la falta de exactitut en lo fet histórich, son de molt 
diferenta naturalessa las causas a que obel·ieix la elecció de 
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ropatjes pera tapar lo cos de Jesús. La propietat qu' en aquest 
concepte 's troba en las figuras dels dos lladres, no 's te 
presen* al reproduïm la del Senyor, seguintse en aquest punt 
la Práctica d'emplear telas d' igual classe que las que podrían 
veurefs en exemplars de passats temps. La imatje del l·ill 
de D&t crucificat es en la liturgia del sigle xm un tipo sim-
bóüch consagrat per la tradició, venerat pels fidels y admès 
peí" la Iglesia. Ni la práctica ni la costum podían fer seva 
la representació dels dos lladres, perqué no hi havia grans 
obJ'as 4Ue imitar ni gayres models que reproduhir eu condi
cions precisas y determinadas, baix lo punt de vista estétich-
HiottU, com Podía ferse ab los crucifixs. Aquesta circunstan
cia deixava al artista ab certa llibertat d' acció pera presentar 
á iluda del seu gust aquellas duas personalitats accesorias 
del Safit Misteri de San Joan de las Abadessas, y traurer de 
la vida real los elements d' indumentaria.que hi havia neces
sitat de que intervinguessen en la execució de la obra. 

S' adjudica també al sigle xm, en opinió d'inteligents 
arqueólechs, lo crucifixs abans esmentat, aixi mateix de la 
iglesia de Sant Joan de las Abadesas. Se troba ja palpable-
nie^t iiifluit pel gust del estil gótich; es de la classe delspro-
fessonals, acabant en forma triangular los cuatre brassos de 
la creu- A Jesuchrist se -1 representa mort, ab lo cos caigut 
y '1 cap molt decantat damunt lo costat dret. Aquesta figura 
entra de plé en lo camí de la reforma ja comensada, procu-
rànt maicat' ab tota la seva forssa 'Is efectes dolorosos del 
maítiri, aixís en lo cos com en la expressió que ;s dona á la 
i'natjü. També -n aquest crucifix se conserva la tradició ro
mánica en materia de ropatjes, á pesar d' haber perdut ja 
quejón1 lo caràcter que fins poch abans tingueren las repre
sentacions del Senyor crucificat. Aixís donchs no es estrany 
que la pessa de roba ab que 's cubreix la part sempre reser
vada de' divi'C£>s,eii lo crucifix de Sau Joan de las Abadessas, 
tinga gran semblansa ab lo semicintus ó semi-cinte, del que 
no deixa d' ensenyar los mes importants elements, si bé no 
ab tota la exactitut ab que s' observa en la época anterior, 
Pera cr¿urel exacta reproducció de dit drap. 

Al sigle ïtv sembla correspondrer una bonica creu pro-
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fessonal de plata que 's guarda en la Catedral Basílica d' 
aquesta ciutat. Lo tipo de la imatje del Salvador es lo ma
teix que '1 de la escola gótica, essent de notar que á pesar d' 
això, encara segueix en peu la tradició bizantina ab relació 
á la classe de ropatje que 's gastan pera embolcallar lo cos 
del Senyor, ja que tampoch ve á ésser aquell altra cosa que 
un semi-cinte, exactament igual per la seva forma y dispo
sició que '1 del Crist de Sant Joan de las Abadessas. 

Del mateix sigie xiv es altre crucifix de plata que 's troba 
á Vich, presentat en la Exposició d' Arts decorativas celebra
da en aquesta ciutat, y que be pot estimarse com preciosa 
mostra del avens á que había arribat en nostre país 1' art d' 
orfebreria. Dit crucifix, que es també dels professonals, porta 
en la imatje del Fill de Déu imprès lo sagell del gust gótich 
en tot lo seu desentrotllo, y de correspondre á dit temps 
fá sospitar que deuria estar ja molt proper lo sigle xv. En
cara que tal volta en lo enmotllat de la divina figura no s' 
hi observi tota aquella perfecció que posseheixen altras obras 
consemblants, rés pot rebutjarse per falta de bellesa y ele
gancia en las motlluras que adornan lacreu. Exaltada la ima
ginació del artista que travallá aquest Crucifix per la corrent 
general de fer créixer IDS síntomas del sofriment, ab objecte 
de donarla mes gran importancia al sacrifici diví, va excedir-
se segurament en la manera de conseguirho al extremar, ab 
notoria impropietat, 1' esllangiment del eos de Jesús. 

En lo propi Sant Cristo pert lo ropatje casi tots los caràc
ters que fins allavors había conservat per tradició de passats 
sigles, quedant reduhit a una tela que cubreix un xich mes 
que '1 ventre y 's subjecta á la cintura per una gran baga en 
lo costat esquer, que 's fa ab la mateixa tela, d' ahont re
sulta descubert una bona part del cos, contra lo que acostu
ma á succehir en tots los ciucifixs ja descrits, y en los quals 
los ropatjes arriban á tapar ordinàriament fins mes avall dels 
genolls. Lo domini exclusiu de la escola romántica de la 
edat mitjana treu en aqueixa artística obra tota la tra
dició d' indumentaria bizantina, deixant al artista ó cons
tructor en absoluta llibertat de disposar los ropatjes en la 
forma quecregui mes convenient, y si solsament sembla exi-
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girli que insensiblement los reduhesca quant li sia possible, 
pera que '1 maltractat cos de Cristo quedi bé de manifest á 
la vista dels fidels. Per medi d' aquest crucifix pot dirse que 
's tanca lo periodo de transició y que h.ibetn passat á la altra 
banda del gust estétich que va seguir desJe la caiguda del 
imperi romà. Nos trobem dochs en plé estil ojival. 

Altre exemplar de la propia classe, realment notable y 
atribuhit á la mateixa época, pero en lo ram de teixits y bro
dats, es lo misteri de la Pietat d' un primorós frontal del que 
foumonastir de Sant Joan de las Abadessas, publicat en 1' àl
bum de la Assocució ARTÍSTICA-ARQUEOLÓGICA BARCELONESA 

del any 1881. La imatje de Jesucrist devallada de ia creu y 
descansant damunt lo sí matern, está solsament enbolcaílat 
per un drap que no arriba á tapar los genolls, y que 's d o 
blega sobre ell mateix. Encara 's fa possible observar en sa 
disposició una certa record anca del semi-cinte entre quina 
classe de pessas de vestir se podria en tot cascol-locar la dita 
tela. 

D' aquesta curta indicació iconográfica del carácter que 
envers los sigles xiu y xiv tingueren las robas que serveixen 
pera cubrir lo cos del Crucificat, se deduheix lo laboriós del 
travall que hagué d' empendrer 1' art pera destruir en aqué
llas la poderosa influencia qu' exercia la tradició bizantina; 
y tant fou aixís que va ferse necessari que 1' estil gótich 
arribés al cim dels seus intents pera la desaparició total d' 
un convencionalisme que 's sostingué durant dos sigles con
tra la marcada direcció de la nova escola. Lo que si hi lia que 
observar es que 'Is artistas de la época usaren ab preferencia 
4 semi-cinte sobre 4 cinte pròpiament dit, abans mes en ús, 
pera cubrir lo despullament de la divina imatje, tal vegada 
perquè la primera, no subjecta á tant precisa forma com 
aqueixa última, era susceptible d' enmotllarse millor, y sense 
gran esforçà, á las exigencias que procedían de la transforma
ció que s ' anava obrant en la manera de representar lo cruent 
sacrifici del Fill de Deu fet home. 



VIU 

C R U C I F I X S GÓTICHS DEL SIGLE XV Y ESPRESSIÒ MOR\L 

DELS MYTEIXÍS.— A.BANDOXO DELS ELEMENTS D ' INDUMENTARIA, 

Y CAP IMPORTANCIA DELS ROPATJES. 

B lo fonament del migrat respecte que 
en los dos sigles anteriors, y especial
ment en lo XIV, vá tindres vers la 
veritat indumentaria en lo tall, plegat 
y disposició dels ropatjes ab que era 
cuberta la imatje de Jesucrist, vá ferse 
general en lo següent prescindir en 

aquestas vestiduras de tota propietat histórica y 
de tota mena de respecte als llegítims principis 
del art indumentari. Admés ja un tipo casi hie-
rátich en la encarnació material del misteri de la 
Redempció, tot cedeix á la idea mística que '1 
informava, y d 'aquí que al arribar al sigle XV 
no resti cap recort d' una práctica de siscents 
anys. Travalladas las imatjes de Jesús clavat en lo 

simbol del cristianisme ab 1' evident propòsit de materialisar 
tot lo possible los sofriments ocasionats pel martiri, al en- . 
semps que á la divina Figura se li malmetían las carns, 
afegían coronas d' arsos y llansaias, y se li donava una 
entonació cadavérica, no sempre prou ajustada á la veritat, 
paro constantment poch agradable als ulls, ss procuraba au
mentar 1' efecte que aquestos detalls debían pro.luhir deixant 
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nies y mes al descubert lo cos del Senyor. Peí aquest camí 
va arribarse já allavors á la fita deis Cristos nafrats pel mar
tiri, y per consegüent al exclusiu predomini de la tendencia 
que anomenarem gótica, tal vegada no ab una propietat 
absoluta. 

Ja de pié en aqueix aspecte estétich moral de la represen
tació del sacrifici diví, bé pot dirse que molt poca cosa ó res 
queda pera estudiar ab referencia ais ropatjes de que 's va
lían los artistas pera no deixar poch menys que al descobert 
lo cos de Jesús. Ab intent deixadas á banda las pessas del 
trajo roma y bizantí a vans usadas á aquest religiós objecte, 
y rebutjadas, per la direcció que 'n aquest sentit havia pres 
1' art, los de la indumentaria popular y d1 aquell temps que 
ab mes ó menys èxit haurían pogut substituhir á las indica
das com d' antiga procedencia, quedan mancats de valor ar-
queológich los indeterminats draps que desde aqueixa època 
van emplearse, y qual caràcter, fins avuy dia negatiu, havia 
arribat á la mes gran importancia en los sigles Xl y XII en 
los imperials y sumptuosos trajos de las Magestats. Lo mís-
tich concepte vers al qual se dirigeix després exclussivament 
la fé cristiana pera embadalirse y sentirse á la vegada domi
nada per la grandiositat del sacrifici diví y regoneixer bon
dadosa y devotament la magnánima abnegació del Salvador 
del mon, fá que á contar desde '1 sigle XIII, y deixantse con-
duhir 1' art per la má d' una idea moral no nova pero si mes 
sentimentalista que avans, se dirigeixi y procuri fer veure 
quant sia possible lo sagnant y dolorit cos de Jesús, reduhint 
lo ropatje á la seva mínima espressió, sens que I* arrelament 
de la creencia religiosa fes necessari V abús d' elements pro
fans pera contrabalancejar 1' efecte material d' aqueixa classe 
de representacions tant essencialment realistas, observantse 
això mateix, d' una manera molt marcada, en lo Sant Cristo 
de la creu professonal de la Catedral de Vich, que com queda 
dit correspon al sigle XIV. 

Abandonats pera sempre los esmentats antecedents indu-
mentaris, lo pintor y 1' escultor, lo tallista y '1 brodador, al 
reproduhir en las obras que executavan la personalitat del 
Redemptor en 1' acte del sacrifici ó en lo devallament de la 
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creu, forma qu' en aqueixa época va adquirir gran ascen
dent, y amos absoluts de sa voluntat per la desaparició del 
antich convencionalisme, s' preocupavan única y exclusiva
ment de presentar un eos abatut per la falta de vida, plé de 
feridas per lo cruel del martiri y excesivament esllanguit per 
la forsa del dolor. Dominats los artistas pel realisme material 
del sacrifici del Fill de Déu lo representan en llurs obras per 
tots los medis que '1 seu enginy als hi sugereix, pero de ma
nera que això mateix serveixi ab a cert y èxit, com ho conse-
gueixen, al místich sentiment de que 's senten possehits per 
la fermesa de llurs creencias religiosas; y per aquesta vía 
arriban los artistas, sense perill de cap classe, á deixar al des
cobert del Sagrat Cos tot quant no exigeis impenosament 
la vergonya y la decencia que estigi amagat als ulls de la 
multitut. Pera conseguir aquest resultat es clar que sobravan 
robas en las antigás vestiduras, y ho es mes encara que cap 
servey podían fer en aquesta ocasió las pessas de roba en ús 
en lo sigle XV; per això sens dupte va escullirse general
ment, per emplear á tant respectuós objecte, una sencilla tela 
lligada al eos, ab plechs mes ó menys airosos y elegants, en 
quina combinació acostumavan los autors á donar provas de 
molt enginy y felis imaginació. 

Son nombrosos, richs y variats los exemplars de crucifixs 
d' aqueixa época que 's conservan en iglesias, museus y col-
leccións particulars que testimonian quan referent als ma
teixos s' ha exposat. En tots la imatje de Jesucrist se troba 
buydadaen lo mateix motilo, presentant un tipo uniforme y 
únich. com ha sigut ja descrit, y per això també son idénti
cas la classe y naturalesa de las telas que 'Is embolcallan. La 
mateixa abundo d' exemplars fa difícil la tría d' alguns, po
dent no obstant recordarse lo Crist de la bonica creu profes-
sonal de Sant Genis de Vilasar, citantlo ab preferencia 
perqué ademes de son interés artístich encara pot adivinarse 
en son ropatje certas recordansas d' antigás prácticas. 

Desfets en aquest terreno tots los llassos tradicionals, y 
per consegüent sense cap regla 1' artista que '1 guiés á un fi 
determinat, regnà desde allavors en la indumentaria dels 
crucifixs la llibertat mes complerta; d' aquí que cada autor, 
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Imatje; y aixís se trova e;i cuadros, baixos relleus y re
taules de la época. Aixó mateix passa en tota classe de teixits 
y brodats que contingau la representació de la escena del 
Calvari. En la Exposició Universal d' aquesta ciutat los 
senyors Marquesos de Castro-Serna y de Monistrol, presen
taren uns preciosos tapissos dels sigles xv y xvi en los que 
la imatje Divina correspon en tots conceptes á las condicions 
y caràcters ja esmentats, y que 's publicaren en lo Álbum 
de la secció Arqueológica de dita Exposició. Es digna de fixar 
especialment 1' atenció un dels tapissos presentats pel segon, 
en lo qual se figura '1 devallament de la creu; en aquest la 
tela que fá las vegadas de drap cubreix lo cos del gloriós 
Mártir embolicantse per las camas ab moltíssima elegancia y 
onejants voltas, mostra d' enginy que si 's vol no te rahó de 
ser pero que de tots modos dona bona idea del ús que feyan 
los artistas del ample espay dintre del que 's podían mourers, 
al tractar en sas obras de tota mena aquest complement in
dispensable en la representació plástica de la crucifixió del 
Fill de Deu. Aixís donchs, en lo sigle xv, lo ropatje destinat 
á embolicar lo cos de Jesús havia perdut tot carácter real y 
efectiu en lo terreno indumentari, quedant reduhit per lo 
general á un tros de tela llarch y estret que comunment pren 
lo nom de tovallola, ab sobrada propietat sino pel seu ús per 
la forma que revestía, y que 1' artista plegava y disposava á 
la seva voluntat, sense cap regla ni terme, y guiat solsament 
per sa fantasia; de consegüent las formas dels ropatjes resul
tan en molts cassos tan estranyas com capritxosas, portantho 
mes tart lo renaixement fins á las darreras conseqüencias. 



IX. 

NATURALISME ARTÍSTICH EN LOS CRUCIFIXS DE LA EDAT MODERNA.— 

INFLUENCIA DEL DESPULLAT.—EXEMPLARS NOTABLES. 

O sigle xvi, rublert de principis estétichs 
de diferenta classe que 'Is del art ojival, 
va trobar en eixa materia favorablement 
preparat lo terreno que havia de menester 
pera implantarhi lo viril naturalisme que 

'n lo seu esperit duya '1 renaixement, perquè es lo 
cert que sense ofendrer los mes elementals prin
cipis de la decencia y de la honestitaí no podía re-
duhirse á mes migradas proporcions la importan
cia de las robas ab que la escola gótica acostumava 
á cobrir lo cos del Crucificat; y això no obstant 

ensenya la práctica que no en tots los cassos ni sempre 'ls 
artistas s' atingueren escrupulosament á las Ilegítimas reglas 
d' aquells principis d'ordre natural. Es possible trobar qui 
hagué de satisfer la seva vanitat realista per medi d' .obras 
soperbas que, si be mostran tanta trassa com particular man
ya, son en aquest concepte no poch perillosos, pero es precís 
regonéixer que ni aquets pochs exemples prosperaren ni cab 
rebuscar materials pera donar á un fet escassament ocorre
gut una importancia que no tingué jamay. 
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No aném en aquest lloch á fer un estudi de la influencia 
que 'n tota mena de manifestacions artísticas exercí la apari
ció del estil neo-clássich, ni 'Is aspectes pel que tingué que 
passar lo gust estétich avans d' arreconar ab injustificat 
despreci los sentits y purs principis de la espiritual escola 
gótica; n' hi ha prou al nostre objecte consignar, lo que tots 
sabém, que gran part del sigle xvi fou de lluyta en nostre 
país, com en altres, entre las duas escolas que 's disputavan 
ab valentía en 1' hermós palench del sentiment artistich lo 
domini del mateix. Las novas ideas respectaren lo concepte 
físich-moral ab que 'a los passats sigles se presentava al 
Senyor crucificat com símbol de la Redempció, rahó per que 
son molts ¡os crucifixs que conservan ab tota sa puresa 
lo tipo gótich en la divina Imatje. En aquest cas los mateixos 
antecedents fan nàixer consecuencias semblants, y per això 
dits crucifixs fujen de lo complert despullament en la figura 
de Jesucrist prenent robas de la mateixa classe y naturalesa 
que las servidas avans per aquest honest objecte. 

Cuadros y esculturas, retaules y tapissos de la época ofe
reixen sobrats exemplars que examinar. Entre '1 gran nom
bre dels que 's troban mereix citarse un notable crucifix que 
va figurar en la Exposició Universal, propietat del senyor 
Moliné, y que també va ésser publicat en 1' Álbum de dit 
certamen, resultant per 1' estil obra del mes acabat gust del 
renaixement no sent aquet fet obstacle pera que la imatje de 
Jesús aparegui com una copia ó reproducció de las del sigle 
anterior en cuant á sa mística espressió. En igual cas se troba 
la del tapís ja esmentat del senyor Marqués de Castro-Serna, 
á pesar de que correspon també al gust dominant en los 
darrers anys del sigle xvi. 

Ja s' ha fet present en altre lloch que '1 renaixement no 
va transmudar en res lo concepte moral y religiós de que 
prové la fórmula de reproduir plàsticament la escena del 
Calvan, ans al contrari acepta y va fer seu lo tipo gótich. 
Los exemplars citats y molts altres que ln ni ha nos ho pro-
ban ab tota claretat, y que aixís ha seguit fins als nostres 
días, ab pocas excepcions y encara aqueixas ab migrat èxit, 
es incuestionable; qualsevulla te medis fàcils pera véurer 
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obras d' aquesta classe produhidas en los sigles xvn y xv'ut, 
y en tots aquests crucifixs lo Fill de Dèu penjat de la sagra
da creu es lo Crist del dolor y del sofriment que 's sacrifica 
pera la redempció de la humanitat, y per consegüent es sem
blant lo sistema d' embolicar lo cos de Jesús maltractat pel 
martiri. 

Los Cristos esllanguits y demacrats de la escola gótica, si 
bé seguiren en ús, no sempre foren en absolut patrocinats en 
sas propias condicions pels artistas. Los méstrassuts d' ells, 
baix la forta influencia del realisme grech- roma á que pro-
curavan ab considerable afany enmotllar llurs obras, buscan 
ab tot delit en los Cristos que travallan ó executan repro-
duhir ab la mes gran escrupulositat la figura humana, per lo 
desitj de donar á la Santa Imatje la major naturalitat y belle
sa material, sacrificant casi sempre á aquest pensament esté-
tich la mística idea d' avans. Dominats per aquest procedi
ment y seguint ab fé per sos indrets es com Cellini, ab lo 
seu Crist del Escorial, Velasquez y mes tart Goya, dugueren 
á terme las sevas elogiadas y notables obras. La educació 
artística que reberen, 1' admiració que sentiren per 1' art 
clássich de la antiguitat pagana, lo sensualisme de qu'' esta-
van possehits y la classe de models que 's complavían en 
escullir, eran fonts abundosas d' ahont rajavan á dojo los 
principis del nies viu naturalisme que bebían assedegats y 
ab no escás perjudici dels sentiments morals y mistichs que 
deu possehir tota obra de caràcter essencialment religiós. Lo 
espiritualisme, sense '1 que no sembla que puga quedar sa
tisfeta la fé cristiana, no sempre va conseguir detindrer la 
impetuosa corrent del realisme estétich que empenyia '1 geni 
dels grans mestres. En aqueixa classe d' obras la bellesa ma
terial, lo sensual de las formas, la suavitat en 1' encarnament 
la correcció plástica del dibuix, los escorsos difícils y atrevits 
y la perfecció en la copia d' un cos humà cuidadosament 
triat pera fer ressaltar la trassa y llestessadel autor, va sobre 
posarse al espirit de respecte, condol y mistich sentimentalis
me que domina en los crucifixs del mes pur estil ojival. 

En un terreno preparat ab materials d' aqueixa especie 
no podían tenir la mes petita importancia las robas ab que 
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va ésser embolicat lo cos del Senyor, usadas com si solsa-
ment se tractés ab éllas de cumplir un enfadós deber que no 
s' avenía ab las aficions clássicas inspiradas per 1' estudi deia 
estatuaria grega y romana que constituhia un molt principal 
element en lo conreu deia nuesa, á quina fidel y exacta in
terpretació 's dedicaren ab delit los artistas del renaixement 
com medi segur de conquerir molta anomenada y no escás 
profit. Lo cos del Senyor crucificat era per cert molt oportu
na ocasió pera que 'Is autors de superior enginy donguessen 
en ell eloqüents probas de la seva aptitut en dita especialitat, 
com ho feren en llurs obras mes conegudas y estimadas, en 
las que '1 ropatje res val, ni res significa, essent pochinenys 
que forsós deixarlos entregáis á la més escassa expressió 
possible, y encara això quan no dugueren lo seu atreviment 
artistich fins á prescindir per complert dels mateixos, com 
se diu que ho feu lo gran Cellini en lo seu ja citat crucifix 
del Escorial. 

Poch menys que això mateix va fer també lo gran fla-
mench Rubens en lo notable quadro del Devallament de la 
Creu, convertint la roba en una ampla tela que sembla desti
nada á servir de mortalla al cadavre de Jesuchrist, pero col-
locada, encara que ab graciosa llibertat y sosprenent primor, 
de manera que ab prou feyna om pla ab un dels seus estrems 
' objecte á que 'n realitat se la destina. Lo mateix diví Mo

rales, no obstant lo assahonat misticisme de las sevas pre
ciosas obras, Van-Dich, Velasquez, Goya y tants altres de 
menys anomenada que seguiren las petjadas dels grans mes
tres, se deixaren conduhir en sas produccions del propi senti
ment estetich, baix lo punt de vista d' ésser aquest conside
rat com correlatiu de la suma perfecció en la forma y de ajus
tarse á la més correcte bellesa material del cos humà. Fou lo 
resultat de dur á la práctica aquesta apreciació artística treurer 
tot interés al element indumentari en la escena de la crucifixió. 
En aquest estatja no podia ferse menys. Altres molts cruci 
fixs existeixen d' aquest temps en los que 1' embolcall ofe
reix quelcunas majors proporcions, y per consegüent deixa 
un poch mes cubert lo Cos diví, pero no per això, en ells, 
1' esmentat accesori té major ni menor importancia artística 
ó indumentaria de la já senyalada. 
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Sí observa en aquest assumpto que duas ideas oposadas 
produhiren resultats consemblants; al art gótich un sentiment 
piados de condol lo conduheix á posar de manifest tot lo 
possible '1 cos de Jesús, y á aquest fi arrecona per sempre los 
preciosos trajos de las Magestats; lo renaixement, com vin
culant en lo Fill de Déu crucificat la mes gran bellesa mate
rial que troba en lo realisme de la nuesa, fá de la resolta apli
cació del mateix lo principal estímul y la mes valiosa cuali-
tat d' aqueixas obras, encara que 's pretenga deixar intacte 
lo concepte moral del sacrifici diví en sá tradicional y reli
giós simbolisme. 

Al deixar esplicadas las diferents formas ab que en lo 
correr del temps ha sigut vestit lo cos del Senyor en la creu, 
se fan avinents las causas que produhiren lo cambi de sis
tema y las condicions de quiscún d' ells. En la primitiva 
época.l' estat social exigí que 's faltés al respecte á la veritat 
histórica del fet, la gonella ab matiegas ó sense ellas cumplí 
aquesta missió; mes tart una variació complerta en la manera 
de veurer y apreciar lo carácter filosófich de la Divinitat 
crucificada dongué naixement á una interessant ficció esté
tica-moral, aqueixas foren las Magestats. En alas després 1' 
art d' un espiritualisme religiós sumament arrelat en la 
Cristiandat fá de Tesús lo símbol material del dolor y de la 
resignació, fins que 1' element naturalista tret de las desterras 
del art grech y de las runas del Imperi roma s' apodera del 
eos del Salvador pera convertirlo en un conjunt de la belle
sa humana casi sempre ab notable párdua del espiritualisme 
religiós que tanta vida comunicava á las antigás representa
cions del sublim Mártir del Golgotha. D' aqueixa sintessis 
moral se desprèn en bona lógica lo carácter estétich deis 
elements indumentaris empleats en cada un de 'Is aspectes 

'que presenta la tradició plástica del misteri deia Redempció. 
Los ropatjes, per lo tant, al avenirse y subjectarse en un tot 
á satisfer las necessitats de dita classe, que, com s' ha vist, 
no sempre foren las mateixas, contribuheixen eficás y di
rectament á determinar ab ingenua propietat lo concepte fi
losófich, lo carácter moral y '\ sentiment religiós que agom-
bolan en tots los cassos la gráfica encarnació de la sublim 



escena del Calvari que com exemple de la més enlayrada 
abnegació col-loca en los altars la Iglesia de Déu. 

Encara que '1 principal y verdader objecte d' aquest tra-
vall ha sigut cridar la atenció d' aficionats é inteligents vers 
las Magestats, notable tipo estétich-religiós que 1' art català 
vá importar d' Orient, entenem que no era fácil apreciarlo 
en tota la seva importancia arqueológica sense posarlo en 
contacte ab los seus precedents, y sense examinar lo lloch 
que li correspon en lo desennotllament d' aquest símbol per 
excelencia de la Religió Cristiana. 

Lo necessitar aquest asunto un estudi mes detingut y 
mellor analisat nos fá esperançar que altres vindran ab bon 
criteri á suplir las omisions y á corretjir las erradas en que 
probablement haurem incorregut. Es un desitx que formu
lem en interés de la veritat histórica y de la complerta exac-
titut artística. 

<t£££M¿3tz! ¿£> 
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