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I.'ART BARBRE



FONTS

L 'alta Edat Mitjana, a Catalunya, com en al tres baudes, ha
deixat pocs monumeuts de la pintura, i encara s'ha de

teñir present que pera nosaltres Taita Edat Mitjana no comenca
sino amb el sigle IX*, puix respecte ais sigles anteriora, l'invasió
arab, obrint dins el desenrotUament de ¡'historia de la pintura
en el nostre solar nacional un secular parentesi, ercvolcalla en les
tenebres d'aquest hiatus eí nostre passat pictoric. Comptant,
empero, desde Papando del poblé cátala en el sigle IX% al com-
pás del seu devenir politic podem seguir mes bé o mes malamcnt
el de les se ves arts, indos el de la pintura, i per circumsiancies
naturals, per la pobresa del país, per lo apartada que esta l'alta
Catalunya deis canips de batalla de la reconquista i deis de les
nostres lluites politiques i internacionals, com per quedar apart
de les grans vies de comunicado per on s'escorren els tresors
arcistics de toes els pobles, s'han conservat entre nosaltres una
rica serie de frontals, de taules d'altar, com no la presenta millor ni
mes nombrosa, no ja cap altra regió, sino cap altra nació europea.

Per lo que toca a Alenunya, Schnaase ja dona a conéixcr
mitja dot/ena de frontals alemanys procedents de Soezt, Woi'ms
i Lüneburg1; Venturi ha recordat pera 1'Italia 1 de l'abadia Be-
rariienga, el de Margaritone d'Arezzo (avui a Londres), un de

i) SCHHAASH; (jticbUht,- dei- liiUciuien Kiinik (ilutt^ar!, 1871), vol, V, uag. ^6»



Sant Francesc d'Assisi, els de la Galería de Siena1; pero ni ls
frontals alenunys, ni is italians cítats, acusen tanta antiguitat ni s
presenten en serie com els nostres. D'aquí ve l'importancia deis
froncals catalans, que permeten entreveure lo que era la pintura
en els comenc.aments de l'epoca románica i durant aqueixa
época; empero, si en materia de frontals som tant rics, en altra
mena de pintura sobre taula som d'una pobresa extremada.

Desde ultims del sigle XIP s'introdui lacostum d'aixecar en
els chors l'imatge del Crucificat, i d'aquestes creus ne tenim
alguns exemplars al Museu de Vich i en el d'Antiguitats de
Barcelona; pero, si havem de ¡udicar per ells, no alcanzaren entre
nosaltres aqüestes creus el desenrotllament artistic que tingueren
a Italia de bon principi.

El mes antic Santcrist italia, el dt la Sarzana, consta pintat
en 113S, veient-sel ja acompanyat de la Verge, de Sant Joan i
d'escenes representan! el bes de Judes, Vacotatnent, i'encontré de
Jesús amb sa man anant cap al Golgota, el davallamenl de la Creu,
el sepelí de Crist i les Martes prop del sepulcre; i si aqüestes escenes
apareixen en les taules a cada costal de la creu, junt a l'encontre
deis dos bracos, adlmc en el brac. transversal en els seus extrems,
hi ha pintats els dos profetes Isai'es i Jeremies, i damunt, en el
vertical, en el remat, YAscensiódel Senyor. Donem aquests detalls
pera que ls pocs enterats no s creguin que s tractava solament
de la pintura de Crist en la creu.

Segueix al Santcrist de Sarzana, per ordre de cronología, el
de Spoleto de 1187, pintat per Sotío; i Lucca, Pisa, Assisi i Fio-
ren?a guarden en llurs museus bastants Santcristos en els quals pot
estudiar-se la pintura sobre taula italiana deis sigles X4 al XII*, puix
els Santcristos mes antics conesponen a la caiguda del sigle XP.

Vegi-s, sobre ls Santcristos italians, els senyors Crowe i
Cavalcaselle i el Venturi1. No es, dones, Cxacte que «mes enlla

1) VENTOR I: Storitt Ml'iirie italiana. La pillara del Trícenla r 1/sueoiigini ¡Milano.
1906-7), vol. V, pags. 80 y Sil.

1) GKOWK 1 OV.LCSKLLI, ¡ A bitloyy ofpñniing in Ifaly (Londres, 1905), vol. 1,
cilitíó anoudi per Laugton Douglís, p«gs. 138 i següenls.

VENTUHI: Storia átlfarle italiana (Mili, 1907, en la coberia 1906), vol. V, La pillara
drl Trcccnta e h sut Qvigini, png*. T i seijüents, amb 20 reproducción» de Santcristos.



deis crucifixes de Pisa, pintáis per Giunta sobre taula (1236),
l'Italia té d'acudir a pintures muráis», com din el Sr. Casellas1

pera explicar els origens deis Trescentistes. Aquest senyor, mal
enterac, no solament ha dit que la pintura italiana sobre taula no
va mes enllá de l'any 1236, la qual cosa mereixia esser corretgida,
sino que «la pintura catalana sobre taula es, entre ¡otes les pintures
mobles, la mes anliga del món occidental. No perque aixó no ho
hagi dit may ningú, havem de deixar de proclamar-ho. Es la
primera paraula que ha de dir un veritable historiador de pintura
catalana, si vo\ fer, no ¡a obra patriótica, sino obra de veritat.
Pero, com que aixó no ho ha dit cap ¡libre, ni de casa ni de fóra
casa, el senyor Sanpere no ho ha pogut repetir." Ara ¡a ho dirá
un llibre de casa, el present, i quedará com testimoniatge deis
descobriments i erudició del Sr. Casellas. I recordó aixó perqué
no s dubti que al verdader patriotisme no li escau malament ni
la modestia ni l'exactitut.

Sabut es, naturalment, per tots els que han estudiar la
pintura italiana mig-eval, que l'Italia ha conservat, ademes, algu-
nes de les imatges de la Verge que, partint del sigle XP, s'aixeca-
ren en les iglesies al costat deis crucifixes. (El senyor Casellas,
si sen vol enterar, podrá veure la citada obra den Venturi, en la
qual se donen diferenrs reproducciuns de les mateíxes, figures
27 a 32, totes anteriors a la de Guido de Siena, figura 33.)
Aqueixes imatges teñen pera nosaltres un gran interés, perqué
si per un costat ens recorden la nostra bellissima Verge esculpto-
rica del claustre de Solsona, d'un altre ns presenten tipos que
apareixen en els nostres frontals i que podriem creure que no
teñen altra font sino la bizantina. Es ciar que les italianes proce-
deixen d'aquesta font, pero es difícil assignar'an els nostres fron-
tals deis siglcs XP i XII* la mateixa font, la bizantina.

Perdura a Catalunya l'art romanic molt mes que no pas a
Franca, veina nostrxi, autora i introductora de l'art gotic per tot
arreu, i en rigor se pot dir que 1 nostre sigle XIIIo es encara roma-
nic. Pero amb el sigle s'han aixecat dues grans escoles esculpto-
riques, la francesa i la toscana, i el tnoinf de l'esculptura de

1) La Ven * Catalunya, iium. 1.606, La novela den Sau¡vn; pag. 2. col. i .1



moment ;tcaba amb la pintura que venia arrocegant tant penosa
vida desde ia decadencia de Roma. Son, dones, entre nosaltres,
com per tot arreu, rarissims els monuments de la pintura del
duscents, i adhuc a Italia, on tüt progrés artistic va per davant,
adlmc a Italia ca! esperar que 1 sigle entri en la segona meitat de
s¿i carrera pera que la pintura resurgeixi com havia resurgit
l'esculptura mitjansant Pestudi del model antic.

L'Italia, gracies a les taules choráis de la Verge de que hem
parlat, no té necessitat d'acudir ais frontals pera donar-nos una
representació figurada de la pintura, i si ho fa es pera fer notar
que llur merit artistic dista molt del de les icones de la Verge; i
aixó s'explica observara que quasi toles procedeixen, comencant
peí de l'abadia de Berardenga, datat en 1215, de monestirs i
d'iglesies secundarles.

Pero 1 sígle veu l'aparició deis dorsals o petits retaules, i
desde 1 primer moment els píntors ítalians se n'apoderen pera
aixecar llur art. Havem arribat a Pepoca de l'aparició deis primers
mestres sienesos, a Guido de Siena, capitost de la gran escola
que havia d'exerdr una influencia tant extraordinaria sobre
Pescóla catalana. No perjudica gens la gloria d'aquest gran mestre
de la restauració de la pintura que sígui necessari rebaixar d'algu-
nes desenes d'anys la seva aparició. Müanesi ha triomfat, final-
ment, i cal fer-ho constar, ja que, contra Pinsigne anotador de
Vasar!, s'havien aixecat Thode, WickhofFi Laugton-Dougbs. La
seva Madona del Palau publie de Siena no es de l'any 1221, sino
de mig sigle mes tard.

Era pera mi tant inqüestionable l'influencia de Pescóla sie-
nesa en la catalana, que m'ha sorprés en gran manera que la meva
afirmació, que creiá demostrada fins a la sacietat en els meus
Cuatrocentistas, pogués esser presa en broma i com una invenció
meva i com una falsetat insigne '.

En el present volum veurem que en t'errer Bassa, l'introduc-
tur de Pescóla siencsa a Catalunya en la primera meitat del XIV '",

pac» num. 1.619, pag. J. eol, i.*.



siglc arriba fins a rímitadó. Avui Y obra d'aquest artista, capitost
de la nostra escola, sera coneguda, puix havem conseguit arran-
car-la de les parets de la clausura del Monestir de Pedralbes grades
a la valiosa cooperado del meu bon amic de tota la vida, el tant
celebrat poeta Sr. Matheu, director de la Ilustrado Catalana, i del
fotograf d'aquesta i deis Cuatrocentistas, A. Mas; per la bona
amistat del canonge Dr. Barraquer, i per l'amable i patriótica
sollicitut de Sa Eminencia el Reverendissim Cardenal C;isaña.s,
que va obrir-me les portes de la clausura de Pedralbes. L'escola
sienesa catalana es continuada, arriban: al seu mes alt i bell
desenrotllament per en Pere Serra, puix gracies a la felicissima
troballa del Sr. Serret resulta seva part de l'obra que donavem
an en Lluís Borrassá, el gran artista que vindra a tancar un sigle
de pintura catalana en contínuat progrés, i al qual ¡a no hem
d'enviar a Avinyó a ¡'escola deis pintors sienesos que decoraren
el palau deis Papes, sino a 1'obrador den Pere Sena, que, si no
fou el mestre den Borrassá, fou inqüesrionablement copiar per ell
al pintar la seva Verge de ¡'Esperanza. Aixó va esser la causa de
que donessim an en Borrassá l'ignorada obra den Pere Serra, del
qual, durant molts anys, solament s'havia pogut inquirir lo que
n'havien dit en Puiggarí i en Fita, que ns el deixaven a les portes
del darrer tere del sigle. Avui podem assegurar que 1 siglc XV * el
va trobar al costar den Lluís Borrassá. De manera que no es ja
un sol mestre cátala, sino al menys dos, — i dic dos perqué encara
no he perdut 1'esperanc.a de que siguió tres, essent el tercer en
Guerau Janer, — els que poden dir que, si bé es veritat que s deu
a Siena la transformado de Fescola catalana, ells i no Is italians,
ni Is alemanys, ni ls francesos, ni Is flámenes, foren els mestres
deis nostres quatrecentistes. Peí fet de compartir aquest honor
en Lluís Borrassá amb en Pere Serra, i potser també amb en
Guerau Janer, no queda, perxó, disminuida sa gran figura:
massa li haviem donar pera que 1 deixem pobre amb lo que ara li
prenem.

SÍ ls Cuatrocentistas, per llurs obres, no per la nostra, han
estat rebuts per tot airen amb ¡oia i admirado; si l'Europa, l'Asia1,

i) La Revista ¡tt Bibliógrafo que s publica a Tokio (Jap6) n'lia compra! na ejemplar



l'America i mis l'Oceania1 s'han declarar meravdladcs davant
l'aparició d'una escola quatrectntista inédita, llur sorpresa será avui
mes gran, puix els noscres trescentistes, colocant-se al final del sigle
a la gran altura a que arribaren amb en Serva i amb en Borrassá,
demostraran amb llurs obres que 1 pre-renaixement de la pintura
no fou secundat en cap altre país amb tant alé, amb tanta embran-
zida com a Catalunya, sobre la qual estic orgullos de projectar un
nou raig de gloría. Mes gran tora la nostra satisfácelo si poguessim
averiguar ont es i on para tot lo que s'ha perdut pera nosaltres,
puix coneixeriem l'obra deis germans Sena a Pedral bes, aont hem
de crcure que continuarien l'obra deis Bassa. La publicado que
farem d'un dibuix aquarelat del senyor Golferichs d'un fragment
de bancal, que tant generosament ha posar a la nostra disposició,
donará potser Uoc a que sen trobí l'original a l'estranger, aon
sabem de cert que va esser portal, i, una vegada conegut, sia
possible omplir la solució de contmuitat que exisieix pera nosal-
tres avui entre Is Bassa i els Serra. Unes altres magnifiques pintu-
res donarem a concixer encara anonimes. Les presentarem com
tais? En els Cuatrocentistas diguerem que no estavera conformes
amb el sistema modern de crear mestres auonims; que ns-e sem-
blava millor el d'una atribució provisional, perque per aquest
medí no solament se filiaven els mestres desconegnts amb els
coneguts, sino ques constituía l'escola. Qué ha resultat de ¡a
troballa del Sr. Serret? Quel mestre Borrassá, en comptes d'ins-
pirar-se, d'informar-se en l'esperit de l'escola sienesa a l'estranger,
se n'informá a casa mateix, i que 1 mestre passa a esser deixeble.
Amb aquesta variació no hi hem perdut res: al contrari, hi havem
guanyat el coneixement d'un nom gloriós, el den Pere Serra.

Perseverant en la dita opinió, que altres comparteixen amb
mi, conseguim cridar l'atenció sobre noms de mestres que no
mereixen esser oblidats, per lo que sabem de llurs obres, estimu-
lant potser així an els que semen el bon desig de completar el

u treball cercant justificants que no puc donar-los; pero con-
ffesso la meva debilitat: davant de les critiques que a despeses
neves s'han fet d'atribucions condicionáis,—no sense que algún
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deis seus autors crees noves classifknrions, no pas mes ben docu-
mentades, — desisteixo de continuar una sistemática dassificació
del nostre caudal artistic.

Aixó mateix hem de dir per lo que toca ais miniaturistes
deis sigles que integren aquest llibre.

Referent al sigle X V no teniem per que preocupar-nos d'ells.
Si coneíxiem alguns noms, en catnbi no sabiem res de llurs
obres: non teniem cap de reportada. Ara no succeirá tal cosa:
ara fins tindrem obres el qual merit extraordinari i positiu faria
que s dubtés de que fossin nos tres, si documentalment no ho
poguessim provar. Una afortunada troballa del meu amic en
Rubio y Lluch m'ha donat medi de restituir an en Ferrer Bassa
la seva obra com miniaturista; obra calificada com la mes bella
de tota l'Espanya. D'altres miniatures creiem que no ns en
podein despendre, perqué tampoc sabriem qni de l'extranger
podría reclamar-Íes. I quan aixó succeeíx, i quan a la vegada sens
presenten noms honráis amb trebalis importants, ¿deixarem apart
lo anonim perqué no esta certificat ? Honrant una obra amb un nom
honrat o viceversa, no feiem mal a ningú ni a cap cosa: al con-
trari, així se sintetisa, s'organisa, se simplifica en ultim cas, puix
tota rectificació solament resulta de nom, en no essent ques pre-
sentí 1 cas—cosa que ns-e sabría molt greu, pero que reconeixem
possible, perqué no ns-e sentim infalibles i perqué som els primers
en confessar la possibiütat de caure en equivocacions mes grans
que aquelles en que han incorregut, desde Vasxiri ais nostres
dies, els mes autorisats critics i historiadors de la pintura,—de no
veure ciar en les atribucions, ni adhuc quan avui ens consta que
entre ls nostres miniaturistes figura en Ferrer Bassa mateix.
Empero potser no som tant meticulosos ni tant prudents com
desitjarien els que encara creuen que no ha arribar el temps de
construir el Museu de la Pintura catalana en l'Edat Muja; puix,
de natural pecador, no puc resistir la temptació d'aixecar, encara
que no sia mes que provisional, un monument que honri
sempre l'art cátala per lo que contindra, no per l'arquitectc que
l'hagi bastir.



DOCUMKNTALS

De documents sobre la nostra pintura mig-eval ne poden
aparéixer i n'apareixen en els nostres arxius publics i adhuc
priváis; pero llur recerca essent ardua i poc fructuosa, no pot
esser constant, i .solament al cap de molts anys la labor produida
per acumulado prenent eos, podra fer l'ilusió d'una tasca acabada.

Per lo que toca a l'epoca deis trescentistes, la recerca se
restringeixconsiderablement:. Els nostres arxius de protocols, que
son la font principal, contenen, en general, un curt nombre de
manuals del sigle XIV *; del XIII • no n coneixem sino un, i aixó
en quant a l'Arxiu de Protocols de Barcelona. Ric, verirablement,
pera 1 sigle XIV % sens presenta aquest arxiu; pero, per desgracia,
una descuidada conservado secular, quan els manuals eren de
proprietat particular, ha fet que en gran nombre resultin ¡Ilegibles
per causa de l'humitat i per haver-los devorat les arnés. Molts,
pero moits alrres, formen una massa que gairebé no s pot tocar,
perqué s queden a les mans fets a bocíns, i, quan se vol girar full
creient-se aixó possible, es un miracle que no segueixin els
següents en bastant nombre. Aixís es que aquest gran caudal, per
dita circumstancia, se redueix bastant, i, lo que no es menys
sensible, que un hom no queda satisfet del treball per lo ques
deixa de veure.

He treballat tant solament en l'Arxiu de Protocols de Barce-
lona; el molt zelós i inteligent conservador del Museu Diocesa de
Vicli, Mossén Gudíol, lia treballat en l'Arxiu de Protocols dioce-
sans, o sia 1 de la Curia Fumada,' d'ont lia tret un document
ímportantissim peni en Pere Serra,—puix sembla arribada l'hora
de la restauració d'aquest gran artista; — i, com ja hem dit, el
Sr. Serret, treballant en el de Manresa, ha obtingut troballes de
primera importancia. Encara s'ha de fer molt en materia de pro-
tocols, i d'ells liem d'esperar encava revelacions importants.
Quan será aixó? Per aquest motiu es necessari anar endavant
amb lo que avui tenim recullit. Milanesi ha necessitat mes de
mig sigle pera que quedi fóra de dubte lo que ell havia dit sobre
la Madona sienesa de Guido de Siena.



Els nostres Arxíus Reíais, el de la Corona d'Aragó i el del
Reial Patrimoni que guarda ls registres del Mestre Racional, son
de per sí fonts escasses. Els nostres antics reís no s distingiren pe¡
llur apassionamertt per les belles arts, agradant-los, en cambi, les
arts sumptuaries, la joieria; pero aixó no vol dir que no fessin
res, i lo que feren naturalment resulta importaiit. Pero no s
cregui, donada la fama de que gaudeixen els dits arxius, que s'hi
lia de trobar tor lo que consta fet pels reís. No solament no es
així, sino que encara molt sovint, quan se troba alguna cosa, lo
mes interessant, es a dir, el nom deis pintors, no hi es.

Pere IV i el seu fill Marti foren els fundadors de la cartoixa
de Valí de Crist d'aprop de Segorb. La cartoixa ¡a no existeix;
ses riqueses artistiques s'han dispersar; sa documentado tampoc
apareix; i, no obstant, del seu temps tenim a Segorb obres cata-
lanes de vaina i a Valencia ns consta 1 pintor de Barcelona Guerau
Janer contractant amb un gran magnat de la casa reial, amb
l'arquebisbe temporal no resmenys que de M0ntre.1I a Sicilia.

Respecte de PArxiu del Reial Patrimoni, la recerca es impos-
sib!ef perqué ls registres del Mestre Racional formen un mur,
puix per falta de local i de prestatges no están arrenglerats.

Els arxius de catedrals, iglesies i capellcs poden guardar
datos tant trascendentals com el contráete den l-'errer Bassa pera
les píntures de Pedralbes i la deis germans Serra pera la del seu
retaule; pero quan no son inabordables per naturalesa com els
deis monestirs de monges, una incomprensible, absurda i perju-
dicial prevenció té allunyats de llurs registres o pergamins els
pocs benemerits de la patria que entreguen llur vida al seu exalc.a-
ment. Adliuc així i tot, de tant en tant salta deis mateixos un
document, un dato interessant, i testimoni d'aixó n son els meus
Cuatrocentistas. Pera I present llibre aqueixa font no lia estat tant
abundant.

D'arxius partícula rs no lia vingut a les meves mans sino un
pergamí peí qual conec el nom d'un pintor del sigle XIII ' . Quan
en tant curt nombre han arribat fins a nosaltres, no s pot dir que
un sol no siguí gran cosa. Cercar en aqueixos arxius no es gens
fácil. Els pocs que teñen documentació, no dic ja del XIII % sino
del XIV s , se presten poc a l'importuna visita de l'investigador.



De llibres de miuiatures n'htin estudiat forces, empero no
hem pensat en fer l'historia de la miniatura catalana, que encara
s'ha de fer: si an ells hem acudit, si per primera vegada la minia-
tura catalana sera coneguda i divulgada i ocupara un Uoc lionrós
en l'historia, lia sigut pera umplir buids, pera restablir la raarxa
entre les dubtoses manifestacions de la riostra pintura; pero,
adhuc així i tot, rrrolt sovint els llibres ilumináis queden anonims,
deixant-nos — del mal el menys — la tasca de la llur coneixenca,
mentres que altres fan ais investigadors objecce de burla per part
de llurs autors; o, sino, que ho digui aquell insigne autor de la
magnifica miniatura del Séneca procedent del monestir de Sant
Cugat del Valles, avui en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que s
despedeix dlent:

Scriptor sitm kdis

(hmoslrat litiern qtialh.

Hauricm de rcproduir aquí tot lo que liavem dit respecte
d'aquestes fonts en lo que toca ais quatrecenl'istes, puix tot lo dit
val la pena pera Is Irescentistes; i, fet aixó, no ns quedaría ja res
mes que fer sino recordar lo que han dit els senyors Puiggarí,
Gudiol i Cunill i Pijoan sobre ls nostres frontals romanics.

Com a major contribuient va al davant, tot sol, el benemerit
Puiggarí, amb ses Noticias de algunos artistas catalanes inéditos' i
amb els seus proemis a diferents Albums publicats per la «Socie-
dad Arqueológica Barcelonesa» amb motiu de diverses exposi-
cions, aixó es, 1'Exposidó d'Art Decoratiu del Foment del Treball
Nacional, motivat peí premi que féu concedir a la millor i mes
gran colecció de dibuixos catalana pera la redacció d'una Gramá-
tica histórica de la ornamentación catalana2.

i ) En Memorias de ¡a Real Academia de Dueñas Letra; de Barcelona (Barcelona, i«8o),
volum 111.

i) Álbum de detalles artísticos y plásticas deccratiuos de la Edad Media catalana ( Bar-
celona, 1883), Álbum de la Sección arqueológica de la Exposición universal de ¡SSS (Ba'rce-
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Es en dits proemis ont en Puiggarí ha donat la seva opinió
sobre la pintura románica catalana, ressentint-se, naturalment, de
la precipitació amb que formula 1 seu judici sobre datos incom-
plets. En quant a ses Noticias, no son, en general, sino extrets
de documents trets del nostre Arxiu de Protocols, en l'organi-
sació del qual intervingué auxiliant an en Balaguer i Merino,
que la tenia al seu carree, devent repetir a proposit d'aixó lo que
dic en els Cuatrocentistas: no es cosa rara el no trobar les cites
den Puiggarí lo mateix a Protocols que a 1'Arxiu Municipal.

Mossen Gudiol i Cunill, en la revista artística Forma (Bar-
celona, 1904), publica un arcicle intitolac ¿«/»Mí«m romaniques
del Musen de Vich, illustrat amb tretze reproduccions, ques tro-
baran en aquest llibre per haver-me-les facilitades l'editor. De lo
que diu el Conservador del Museu haurem d'ocupar-nos mes
endavant: per tant, es inútil en aquests moments tota discussió
del seu treball.

Com que aquí en rigor lo que faig es apuntar els colabo-
radora del meu llibre, no haig de deixar passar l'ocasió que tinc
pera anticipar lo molt que dec a 1'oficial primer de 1*Arxiu de la
Corona d'Aragó D. Eduard González Hurtebise, que constant-
ment me passa nota de ses troballes artistiques; sense lo que
m'ha suministrat el catedratic de Literatura de la nostra Univer-
sitat, D. Antoni Rubio i Llucli, i el seu fill D. Jordi, del qual
aviat les arts catalanes rebran una bona contribució. De lo que
dec a Mossén Gudiol i Cunill ja he dit no lo bastant, sino lo
molt que ha contribuir ais meus treballs, ara amb noticies liteia-
ries, ara treient precioses fotografíes de diverses raules del Museo
de Vich. Tot s'hi veurá mes endavant.

En Joan August Brutails pregunta, al parlar de l'art religiós
rossellonés, si potser calaña dir Vari cátala'. Essent cátala I Ros-
selló desde 1 primer dia de la nostra llengua fins a mitjans del
sigle XVII4 ; cátala per llengua, per raca i per historia; cátala es
el seu art. Si nosaltres, per esser avui encara francés el Rosselló,
no parlessim del seu art com nostre, qui en parlarla?

1) URUTAII.S: .VDÍÍÍ tobre l'art r/Kgiis en el Rosaltt, Inducció ¿e J. M.issA Torreim



Teninr, dones, peí temps que historiarem, part important
l'art rossellones, res té d'extrany que ls seus filis benemerits
l'hagin cercat per arxius i per Ilocs i viles. En Bonnefoy, l'Alart,
en Vidal ¡ en Brutaíls contribuirán al nostre treball amb els seus
estudis, ara particulars com el citat den Brutails, ara publicáis en
el butlletí de la Société agncole, scientifique tí lütéraire des Pyré-
nées-Orientales, que fa mes de seixama anys que s publica.

Si tot aixó es poca cosa com contribució literaria, pera jus-
tificar la meva decisió en historiar la pintura catalana anterior al
sigle XV% ja veurem com es prou substancial pera poder presentar
un eos de Ilibre suficient pera fixar l'atenció de propris i d'extranys
sobre l'escola pictórica catalana mig-eval, amb la qual s-íra preds
comptar d'aqui en endavant per part de tots els que vulguín
parlar de l'historia de la pintura a Espanya i de l'hiscoria de la
pintura en general, puix en un i altre concepte ocupem un lloc
propri, que sí no trascendí a les nacions o escoles pictoriques
extrangeres, tingué una importancia indubtable en les escoles
peninsulars, sobre les quals regn;\ incontestablement l'escola
catalana.



CAPÍTOL I

1;I DE L 'AKT ANT1G

TRIOMFA l'invasió de pobles nomenats barbres per tot el
centre i occident europeu; la Germania i 1'Italia, la Galia,

la Britania, l'Hispania, conegueren un art barbre com resultar del
triomf; pero com que aquest se funamenta en L'acord deis pobles
vencedors amb els vencuts, per tot arreu, es a dir, en totes les
nacions citades, l'art barbre no fou mes que una continuado de
l'art roma, no en progrés, sino en continua decadencia, o sia fins
a estroncar-se les forces, la vitalitat de la tradíció artistica junta-
ment amb la societat amiga.

La Grecia i Bisanci escaparen a la conquista deis barbres, í
per aixó es que solament en dits paísos i en aquelles regions de
llur influencia com era l'Italia meridional, la Magna Grecia de
i'antiguitat, es aon se pot continuar estudiant el curs de l'art
classic que prossegueix sa inania no ascendent, sino descendent,
fins a posar violent terme a sa decadencia la conquista mahome-
tana a mitjans del sigle XVe; sense que aixó vulgui dir que en
la seva decadencia constant no tingues momenis de repós i adhuc
de renaixement.

Bisanci, metrópoli de l'art antic, combatuda d'un costat
pels pobles semitics, de l'altre pels pobles septentrionals, se manto
en peu, resisteix les embranzides primer deis conquistadors ger-
manics, després deis conquistadors sarrainescs, perquú en aquells
s'havia concentrat la suma mes gran de forcas i de cívilisació de



l'edat antigua. Aixís es que l'art d'aquesta edat se manté, pero
no incólume, car en la lluita que sostenía contra ls assaltants s'hi
va tornar de valent, pero ls cops rebuts no la deixaren ilesa. Es
a dir, l'art oriental, lo mateix que 1 septentrional, foren realment
venc.uts per l'art bisanti, el qual no pogueren sometre, pero no
per aixó deixaren de sotragar fortament, essent conseqüencies
d'aquest traumatisme la seva degenerado.

Com de fet, l'art bisanti, desde 1 primer moment de la seva
existencia fins a la seva desaparició, procura, per sobre de tot,
com Ilei de la seva vida, la conservado deis seus principis i els
immobilisa com conseqüencia ineludible de la resistencia cons-
tant contra les noves corrents artistiques que l'environen, sense
deixar, perxó, de fer concessions pera viure en pao, la qual no
obtingué; i per aixó en un batallar constant alcanza grandissims
triomfs, i canta son cant del cigne tot triomfant, en el sigle XIIP,
en sa segona patria, o sia produint dins l'Italia meridional i
central aquell gran moviment artistic anomenat avui en les
escoles d'art el pre-renaixement.

Establerts els barbres a Espanya, convivint amb nosahres, les
lluites fratricides Uurs foren causa de que pera mantenir l'esperit
antic, i de consegüent l'art antic, s'apelés a Bisanci, ais empe-
radors d'Orient, ais quals peí llur concurs seis concedi aquella
part d'Espanya amb ses illes adjacents que es coneguda com Car-
taginesa en la nostra geografía eclesiástica. «D'enca de l'any 552,
en que ls imperials ocuparen aqueixa regió»,—bregol de la civili-
sacióde l'Espanya mediterrania,— «Cartagena fou el centre d'una
influencia cultissima, que, trascendint al restant d'Espanya, degué
servir per algún temps de model al desenrotllament artistic que
s'opera en els visigots...»'

Aqueixa provincia grega, imperial, bisantina, era frontera
de Catalunya, puix en formava part tot lo que mes tard va esser
regne de Valencia. Ses illes foren les Balears, i l'Imperi s'hi
mantingué fins ais ultims del sigle VII?, que fou quan s'arrima-
ren an els franes pera sustreure-s de l'imminent conquista deis

2) Rtvista de Arqueología (Mailrk
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anibs, la qual no tingué lloc fins al 902 o ^ 0 3 ' . Aqüestes illes
no formaren, dones, mai pan de la monarquía visigótica, puix
pera l'Imperi quedaren adhuc després de destruir Suintila la
Cartaginesa i Cartagena en l'any 622.

D'aquest centre artistic hispano-bisantí no n tenim noticies
detallades, ni les seves obres han arribat fins a nosaltres; pero ls
arabs les conegueren, i Ben Alguardi digué, treient-ho de me-
mories antigües, que «tuvo Cartagena maravillas que lo fueron
del orbe, asi por la elevación desús fábi i ¿as arquitectónicas, como
por la opulencia de que era indicio. Hay en ella arcos de piedra
labrada con pinturas, estatuas, retratos de personas y representa-
ciones de animales que dejan suspensa la vista y turbada la

I de la veina Elx ¿que es lo que no s'ha tret ultimament en
mosaics, esculptures i joies, senyalant llur data ls epigrafb grecs
de tais antiguitats?

Avui coneixem la vida que a Espanya va portar l'art durant
l'epoca visigótica: sabem qué va esser la seva arquitectura,
coneixem ses arts industriáis, tenim idea de sa esculptura, i entre
nosaltres, a Catalunya, en les iglesies de Sant Pere de Terrassa i
a La Garriga, han quedat restos iríteressants de l'art visigotic,
mostres incontestables de l'art antic.

¿Que a Espanya no han quedat exemplars de la pintura
visigótica? Fóra un miracle que no fos aixi. Pero per excepció,
solament per excepció, en aquelles Etimologías de Sant Isídor que
tant contribuiren a la seva fama de savi quan la critica no havia
provat que no son mes que una magra compilado d'autors de
la llatinitat classica i cristiana, solament per excepció s parla de
la pintura del seu temps; puix, referí nt-se a la pintura mural,
digué: «Ara ls pintors tracen primer amb certes ombres i linies
la futura imatge, l'ompleii després amb colors, i així mantenen
l'ordre de -l'invenció de l'art» J. Amador de los Kíos diu, co-
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mentant aquest paragraf, que: «Difícil es dar en tan pocas pala-
bras idea más exacta del estado de la pintura á principios del
siglo VII», i en Pérez Pujol recordá que «an aquesta indicado
d'actualitat afegeix Sant Isidor un capítol on tracta deis colors.; i,
recullint de Plini i de Vitrubi les receptes pera fer-los, demostm
que la técnica classica de la Pintura no havia estat oblidada del
tot en aquell periode de decadencia».

Pero lo que jo no trobo en en Plini es lo que sembla resultar
de lo escrít per Sant Isidor sobre la técnica visigótica. ¿Havem
de creure que, en efecte, en el seu temps ( f 636) una figura no
era mes que un contorn tracat amb un color fose, i ompler-
tes després les parts o contingut d'aqueix contorn d'un o de
mes d'un color? ¿S'havia perdut, dones, en el primer tere del
sigle VII*, tota noció de ciar i obscur? Es que ja no s modetava?
¿Es que un rostre ja no era sino una taca de color de carn, perfi-
lades les faccions de negre o de color fose? ¿Es quels plecs no
eren mes que traeos blancs o negres donats sobre una taca de
color? En aquest cas hem de reconéixer que en Plini no decla-
mava quan deia de la pintura del seu temps que era un art que s
moria, aríis morientis1. Llarga fou l'agonia, pero la mort havia
vingut, si ns hem d'atenir a la lletra de lo dit per Sant Isidor.

¿Qué va passar, dones, amb l'ncció artística de la provincia
Cartaginesa? Sense lo dit per l'autor arab, no n'hauriem tant
sois pogut parlar documental ment de l'art bisantí cartaginés.
L'exarcat de Cartagena, ara continental, ara insular, no compta
com el de Ravena en l'liistoria de l'Art. En el mateix sigle de
Sant Isidor l'exarcat de Ravena mantenía a Italia les antigües
tradicions artistiques com art de Bisanci o bisantí davant de
les hordes lombardiques, que inauguraven amb llur triomf l'era
o temps que com época de l'art barbre (arle barbárica), del
sigle VIP al X% fixa en Venturi en sa Storia dell'arte Italiana.
<> Nell'esarcato, a Ravenna, come si vede ne' mosaici di Sant'Apoli-

bix<tnti<w en Esparta y las cormas visigóticas de Gtiarrojar (Madrid, 1B61 ) , fsg. 14. —
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nare. ín Classe, Varié nel secólo Vil imita le forme bi^antine del secólo
antecedente, ritornando, per esaurimento di for%e, sopra se stesso»1.

Reduit l'exarcat cartaginés a l'exarcat balearic, pobre havia
d'esser el camp d'acció; pero quan sabem com aprontaren els
Pisans llur presencia en Tilla de Mallorca en el sigle XIP, aixó
es, emportant-sen les portes de la Catedral de Palma pera orna-
ment de la pisana, no ns pot cabré dubte que l'art bisantí visque
a Mallorca, ja que a la seva época cal atribuir dit monument, Í
que de les Balears, com en els temps primitius, arribaven a la
Península aires de civilisació i de cultura.

Pero així com els lombards acabaren en el sigle VII' amb els
Góts ditalia, el:, Arabs acabaren amb els Visigóts a Espanya al
sigle següent. El sigle VlIPfou un segle de mort pera Tart espa-
nyol: aquest moría amb la nació. Quan resucita en el sigle IX',
l'art ¡a no era espanyot: era cátala, aragonés, navarras, asturiá,
gallee, Íléones, casiellá i arab.



CAPÍTOL II

I/ART BARBRE

Si set mil Muslims, manats peí beréber Tanc, foren prous
pera portar els Visigóts ais camps del Guadalet, on foren

anihilats després de cinquanta dies de campanya, es perqué
mnnava la davantera la traído real i moral de les classes directo-
res de l'Espanya visigótica. Ducs i bisbes, burgesos i jueus, tots
hi foren pera acabar amb un regim que havia enervat els que tres
sigles abans, assaltats pels ferotges Germanics, els havien englo-
tit dintre deis motllos de la civilisació hispano-romana. No té,
dones, res d'extrany que Is que en 30 d'Abril de 711 comen-
caren a passar l'Estret, que del seu general s'havia de dir en enda-
vant de Gibraltar, poguessin deixar ja en 718 per wali de
Barcelona 1 fill d'Almohacir Amirah. Mes no fou el seu general
Alhor qui pogué forcar els que ell havia arreconat en les cluses
pirenenques, peí qual fet caigué en desgracia, essent exonerat
del comandament en 718, sino Ac,-Cahm a l'any següent, qui,
empero, paga la conquesua de la provincia goda de les Galiies,
la Narbonesa, amb sa vida, l'any 721.

No foren els Francs, sino ls Aquitans, aquells que deturaren
la marxa en avant del triomfador A^-Cahm, els nostres germans de
ra^a, els Ibers de les Gal'lies, els Aquitans davant de les muralles
de Tolosa. Eudus, llur capitost, fou el triomfador: Abderrah-
man el Gafequi, qui rceullí dins de Narbona ls ven^uts.

1 Durant quatre anys, els generáis d'Ambaza, que substituí



en el comandament Ac-Cahm, lluitaren peni extendre-s per la
Narbonesa, sempre amb niala fortuna, perqué ls seus habitants,
reíbrcats pels Aquitans i doblars pels Espanyols d'aquí refugiáis
a la Narbonesa, van plantar-los cara. Va esser necessari que
Ambaza vingués en persona pera acabar ais cinc anys de l'entrada
deis Sarrams en la Narbonesa la seva conquesta, i encara diuen
les croniques que ocupa Nimes per avenencia, enviant les scves
recenes a Barcelona.

El poblé que acabava de conquistar en catorze anys de iluites,
mes o menys sagnants la península espanyola, apenes si feia un
sigle que havia vingut a la vida politica. Havien sortit de 1'Ara-
bia, i la Siria i tot el nord de 1*África havien estat les seves prime-
res conquestes, car alli van facilitar la desorganisació de 1'imperi
bisanti les afinitats de raca i de llengua.

Quan van arribar a Espanya, el conglomerat arab feia ja
temps que s'anava desíent, la barrisca no havia pres, i la mala
politica deis mes intel'ligents, explotant per tot arreu els mes
debils í ignorants, si feia d'aquesrs en la manta en avant, peí
llur fanatisme, ets mes temibles, havia de convertir-Ios, el dia
que s'adonessin de la llur explotado, en t'element mes disolvent
del llur imperi.

Aquest element fou a Espanya 1 beréber, que en 732 encara
obeía Is capdills arabs, els quals donaren, sota 1 comandament
d'Abderrahmaii, dies de dolor ais Aquitans, que sen venjaren en
els camps de Poitiers, ajudats pels Francs, que baixaten manats
peí llur majordom Caries Martel. Vencut i mort en la batalla 1
capdill arab, els seus successors ja no tingueren mes lloc pera
pensar per on podrien arribar a Roma i Bisanci, seus deis llurs
enemics, car els Francs, enamoráis ja d'aquesc mitg-joni d'Eu-
ropa, els caigueren a sobre pera fer-se d'ells tot alió que ells ens
havien pres a nosaltres; pero abans en Caries havia de donar ais
Aquitans la llicó tant sabuda quu mai es bona l'unió deis debils
amb els forts.

En Caries, treballant peí seu senyor, rultim Merovingi,
Thierri IV, obtingué d'Eudus un cen regoneixement de vassa-
llatge que per sa part respecta en vida del Duc d'Aquitania; pero,
mort aquest, els seus filis conegueren els plans personáis del



fundador de ta dinastía deis Carlovingis. Alarma aquesta actitut
ais Proveníais, i el duc llur, Mauronto, creient que podría esca-
par deis Francs cridant els Moros, que eren ja feía anys els seus
veíns del Roine, treu de Narbona Jusuf ben Abderrahman, el
capdill de la Narbonesa, i amb la seva gent sen va Koine amunt,
prenent de passada Arles, Avinyó, Uzez, etc., fins a topar, ais
encontorns de Lyó, l'any 736, amb en Caries Martel, que va fer-
los tornar tots enrera morís de por, no parant fins ranear els Sar-
rains dins de Narbona, havent passat a foc i a sang tot el país,
fent pagar a Nimes, a Agde, a Beziers i a Magalona l'haver cregut
qtie ls Arabs podien convenir-los millor que 110 pas ells.

No fou l'exércit de reforc enviat ais de Narbona 1 que fúu
que se n'anés cap endintre 1 terrible Caries, sino la more del seu
rei, l'infelic Thierri IV en 737, al qual va substituir sense destorbs
no ell, sino )s seus propris filis, puix en Caries, mentres visque,
sois s'anomena Princep deis Francs.

Quatre anys mes tard, en 741, désprés de la seva mort,
beredaven el regiae ls seus filis Pepí i Carlemany. Al primer li
dona la Franca sense l'Aquitania, que encara mantenien mes o
menys autónoma ls filis d'Eudus; per6 en Pepí volgué acabar amb
aquesta autonomía, i, després de sis anys de guerra, Hunald se
condemnava a cadena perpetua tancant-se en un monestir, dei-
xant així que I seu fill Waifre s'entregués o se sometes a les
condícions de vassallatge que li imposá en Pepi-

Aquest no compareix. a la Narbonesa fins quu 1 criden els
seus habitants cristians. Ansemund, que manava en la part de
Nimes fins a Beniers, se posa a la seva obediencia; amb aixó
facilitava i obria 1 pas al seu exercit, que posa siti a Narbona, la
qual no s rendí, com diu la Crónica de Moissac, sino fins que jura
ais góts que seis peraietria viure de conformitat amb les llurs
liéis, i aixó mateix repeteix la Crónica d'U^és. Es a dir, en Pepí
s'apodera de la Gotia, que així s'anomenava allavores la Narbo-
nesa, mitjansant el jurament de deixar ais seus naturals el llur
propi govern, liéis i costuras. Tot aixó finalisá l'any 755.

Cap demostrado millor de la supervivencia del poblé gotico-
hispanic hauriem po»ut donar com la que resulta de no admetre
l'hegemonia franca sino a condició del regoueixement de la seva



autonomía, la qual va sense dir que no era tant absoluta que
quedes deslligada de tota dependencia política de l'autoritat den
Pepí. El fet essencial es veure 1 poblé gót víu, en peu, vivint
de les seves propries liéis després de tants anys de dominado
sarraina. Aixó ns demostra, per altra part, que no viurien d'altra
manera durant la dominació araba. Puix es ben cert que tot alió
que constitueix un poblé hi viuria en elis, aixó es, llengua, liéis,
usatges, costuras, religió, ciencia i art, i així queda provat que
toi aixó visque en la Goda o Narbonesa. De consegüent, será
fiicil també 1 provar que tot aixó visque en aquesta pan de
Pireneu. Amb la rendido de Narbona fins aon s'estengué la
reconquesta?

Ansemund paga crudelment l'entrega ais Francs del país
del seu comandament. Eli es assassinat estant en el siti de Nar-
bona, i la seva dona, Cauna, també es victima de l'alcament del
poblé de Nimes. Qué prova aixó sino l'odi nacional deis Góts
pels Francs? Aquests intransigents no podíen escapar del castic
deis Francs sino apoiant-se en els Sarrains, puix tots els que pre-
feririen els Moros ais cristians sois per esser Francs haurien d'anar
retirant-se ara, aixó es, concentrant-se sobre 1 Pireneu, i aquesta
concentrado d'elements góts en les montanyes, ont era possible
una resistencia a la conquesta franca, es la rao que al meu
entendre explica 1 carácter mes francament gót que pren una
part de la Gotii o Narbonesa, aquella que mes tard va dir-se, i
es diu encara, el Rosselló. I aixó lio hem de teñir per cert tant
bon punt veiem que ls Francs no pensen ni un moment en passar
els Píreneus. Aquests formen frontera ara entre 1 país sarraí i
el país cristiá, i va sense dir que allavores la linia de frontera
no era la linia política d'ara, sino la racional, la que determi-
nava l'ocupació de la montanya, que continuava no volent esser
francesa.

La Gotia, peí fet de la reconquesta de la part ultra-pire-
nenca, quedava desde aleshores dividida en dugues parts i sota dos
comandaments. La part retro-pirenenca tenia la seva capitalitat
a Narbona, i la part cis-pirenenca la tenia a Barcelona; que la
Gotia o Narbonesa, com ens fa saber Aben Coteiba parlant del
nomenament d'Abderraliman ben Ocba pera fer cara a les cir-



cumstancics de l'cntrada franca, s'extenia fins a Tortosa; fet inte-
ressantissim pera demostrar l'unítat histórica del poblé de la
costa llevan tina de la nostra península.

El Pireneu fou respectat pels Francs fins a tant no s retiraren
de les seves cluses els ,que defensaven el seu pas. Fou per aixó
necessari que sobrevingués l'alcament beréber a Espanya i la des-
feta del Califat: alesbores els Francs, cridats pels malcontents, pels
agraviáis, entraren, pero no per la part de ¡a Gotia, sino per la
part de la Vasconia, En Carlemany, el fill i hereu den Pepi,
passx\ i repassá per la valí de Roncesvalles, pagant car l'assassinat
den Waifre ordenat peí seu pare en 768, any que també fou el
de la seva mort.

En Pepí deixava al morir també dos filis, Carlemany y Car-
loman, i aquest heredava l'Alemania, l'Alsacia, la Borgonya, la
Provenca i la Gotia. L'Aquitania també H corresponda, pero era
un os molt dur de rosegar, amb tot i baver perdut la seva auto-
nomía, i Carlemany se n'encarrega. Per aixó la Vasconia ultra-
pirenenca, unida a I'Aquítania, era la provincia que feia cara
a l'avan?ada deis Francs, afavorint els moviments reivindicatius
deis Aquitans, els quals en 769, manats per Hunold, prenien les
armes.

Commoguda tota la poblado pirenenca, d'un costat per les
reivindicacions nacionalistes, i de l'altre costat per l'esprit de
venjanca i de caciquisme kabileny, en 778 vingué, com hem dít,
Carlemany, cridat pels walies conspiradors de Saragoca, Osea i
Barcelona.

Fracassá aquest moviment, si haguessim de creure I Silense,
perqué ls Francs, com de costum, se deixaren corrompre per l'or
deis Sarrains,—more Francorum auro corruptas;—pero potser en
aqueixa acusació no h¡ hem de veure mes que una nova prova
de l'odi gót per Yhorñd franc. Mes, per alió de que «no hi ha
ma¡ que no porti un béw, en Carlemany, al juntar-se de nou amb
la seva muller, a la qual havia deixat en el poblé de Cassanessil,
de la part d'Aquitania, trobá que aquesta havia donat a llum dos
bessons. L'un d'ells morí quasi desseguida, i l'altre, que havia
d'esser el seu successor, s'anomena Lluís.

En Carlemany, que acabava d'apendre a costes seves quant



fort era l'esprit nacionalista deis pobles pirenencs, veient ciar
que no tenia mes reirteí que retornar a l'Aquitania la seva auto-
nomía, li presenta com ver aquítá 1 seu fill, posant sobre 1 seu
brécol la corona reial d'Aquitania. Chorson, amb els titols de
Duc de Tolosa i Regent d'Aquitania, s'encarrega del govern.
En 781 l'apostoli Adriá I oronava 1 non rei, que prenia tot seguit
possessió deis seus Estats.

El resultat immediat d'aquesta bona política fou l'obertura
deis Píreneus de la Gotia, puix en 785 els bornes de Girona,
així lio diu la Crónica de Moissac, entregaren la ciutat al reí
Caries,'—Gerundenses bomines Gerundam civítatem Carolo regi
tradtderunl, — i l'entregaren perqué no eren els Francs, sino Is
Aquitans, els germaus de raca i de llengua, els deslliuradors, els
quals cridaven a la restaurado d'una nova patria.

Aquest es el primer fet documentat de l'emandpnció d'una
part del nostre terrer de la dominado sarraina.

Un altre fet susceptible de diversa interpretado podría fer
creure si una altra part del nostre sotar patri s'havia anticipar en
l'obra de la nostra reconstitucio nacional: aludim a l'aparició del
bisbe Feliu d'Urgell; pero quan en la mateixa época de la seva
apandó tenim altres bisbes coneguts a Castella i Andalusia que
estaven baix la má deis Sarrains, no podem. concloure del fet
de l'aparició del bisbe d'Urgell el de l'amonomm de la regió
urgellitana.

La primera data den Fcliu corruspon a l'any 783, pero 1 seu
episcopologi es mes antic, ben bé d'alguns anys, puix ja abans
de dit temps ei metropolita de l'Iglesia espanyola, Elipand,
desde Toledo, li liavia demanat la seva opinió sobre les dugues
narures del Crist, la divina i l'humana, «í lo cual nuestro
obispo respondió que Jesucristo, en cuanto á la humanidad, sólo
era hijo adoptivo y nominal de Dios; cuyo error propagaron
ambos, Elipando en las Asturias y Galicia, y Félix en las provin-
cias limítrofes de los Pirineos». «Esto debió suceder por los
años 782, puesto que ya tres años después, entre otros españoles
que se opusieron al error, hallamos que Beato, abad de Liébana,
y Eterio, obispo de Osma, refugiado en Asturias, escribieron
dos libros contra Elipando y Félix, o «Mas los que lo defendían
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se obstinaban en él, respondiendo á los dos que le impugnaban
con escritos, llamando a Eterio mozo y engañado, y dando á
Beato el apodo de Antifrasio, que significa lo contrario de su
nombre, esto es, no Beato» l .

No es d'aquest llibre l'exposar la doctrina adopcionista: aisú
que interessa d'ella al nostre fi es el coneixement del movinicnt
literarí que produi el fet que s'escriguessin llibres a favor i en
contra, que s fes teología, quan sembla que alió que s'bavia de fer
solament a Asturies, a Toledo i a la Seu d'Urgell en aquells dies
era patria. Pero no d'altra manera s comportaven sígles després
els bisbes de Constantinoble durant el setge de Mahomet que
posa fi a la llur disputa sobre aital qüestió, que va servir pera fer
perdre a la cristiandat l'Espanya il 'Impcri d'Orient.

Encara, don.cs, que no visques en aqueix temps altra litera-
tura que l'edesiastica, aixó prova l'activitat intelectual del país,
i que, com aquesta, se mantenía fomentada adhuc per aqüestes
disputes religioses de la nostra Iglesia.

Per les páranles que hem copiat den Villanueva sabem que
la disputa fou apassionada fihs a l'insult, puix no ns hem d'ex-
tranyar que a les falses imputacions de Beatus acusant els adop-
ción istes d'anar d'acord amb els teolegs sarrains, contestessin
en Feliu i els seus partidaris que eren ells qui feien els llurs inte-
ressos; en fi, disputa que dona lloc a 1'apariciÓ d'unes actes d'un
concili de Narbona de l'any 788 convocar peí papa Adria I,
d'acord amb en Carlemany, pera tractar, entre aitres coses, de l'he-
retgia feliciana; i de les quals no sois no resulta cap canon contra
ell, sino que la seva signatura apareix al peu de dites actes al costat
de les deis bisbes de' Barcelona, Girona i Ausa (Vicb). Si aixó
fos exacte, tindriem bisbes en dites localitats; pero com aquesta
cosa no la sabem per cap mes conduele, aixó, junt amb el fet de
llegir en dites actes que s din emperador a Carlemany, quan
aquest no lio ton fins l'any 800, prova que dites actes han patit

Si fossin admissibles, tindriem que l'heretgia s'havia extCs i
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dominar per complet el bisbat de Vich, si bé l'havia ja sufocada
Pantecessor de l'arquebisbe de Narbona Daniel, perqué d'aixó
sen parla a Narbona.

Res mes direm d'aquesr Concili en aquest llibre, perqué tot
aixó sois ens interessa pera fer remarcar la vida inteNectual del
país en un temps en que Is historiadora la donen per morta. I
com no havia de revifar-se davant de les persecucions que sofría
en Feliu, qui per sobre de tot va teñir la gran desgracia que s
declares irreconciliable enemic seu Alcuin l'anglo-saxó, segretari
de Carleniany i cap del moviment literarí i artistic de 1'Imperi
Carlovíngi!

Quan en Feliu comparegué davant d'un concili per primera
vegada fou en 792, a Ratisbona, d'on sortí condemnat i pres
cap a Roma, ont el papa Lleó III ens va fer saber que havia con-
fessat els seus errors ais peus d'Adriá I.

Aquest fet repercutí entre nosakres, es a dir, a Espanya, for-
tament, com lio proven les cartes deis bisbes adopcionistes espa-
nyols dirigides ais llurs colegues d'Aquitania i les Galiies i al
mateíx Carleniany reclamant energicament la lübertat de Feliu i
la seva reintegració en la Séu d'Urgell; cartes escrites entre 793,
les quals donaren Uoc a que 1 vehemeniissim Alvar escrigués
desde Cordova que «les doctrines adopcionistes feien mes mal
que Is rigors deis barbres».

Elipand, l'arquebisbe de Toledo, va fer mes que defensar
en Feliu: va acusar el propri Carlemany d'adopcionista, i li
deia que no s dones vergonya de tornar a les opinions que abans
havia professat, i que ja sabia que entre Is Sarraíns era corrent
que ell negava a sa manera quel Crist fos fill de Déu Pare; í
que en aixó hi hauria part de veritat semblava provar-ho la doc-
trina estética deis Llibres Carolins de que aviat parlarem.

En Carlemany cedí. En Feliu recobra la seva llibertat,
quedant, empero, emplücat pera presentar-se davant del Concili
de Francfort, que s'havia de reunir l'istiu de l'any 794.

En Feliu i el mateix Elipand s'excusaven de presentar-se
davant del Concili, que reuní mes de trescentes persones i presidí
Carlemany, junt amb els delegas del Papa. Com que fou tant
gran la concurrencia, se declara 1 Concili Universalts, i, per



consegüent, obligatoris els seus canons a tota la cristianitat.
En Feliu sortí condemnat, i amb ell sortí també condem-

nada 1'adoració de les imatgcs; do manera que per vía indirecta
sortien triomftints els iconoclastes bisantins, car en l'Imperi
d'Orient, ou les tradicions artístiques continuaven transmetent-se
de generació en generado, el fanatisme religiós convertí un poblé
naturalment artistic en un poblé enemic de l'art religíós.

«Pero no ns fem falses idees sobre l'heretgia deis iconoclas-
tes. Jamai, tot destruínt les imatges religioses, ni Lleó l'Isaure,
— 726, — ni Is seus successors, ringueren el proposit de destruir
l'art. Llurs estatúes, llurs retrats, els de llurs mullers i filis, no
deixaren d'oferir-se en totes les dutats de l'imperi a l'hoinc-
natge de llurs subdita. Les habitacions d'aquests rnonarques
fastuosos oferien una magnificencia excessiva. Els murs, els
sostres, els paviments de llurs palaus immensos eren coberts de
pintures i de mosaics, en els quals se representaven marines,
paisatges ornats amb figures, cacadors combatent amb les feres, i
fins assumptes histories. Sovint feien tracar pintures alegori-
ques en els temples pera reemplazar les imatges fetes malbé,
puíx tants mes pintors portaven els butxins al martiri, altres
tants ne sortien. Els boscos, els antres, eren despobláis. SÍ Is
creniaven, si Is tallaven les mans, deien que la Mare de Déu els-e
les tornava. Cada dia miracles aixi, recullits per la pietat o el
fanatisme, rescalfaven l'entusiasme, i excitaven novainent llur
adhesió. No solament, en fi, el ferro deis iconoclastes no inter-
rumpe la filiado deis pintors grecs, sino que hi lia motiu pera
creure que n'augmentá 1 nombre,

»Els papes, interessats en l'éxit d'aquesta lluita, fundaren
pera Is molijos artistes que fugien de Grecia gratis monestirs i
mostraren tant mes ztl en emplear-los com que la guerra decla-
rada a les imatges que devia trencar els lligams que unien Roma
amb Constantinoble, el cuite que seis dava, anava a augmentar
llur poder temporal. Els benifets den Pepí, que augmentaven al
tnateix temps la riquesa i l'autoritat de la Santa Séu, foren de
certa manera patrimoni de les belles arts. L'antiga Roma sortia
de ses ruines, o, mes ben dit, comenc.ava la Roma moderna.
S'aixecaven novament els murs de la dutat, se restaura ven els



aqüeductes, els banys consagrats ais pobres, i noves iglesies se
constriñen o se restauraven sense estalviar-hi res; les antigües
iglesies eren restauradesj en l'interior d'aqueixes iglesies, un
nombre increíble d'urnes, de corones, de llanties, canalobres,

frontals d'allar en baix relient bustos, també estatúes, en argént i
en or; un nombre no menys sorprenent de cortines de seda amb
figures enriquides amb or i pedrés precioses; columnes, altars,
pavimenta sencers revestits de planxes de plata; per tot arreu
mosaics, per tot arreu vastes pintures cobrint l'interior de les iglesies
tot al voltant. En les iglesies i en les catacombes ¡inmensos monu-
ments de Gregorí III, Adriá I i Lleó III — 731 a 795—donen
encara avui dia la prova de la magnificencia i saviesa de dits
pontífices»..

Abans, dones, del Concilí de Francfort el sentiment religiós
i el sentiment artislie de! nostre poblé s'havia de sentir ja
fortament treballat, perqué les doctrines triomfants en l'Imperi
d'Orient—que havia d'esser en la primera meitat del sigle l'espe-
ranc,a de la nostra restaurado nacional i cristiana — ens havien
d'arribar així per la vía indirecta que per la directa, per Marsella,
oiu el bisbe Serení propaga l'iconoclasticisme, el qual va sense
dir que havia de passar el Roinc, arribant-nos per Nimes a Nar-
bona, i per les Balears, illes allavores de l'lmperi d'Orient, ont
hem de suposar que l'heretgia oficial seria funestíssima a les
imatges i a l'art pictoric, encara que no fos mes que per obe-
diencia ais manaments oficiáis.

El canon II del Concili de Francfort diu: «Havem també
examinat la qüe.stió concernent al sinode grec celebrat a Cons-
tantinoble», — s'aludeix al segon Concili ecumenic de Nicea,—
iien el qual se lienta l'anatema contra qualsevol que no dones a
les imatges deis sants el servitium i Yadoratio tal com se dona a la
Tiinitat. Tots els bisbes presents han recusat el donar a les imatges

\) • Rtuoiwit pariilem pkíuros BasMcam amstruxil ae iolam dipinxit — Divinos
iiloríai pmgens ín etreuittt diceravit — Dexlrá Iaei4que piclura ¡plántenles — El alias
bsiáai dectm, iexlri latváque iktrúí biíloriis dfpidm — Ipium veri baplisUrium divrrsis
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íadoratio i el servitium; així l'ban recusat (el sinode) per unani-

Pel canon XLII se manava que «no s'liavia de venerar cap
mes sant nou» (es a dir, fins allavores desconcgut), «i que
tampoc s'havien de construir mes capelles — memoriae— a la
llargada deis camins»'.

Veurem ciar quina havia d'esser l'acció d'aquests cánons en
mig d'un poblé dominar per un altre d'un monoteisme tant
absolut coni ef sarraí, el qual no deixava de retreure sempre 1
nostre politeisme, fent-nos carree deis dits Libri Carolini, o súi a
nostre punt de vista de la llur doctrina estética.

Aquests Llibres Carolins s'esengueren amb motiu d'haver
enviat el papa Adriá I a Carlemanv una trnducció llatina del dit
segon Concili de Nicea, que no va trabar conforme. «No es
possible saber si Is Llibres Carolins van esser presentáis al sinode
de Francfort, — diu l'Héfélé, — ni si van esser aprovats per dita
assamblea. El segon canon de dit sinode i la situado en que s
coHoca en relació a Carlemany permet conjecturar ques tenicn
sobre les imatges i sobre 1 segon Concili de Nicea les mateixes
¡dees que l'autor deis Llibres Carolins»'.

Érneric David, que cita Is Llibres Carolins, no tragué a llum
res de la llur doctrina artística, ni una sola de les llurs tirades
contra l'antropomorfisme i admiració sistemática de l'art grec
apareix en l'obra del savi francés. Jo no sé que deis citats llibres
s'hagi ocupar amb la deguda atenció ningú mes que Leitschnli.
S'hi veia obligat certament peí tema de la seva obra '.

No m'es possible en aquest llibre meu, consagrat a l'art
cátala, ni tant sois resumir les coses que amb tanta doctrina
escriu en Leitschuh sobre Els Llibres Carolins ¡ la querella de les
imatges, ni les coses no menys interessants sobre La pintura
carolingia baix I'influencia de l'art antic, ni totes les coses que
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ja ns toquen respecte -de La pintura carolíngia baix ¡'influencia de
Vart irlandés anglo-saxó, per quant, degutd'un costat a la situado
política del nostre país i de l'altre a les idees que precisament
volem posar de relleu ara, l'art del nostre país deis sigles VIII'
a IX* ens es absolutament desconegut en obra i en literatura.

Les idees iconoclastes que sembla que van imposar-se amb la
condemnació den Feliu d'Urgell, per aquest costat triomfant en
e.sprit, havien per tot arreu de comenir l'expansió artística, i si
bé la reacció no triga a arribar, entre nosaltres, domináis per un
poblé mahometá, havien de precipitar la ruina del nostre are
nacional. Sois així s'explica que res, absolutament res, ens hagi
arribat de la nostra plástica deis sigles VIIP i IX*.

Precisament els Libri Carolini ataquen amb la major energía,
en dos llocs diferents, en el llibre IV, caps. XVI i XXI, tota
representado de la Verge Maria; i quan se pot dir, com diu
Leitschuh, que «les representacions de Maria son també en la
pintura carolingia extremadatnent rares» ', no pot negar-se l'in-
fluenda de la doctrina deis citats Ilibres en la plástica, ni podem
deixar de veure una explicado del lloc secundan que les repre-
sentacions de Maria teñen en les primeres manifestadons de la
pintura catalana.

Veiem, dones, solament aquest punt de la doctrina de tam
famosos Ilibres, ja que ns donará també a conéixer la lluita que
l'esprit del nord sostenía contra l'art elassie, que per fortuna va
resistir les seves encontrades.

«¿Qué passará, verbi gratia, diuen, an aqudl que veneri
les imatges, quan se trobi davant de dugues hermoses dones
que estiguin privades de tota insciipdó? Respectara poc aqües-
tes imatges, les deixará de costat i confessará ques troben bé en
el lloc ont están. En aixó un li diu: «Una d'aquelles pintures
»es l'imatge de Santa Maria, a la qual no pots deixar de costat;
»l'altre, es l'imatge de Venus, de la qual sí que pots allunyar-te».
Allavores ell se tombará de cara al pintor i li preguntará, puíx
l'imatge de Tuna es semblant a l'altra: «Quina es l'imatge de



M Sanca María i quina es la de Venus?». I ell designará l'una
com e.ssent Santa María i l'altra com essent Venus. ¿I perqué
una imatge porti la designació de Mare de Déu sera exaltada,
venerada, besada, i aquella altra, perqué está designada com
Venus, com la Mare de l'inconstant Aeneas, sera rebutjada,
injuriada, maleida? No son totes dugues iguals de figura, iguals
de color, iguals de materia, i sois per la llur designació dife-
rentes? Ont era la santedat de l'una abans de posar-li l'inscrip-
ció, i on l'indignitat de l'altra abans de designar-la? Super scrip-
tio itaque, quae imaginibus indi solet, secundum more litterarum,
quibus tanta vist est, est tache- loquantur, et nonnunquam vero presen-
tium sine vocc edisserant, notitiam inferre valet, Hits vero imaginibus
quibus inditur, sanclificationem exbibere non potest. La santedat es
sois quíilitat racional segons el merit de les bones obres, i degut
al seu esplendent merit regoneguda. Es irracional i desproveída
del sentit de les coses, com lio son els vasos que pera 1 cuite divi
son fets per la ma de Trióme, la qual assimilació parcial de la san-
tedat no prové de l'inscripció, ni de la consagrado sacerdotal,
sino de la consagrado del sacerdot i de 1'invocació del nom diví.
Ac her boc evidenti rattone monstratur, nuliam imaginibus in haerzre
posse santificalionem per quem libet superscriptionem, quoniam isla
quae beatae Dei genitricis Mariae supersdptionem sortitur, et quae
quondam despicabiliter abjecla jacuit nunc venerabiliter adornatur,
quantum voluit contemptoribus suís prela jacens obesse, tantum nibt-
lominus valet cultoribus suis erecta et adórala prodesse, et illa quan-
tum posset juvare si erigeretur, tantum potest laedere cum spernitur.

»Els LHbres Carolins demostren, ademes, que una dona amb
un noi ais bracos no pot, sense mes ni mes, valer com imatge
de la Mare de Déu, en no essent aquesta imatge ja coneguda.
Mane autem pieturam in tabula aut pariele cementes, virginem vide-
Hcet depictam puerum in ulnis ferentem, quomodopraesnmemnus rem
insenstttam adorare et opus cujuslibet arüfiás osculari? Qui indisci-
pünatus tales facimus perpetrare audebit, ut adoraiionem soli creatori
debttam crealuris impendat, el dum vult favere picturís, sacris remi-
tatur Scripturis ? Esto, imago Sanctae Dei genitricis adorando estt

unde scire possumus, quae cit ejus imago, aut quibus judiciis a caeterís
imaginibus dirimatur? Quippe cum multa in ómnibus differentia
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praeter artificum exptrientiam, et eorum quibus operentur opificia,
materiarumque qualitatem inveniatur.

»Quan, dones, nosalrres veíem una bella dona pintada amb
un noi a la falda, si no porta cap inscripció, com aquesta per
accident no hagi sigue destruida, ¿com podrem disungir s i s
tracta de Sara portant Isaac, o de Rebeca tenint Jacob, o de
Bethsabé orgullosa del seu Salomó, o d'Elisabeth petonejada
per Joan, o bé de tota altra dona representada portant el seu fill?
Per consegüent, vindriem a recaure a faules paganes, per quant
no podriem saber si s tracta de Venus portant Aeneas, o si
d'Alkemene tenint Hercul, o si d'Andromaca conduint Astynax:
així, res seria tant irracional com adorar una cosa peí l'altra» '.

No diré que aquesta doctrina fos rebuda a la Seu d'Urgell
com article de fe desde 1 moment que en Feliu, en vida i en
mort, fins després de la seva definitiva destitucíó de la mitra
urgellitana, continuil gaudint de fama de sant home i com sant
siirá fins en pie sigle XII* en la seva seu; pero, lio fos o no lio
fos, els seus partidaris, i consta que n tenia a l'Urgell, havien
de discutir-la i pertorbar amb la llur heterodoxia Tai-moma en el
bisbat i la conciencia deis artistes.

Artistes n'hi havia d'liaver per aquest temps a la Seu
d'Urgell, per quant no s pot dubtar que estaría lliure de Sarrains,
si es que mai aquests s'hi establíren, una cosa que es tant difi-
cultosa d'admetre com de negar.

Cree, empero, que l'alt Urgell, com l'alt Pallar.-, com les
valls del Ribagorga, son de comprar amb «overn indepeudent de
tota autoritat muslímica desde Is dies deis alcaments de 1'Alarabi
i demés companys contra 1 califa Abderrabman, o sia entre 779-
785, es a dir, peí mateix temps en ques constitueix per en Carle-
many el regne d'Aquitania a favor del seu fill Llds. Per tant, hem
de veure desde ara l'Urgell i el Pallars, dits com dependents del
govern deis Ducs de Tolosa, com així resulta, en efecte, desde
comencament del sigle IX'.

Que l'Urgell se dones la má amb Girona mitjansant les
altes valls pirenenques de la Cerdanya, res, de segur, menys cert,



i aquest nexe que uneix l'Empordá amb l'Urgell está representar
per l'ocupació d'Ausona en 798, segons Adhemar, peí coime
Borrell, antecessor de Guifre. Aquest establiment, que era un
avancamem sobre Barcelona, l'hagué de precisar aquella terrible
sublevado d'Abd el Melic ben Cotan, el qual el califa Hixem ens
tira a sobre en 794, entrant i saquejant Girona, Narbona, i en-
tornan t-seti, segons sembla, per Cerdanya, pero castigant també
l'Urgell. Pera prevenir segurament arrencades com aquesta, que
tant cares costaven al regne den Lluís, hagueren de resoldre a
l'Aquitania la restaurado de Vich, d'on se vigilarien els nuni-
ments de Barcelona.

Era wali de la nostra ciutat Zeid, que feia ja tenips que
estava en tractes amb el propri Carlemany, no pera entregar-li la
ciutat, sino pera prestar-li vassallatge; pero com les coses cauen
sempre del costat vers el qual se giren, Barcelona i Zeid anaven
a caure en mans deis Aquitans. En el malí tolosá de la pri-
mavera de l'any 801 el duc Gujllem. de Tolosa, cap del govern
den Lluís, decideix. an aquest i ais seus a escometre l'em-
presa de Barcelona. Se formen tres cossos d'exércit: el primer,
manat per Rostagno, que manava a Girona, posa stti a la dutnt;
el segon tira mes endavant, pera prevenir tot auxili ais de la placa;
i en Ludovic se queda en el Rosselló amb les reserves. Cap a
1'Agost, quan ¡a Barcelona, estava per caure, en Ludovic se presenta
en el camp, el siti s fa mes rigorós, el capdill de la ciutat es pres
a l'intentar la fúgida, i els habítants, morts de fam, acaben per
entregar-la an en Lluís amb la condició de poder sortir sans i
saus aquells que volguessin, un dissabte del mes d'Octubre del
citatany 801. En 25 de Desembre següent el seu pares feia coro-
nar a Roma com emperaire,

En Lluís, per mes que fos i continúes esseiu rei d'Aquita-
nia, per esser successor regonegut del Seu pare, era, mes que rei,
princep imperial. Eren, dones, les liéis de l'imperi les seves liéis,
i d'aquestes les que ara ns ínteressen son aquelles que podien
afectar el nostre desenrotllament anistic.

Sembla que, tot posan t e] Pare Sant la corona imperial sobre
el cap den Carlemany, va treure-li les seves idees mes o menys
iconoclastes. De la doctrina deis Libri Caroliní s parla, cada día



menys, sense perjudicí de continuar vetllant en Carlemany peí
progrés i la difusió de les belles arts.

«El regnat gloriós i prosper de Carlemany fon tambe útil a
la conservado de les arts. En el fons de la barbarie on se compla-
vien els seus vassalls, concebí aqueix gran home I pensament de
regenerar al mateix tenaps les ciencies, les lletrcs, l'arquitecmra,
la pintura i adhuc la música, establin: l'ordrc i el benestar public,
i hauria conseguir l'objecte deis seus desitjos si Is seus contení-
poranis haguessin estat capacos d'apreciar tais beneficís.

»Quan les consíderacions polítiques, tant potser com l'inte-
rc.s de la religió, el portaren a sometre al concilí de Francfort
(794) els canons del de Nicea (787), que mantenien les imatges,
aquesta conducta no era, de cap de les maneres, contraria a les
idees que havia sostingut constantment. Ni a Franca ni a Alema-
nya s va fer mai qüestió de si calía destruir les estatúes i els
quaiiros: les ordres del princípi se dirigien solament a saber
quina mena de cuite calia donar-los. L'antiga opinió de que ¡es
igiesies devien estar piníades en tota llur superficie interior subsistía
encara entre nosaltres com a Italia. Els Comissaris — Missos —
reíais que recomen varies vegades a l'any les provincies, estaven
encarregats, a l'inspeccionar les igiesies, d'examinar l'estat en
qiies trobaven no solament els murs, els paviments i al tres parts
essencials deis edificis, sino encara les pintares'. Diferents regla-
ments renovats en diverses ocasíons determinaven el régimen de
les contribucions assignades a dits fins. Si s tractava de la pin-
tura d'una iglesia reial, el bisbe i els abats veíns se n'havien de
cuidar; d'una iglesia depenent d'un benetici, 1'obligació era del
benefician. Adliuc en mig deis camps, si Pemperador hi aixecava
un oralori, els murs havien d'estar coberts de pintares en tola ¡lur

1) iVoIumus itaque ut Missi nostti per singulos pagas pwevidere stuileant
primum de ecclesüs, quomodo structic aut deacructa? siiit. iu teclis, iu macerüs, sive
in patielibus, sive iu pívimentis, nec non iit pictum • Capítol «n. 807, c. VII; apud
Baluze, Capil. Reg. Frtlnc, vo!. I, col. 460. Una Capitular posterior di Catlemany i de
Ludovic Pju toat¿ aqüestes paraules: n Ut missí uostri, una cum epíscopis propriis

Cap. Kar. Mag. ti Lud. Pii, I. VI, c. LXIX, Iloe. cit., íol. 935. La He¡ ptecedtnt sembla



superficie'. Una iglesia, lins que havia rebut sa decorado pictórica,
nos considerava com acabada1.

« El moviment artistic produit per Carlemauy va so$tenir-se.
Caries el Calb reitera implicitament l'ordre de pintar les iglesies,
renovant la llei del seu avi que ordenava ais Comissaris reials
que vigilessin peía que fbssin plenament restaurades i decorados',
i, encara que 1 gust s'anava degradant cada vegada mes, no per
aixo deixaven d'erapendre-s per tot arreu grans obres»4.

Quan al comencament, dones, del sigle IX% inaugurem, al
mateix temps que la nostra personalitat política, la restauració
deis nostres monuments religiosos, que tant tingueren de patir
de les causes dites, aqueixa restauració s fa en virtut de mana-
ments imperials; petó encara que duri a Orient l'heretgia icono-
clasta, que no s'acaba fins a l'any 842, ara no son els manaments
deis emperadora d'Orient, sino Is deis romans, els que regeixen
la nostra restauració,

Els Missos o Comissaris de Carlemany tingueren d'en turar
an aquest de l'estat indubtablement ruinós o abandonat de les
nostres iglesies, i a conseqüencia d'aixó, en virtut de les capi-
tulare citades de Carlemany, Ludovic Piu i Caries el Calb, se
restaura la decorado pictórica de moltes iglesies o s pintaren de
¿iou en nou aquelles que estaven faltades de decorado, ja que s
-considerava la. pintura part integrant del monuinent.

Aquesta) acció oficial'no es una suposició ni tampoc una
deducció de la Uei general: es un fet conegut, documctitat.

1) Capit.' IV an. 809, c. V, Hotcit., col. 612.— Cafit. Kar. Mag. el Lud. Pit. 1,
vol. IV, c. XXXV, ct I, V, C. XCVIH; lloc cit.. col. 783, 855. «Si VÍIO etsent ecclcsiie
ad ¡lis regium proprie ptrtínentes, laqueiribus vil inuraUbus ordinandx picluris, id a
vidnis episcopis aut abbítibus curabatur Monach S»ntg»ll.—De eccl. cur. Kart. Mag.,
c. XXXII, apud D. Bonquet, v. III, pag. : ig, XXII, lloc cit., pag. LJI .

3) lAdeo invaluit ccdeiias d api n gen di consueiudo, es* nisi pklurx adjecltefuisseni,
«cletis minime absoluta puUtentur. — MURATOW: Not, in Lee. Osl. Cbron. Monas!.
Caiin.Scripl.ru ¡tal., v. IV, pag. j 9 ; , En Muraron parln liquida 1'HjHa; pero Is fets per
mi dtats proven q » umbé s'ha de fei extensiu t la Franca lo que hem dñ,-EnÉKic DA-
VID; Hiileirtdt ia peinlurt a» moyen age (Parií, 186;), pags. 641168.

!) Gtpil, C. Kart, Calp.. tit. XI, c. \ i III; ap«d Baluie, Capil. Reg, Fmnc.,
vol. III, cola. 6j i 54.

4) EMÍÜICDIVID; Hislo¡rt de l« peiaturt au moye* age (PHTIS, IS6}\ pags. 64 * 68
i 76.



L'ART liARÜRE 3 9

En 819 se fa constar que per en Carlemany havia estat restau-
rada ¡'iglesia de Santa Mana d'Urgell, i si fou gran el zel que s
posa en la restaurado deis prcstigis cclesiastics ho indiquen els
preceptes imperials a.favor de les iglesies i nionestirs de Catalu-
nya i.Rosselló, deis quals en Baluze ns ha dat els textos en la
Marca kispan&a ''. ,

Es sensible que en tants docuiments coneguts avui grades a
la diligencia den Baluze i den Villanueva, entre Is quals se compta
la fundado1 i- dotado del monestir de Ripoll en 888, no apare-
gui una sola indicado -de restaurado .O-.de nova obra artística,
puix el moviment que suposen tots aquells documents ha de
convence-ns que en el sigle IX¿ l'art resurgí en aquesta regió
d'Rspanya que havia de dir-se Catalunya.

Ara es ocasió de repetir respecte a nosaltres alió que en Ven-
tuii lia dit respecte d'Italia: «Si durant la brega iconoclasta l'art
arriba ais seus limits extrems de decadencia, l'art carlavingi,
me'itre politicament se reconstituía l'imperi occidental, ¡nteníá una
reamstrucció deis fragiuetits de l'art classic. En els monestirs,
reí'ugi de la ciencia amiga, se transcrivien els antics códices...»;
pero cap monument de la gran esculptura ha arribat fins a nos-
altres. Eit n", «desde 1 temps de Carlemany fins a quasi l'any mil,
no se sab de ningú que deixés sentir la seva personalitat en el
moviment de les arts, i l'obscuritat que regna per tot arreu i
sobre totes les coses d'aquell periode no deixa entreveure les
linies deis nous obrers de la regenerado artística. Solament
podem suposar que la pintura monumental conservava a Italia
tradicions mes fermes que no pas a Germania, ja que l'empera-
dor Otó III (989-1002) enviava a Aquisgran el pintor Joan pera
l'obra de la decorado pictórica d'aquella catedral»1. .

Les condicions politiques de la nostra regió, per molt dife-
runtcs que fossin en el sigle X*, no podien deixar d'esser favora-

1) Preceptea i doiíacions a favor de 1'ifilesi» de S.uita Marií .i'UrgsU. any'819, 11(

8)6, 849, I, XI; Arles de Rosstlló. 821 i 8}2, 111 i V^Saiu Grata, 829. IV; HIIJÍ, 8) j ,
VI. 8)6, 840, X, XIII; Giroiia, 854; S.int Andteu As Sutedn, Rnseüó, 8¡6, XII. &.
—MARCA : Aforen hispánica (París. 1688).

1) VhNTUKt: Varié barbaria, &., pigi. i i ! » i ) 6 .



bits al desenrotllament de l'art, perqué 1 poblé cátala s'havia de
manifestar en ses creacions artistiques.

En Guifre, beneficiant, com tants altres comtes carlovin^is,
de la disgregado de l'imperi carolí, s'aixecá amb el seu comtat
de Barcelona, i com senyor independent (Je la sobirania franca 1
veiem ja en la fundació de Ripoll. En Guifre, dones, va esser el
primer que va sentir la necessitat d'acoblar amb la nostra restau-
ració política la restaurado de l'art, comprenent que creant una
nació H era necessari an aquesta un art nacional pera distingir-se
i esser regoneguda per medi d'ell pels extranys. Pero no hi lia
manera de creure que Is prímers artistes catalans, quels primers
pintors catalans, els que devia emplear en Guifre a Ripoll abans
de l'any 888, trobessin en la mateixa regió tradicions vives de
l'art nacional passat a foc per dos sigles quasi de guerres. S'lia
d'admetre que un nou art havía de néixer en el sigle IX ; en el
Comtat de Barcelona, i que aqueix art, si no venia en el bagatge
deis enviats imperials encarregats d'inspeccionar I'estat de les
iglesies, venia amb els governadors góts i amb els grans magnats
franes aquitans que durant el sigle IX' regiren en aquesta part de
la Marca hispánica. Pero aquest nou art, aquesta nova manifes-
tado artística, no era franc d'origen, puíx l'imperi carolí s gloriava
d'imitar tant com podia l'imperi roma, i per aixó n'adoptá adliuc
aquest tito], única manera d'aconseguir una base de legalitat en
l'Occident europeu. En Pepí, de la mateixa manera que va anar
a Italia a cercar la consagrado de la seva dinastía, hi va anar a la
recerca d'aqueixos principis artistics que historicament poden
donar !loc a un art carolí. Aquest art, judicant pels seus monu-
ments arribats fins a nosaltres, i, tractant-se de pintura, pels
códices miniaturats, sens presenta amb un fons propri, amb un
fons d'art aborigen per tot arreu. I aixó havia d'esser forgosa-
ment així desde 1 moment que rimperi d'Occident o roma tenia 1
seu seient a Aquisgran i sa característica era l'entrada deis pobles
germanics i anglo-saxons en la societat llatina, la qual cosa no
havien de permetre que anés tant enllá Is pobles conquistáis per
la civilisació romana, que arribes fins al punt de produir l'anu-
lació d'aquesta.

No podem presentar res de la nostra época Carolina: no se



n'ha conservar res, ni en obra ni quasi en documents. En 888,
amb motiu de la consagrado de Santa María de Ripoll, feien
constar els comtes de Barcelona que donaven un calzer i un
missal; i Godmar, el bisbe ausonenc, pera cobrir 1'altar, donava
unes cortínes'.

Si s'hagués conservat el missal í estés il'luminat, sabriem
alguna cosa de la pintura catalana del sigle IX*; empero no ha
arribat fins a nosaltres. Les cortines de 1'altar tampoc sabem si
eren pintades o brodades; pero aquesta donació té importancia
pera nosaltres, perqué ns revela que a Ripoll 1'altar era coni per
tot arreu, es a dir, aixó que nomenem taula de 1'altar, colocada
sota un cimbori sostingut per quatre coiumnes, amb els interco-
lumnis tancats amb les cortines.

Respecte al sigle X', el sigle mes dur de l'Edat Mitjana, el
sigle de la descomposició del món ancic, el sigle on neix, se des-
enrotlla i s'organisa 1 teudalisme amb totes les conseqüencies
immediaces i mediates del principi anarquíc; respecte al sigle X*
presentat pels poetes i pronosticaires com un sigle de [error i
de reculliment, tenim de la nostra activitat artística moltes mes
noticies i alguns monuments.

Tenim respecte al sigle X1 la primera noticia artística en
l'acta de consagrado de ['iglesia d'Elna, que tingué lloc en 917,
puix amb aquest motiu el bisbe Hilmerand oferí quisque pra
manibus tabulam argmtum ante ipsum sacrosantmn altare mirifico
opere comptam'.

Pero com que aquesta consagrado tingué de íer-se per
reconstrucció o reparado de l'antiga iglesia, de la qual ens consta
que en 894 se n'anava a térra, ens trobem aquí davant el fet
d'aixecar-se una nova iglesia ornant el seu aliar amb un frontal
de plata. S'ha d'entendre que no s tracta de simples planxes
d'aquest metall, i que, per consegüem, que de l'art de l'argenter
del sigle X é ens batiría pogut quedar, en cas que s'hagués

1) «Wifredus, Comes, el Winidillts, Comitissa tradideruut calicemet pale-

tina I pilleam ad honorem Sanan: Maris:, ad ípso altare cauiicricmdum.»-M«HC*: Mar-

ca hispánica (Paris, ié8S), col. 817.
2) Marca hispánica, col. 840,



conservat dic frontal, un exemplar, el qual cxemplar hauria
pogut servit, ja que era del ^17 , com mostra de la platería del
sigle IX*, sempre de l'epoca deis Guifres; com obra artística de
la nostra antiguitat mes antiga, i segurament com paTrá de la
decoració deis nostres frontals, deis quals tant belles mostres
tenim en els sigles següents.

Ara be: l'oratori de Pedret, prop de Berga, es una explicado
del cas particular de l'oratori aixecat en mig d'un camp i cobert
de pintures «en tota sa superficie», que recorda com llei o
cosium del temps caroli 1 monjo de Saín Gall i repeteix Eméric
David '. Tant enfilar per la montanya com esta l'oratori de
Pedret, no s'explicarla sino com taloratori; i si per la seva deco-
ració interior se posa un poc lluny 'de la costum i llei Carolina,
per la seva importancia artística mereíx bon xic d'explicació. )

Qué diuen de l'oratori de Pedret els nostres arquitectes?
Pels uns l'oratori es visigotic, per altres se tracta d'una construc-
ció arábiga. Fonamentant-se les dugues opinions en la presencia
deis grans ares de ferradura interiors, direm que aquests no
proven ni un ni alrre origen. Per visigotic o per arabic po-
driem considerar-lo si ns atenguessim an aquest dato, ja que Is
Visigóts i els Arabs emplearen aquest are; pero tal are, que
trobem en tal classe d'oratoris rurals al- Marquet, Sarit Julia de
Boada, etc., ens-e surt també i el veurem emplear en les minia-
tures nostres com element decoratiu i constructiu fins a les dar-
reries del sigle XIIC. Si ara tenim en compte que Poratori de
Pedret fou en part reconstruit i tor ell reformar, segons diu
l'nlnstitut d'Estudis Catalans», en el sigle XII r; si suposem la
reforma per efecte de la velluría de l'oratori, bé ns podriem
entornar un parell de sigles endarrera.

Parla amb mes claredat la pintura que no p.is 1'arquitectuni ?
Jo cree que sí.

L'art caroli arriba al seu apogeu dins la primera meitnt del
regnat de Caries el Calb, diu Labarte', i afegeix mes endavant:

1) Obra citada, p»B. 67.
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«Els cent anys que passaren després de la mort de Caries el
Calb s'han considerar sempre, amb rao, com ¡'época mes desas-
trosa pera les lletres i les arts». En mig de les calamitats «del
sigle, les tradicions cirolines s'esborren cada día mes, i l'art de
la pintura, que mai havia brillar en desmasía, arriba molt aviat al
mes gran enviliment» '. Dic, dones: si no coloquem les pinturés
de Pedret dins el sigle carolí, ¿ou les podrem colocar, si a
mitjans del sigle X* ja marxa la pintura cap al nujor grau d'envi-
linieiu? Aqueixes pinturés jo no sé veure-les sino informades
per l'art bisantí, es a dir, per l'esperit bisantí que mou l'esperit
de les esculptures pisanes i triomfa esplendorosa™ en t amb en
Simón Martini i l'escola sienesa. Si les pinturés de Pedret están
influides de bi.santinísme, es de la nova época classica, aixó es,
quan se reprodueixen dins l'art bisantí les influencies o tradi-
cions classiques o greco-romanes.

L'olnstitut d'Estudis Catal.ms» ha volgu: fixar l'epoca de
les pinturés de Pedret per la llur indumentaria, i diu: «La forma
de diadema que porten al cap les cinc esposes de Pedret se
traba a Roma desde 1 sigle VP; pero dura en els noscres antipen-
dis romanics fins a les darreries del sigle XII'; de manera que no
constituirla per sí sola una data característica d'estil. En canvi,
tant les dalmatiques, brodádes amb una gran estola central, com
les tuniques que surten per sota les manigues curtes, com els
altres detalls de 1'indument.iria (per exemple les arracades en
espiral), ror son motius pera recular tant com sigui possible la
data d'aquestes píntures» ! .

Bé voldria creure que peí trajo i joies podem remontar
l'epoca de dites píntures fins dalt de tot, fins íer-les visigotiques
o al.menys carolines, i encara ns contentariem posant-les en el
sigle X"; pero no es possible; i si, basant-nos en l'indumenraria,
les' baixem fins a l'ultim ter$ del sigle XII% basant-nos en un
monument pictoric de gran importancia, en les pinturés muráis

Calles el Calb {840 - 877} ha de considerar.se com l'epoca mis floreiieut de L'art .1= la

1) Lloccital, pag. 21:.

(Barcelona, senseany, 1908), 5.



de la capella deis monjos de Cluny (a Berzé-la-Vüle, Franca,
Saóne-et-Loire), les liem de colocar al menys per quan per
primera vegada s troba anomenada dita capella, o siga per
l'any 1180. En altre Hoc faré veure fins a quin punt arriben a
confondre-s les verges prudents i les fatues de Pedret amb les
Santes Águeda, Laurencia, Consorcia, etc., de la capella francesa.

Que nosaltres ens trobavem en condicions de produir en
l'esfera de l'art lio prova la regoneguda activitat del país en
l'esfera científica, i particularment en aquella que fa immediata
relació amb l'arquitectura, en la ciencia matemática. Quan erem,
dones, reputats com a savis, no podíem deixar d'esser reputáis
com artistes, i, en efecte, els que filosofo ven en el sigle VIIP
feien ciencia i are en el sigle X*, i aixó lio tenim ben comprovat,
com anem a veure.

Al monjo francés Richer, contemporani deis fets que coma
i tots ben coneguts, devem la profitosa noticia de la vinguda del
jove monjo Gerbert, aquita, nascut pels anys 940-45. Era del
monestir de Sant Giralt d'Auríllac, i peí seu abat Giralt de Sant
Ceré confiar al nostre comte Borrell pera que aprengués la
ciencia matemática al costat deis savis del seu comtat.

En Borrell, no sabem per quina rao, va trobar-se a Aurillac,
d'on s'emportá Gerbert en 967. Hipoteticament diem que,
seguint la pista den Baluze, es de creure que fou amb motiu
del seu casament amb Letgarda, la seva primera muller, de la
familia deis Comtes d'Auvernia, com ho fou la segona, Aime-
rudís.

El Comte de Barcelona posa Gerbert al costat del bisbe Attó
de Vicli; mes d'aquest res consta per la qual rao 1 poguem fer un
matematic, empero tampoc consta res en contrari; i home de
valor havia d'esser quan tres anys després en BorreU consegueix
del papa Joan XIII que n faci un arcabisbe de Tarragona in par-
tibus infidelium, pero tant mateix rompent la filiado de la nostra
iglesia de l'iglesia narbonesa; i aixó va conseguir-se serse protes-
tes deis bisbes de les GaWíes, an els quals Joan XIII notifica
l'adveniment de Hatto o Attó.

Gracies, empero, al fet d'haver-se conservat unes cartes par-
ticulars de Gerbert deis primers mesos de l'any 984, quan ja ora
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tot un personatge a Franca 1 futur papa Silvestre II, sabeni coni
envia a cercar un tractat d'aritmetica del savi espanyol Josef
(Joscph Ispano, Josepb Sapiens)'. D'aqoest Joseph sen vol fer un
arab perqué si: jo, al menys per la mateixa rao, en podria
fer un deis nostres; mes quan sabem que en 967 teniem prou
fani;i de matematics ulira Pireneus, veíem que hi ha mes provcs
a favor de que l'autor De multipHcathne et dívtsione numerorum
fos un gotola o cátala que no un sarraí. I noti-s que Gerbert
demanava la dita aritmética peral seu arcabisbe de Reims Adal-
berou; de manera que es de creure que, en cas de tractar-se d'un
autor arab, la seva obra I'hauriem aquí traduida al llatí.

Que Is nostres matematics eren homes pera fer dites ira-
duccíons, aixó ns consta per la carta 24 den Gerbert, la qual es
aquella on demana que li enviin la tr;iducció que 1 barceloní
Llovet (Lupita barchinonensis) feu d'un cert tractat d'astrologia
que no especifica, i aquest Llovet bé podría ser el Llovet ardiaca
de la Catedral de Barcelona, perqué coneixent-lo pels anys 975 i
994, la concordancia de les dates fan pro va al seu favor'.

Mes en la carta 25 de Gerbert demanava novament Parit-
metica den Josepb, i aquesta es endrecada al bisbe de Girona
Miró, conegut per Bofill o Bonfill (Bonfiln Gerundensi episcopo),
circumstancia desconeguda deis savis extrangers, que intro-
dueixen per aixó en Pepíscopologi geroní un bisbe Bonfill.
La primera demanda la va fer en Gerbert a Pabat d'AorilIac.
Per qué s dirigeix ara al bisbe de Girona? De segur perqué
d'Aurillac no li enviarien dit Ilibre, Pero I fet de demanar-lo
ara al bisbe gironí bé ns lia d'ensenyar l'existencia d'alguna
relació entre 1 bisbe i els estudis matematics.

En Miró, o siguí en Bonfill, era precisament el successor
de l'Arnulf, que havia sigut primer abat de Ripoll de Pany 948
al 9J4 i el constructor del sen Scriptorium, eos d'edifici que no
hauria aixecat de no haver-n'hi necesskat; i que s necessitava lio
prova l'activitatdel'escriptori en temps d'Arnulf; de manera que
es, ben segur que al dirigir-se Gerbert al bisbe de Girona tindria

r) HAVET: Lettm ttt Getbtit, 9SJ-997 (París, 1889). iiums
1) FLÚHEZ: España Sagrada, vol. XXIX (Msitrid, 1859), 2
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present l'activitat de l'cscripton de Ripoll pels dies de la seva
propria estancia al costar del bisbe de Vich.

Consten com obres de dita biblioteca escritos un els dies du
l'abacíat d'Arnulf les Exeerplas deis llibres de Saiit Agustí fetes
per Sant Evipir o Eugippi, i copiades, es a dir, escrites peí pre-
veic Í monjo Sunyer i el levita Sendered. Com aquest codex
avui per avui consta com perdut, no sabem d'ont ha tret en
Pijoan que ls díts copistes liavien anat a Napltis a copiar-lo',
suposició quel porta a fer grans esairafalls de la nostra activitat
científica i del zel i ciencia d'Arnulf. De l'introducció, lo que
consta sois es que 1 text está conforme amb el que posseia la
catedral de Naples", treient del fet de trobar-se en l'escriptori de
Sant Germán un codex de dites Excerptas amb el dit proemi en
Rodolf Beer, no la possibilitat de que I de Ripoll servís de patró
al de Sant Germán, puix aquest constava ja cap allá 1 sigle IX 4 ,
sino la possibilitat de que un i altre fossin independents i ragessin
d'una font italiana J. Es ciar que, d'esser exacte alió dit per en
Pijoan, no s'hauria pogut donar míllor prova de l'esperit cienti-
fic i progressiu de l'abat i bisbe Arnulí i de l'escriptori de Ripoll;
pero 1 fet de la copia sois basta pera provar que 1 bisbe de Girona
— perque va ser sota 1 seu episcopal 954-970 —era un home
de ciencia i de gran cultura. I no es aixó sois; per en Beer, que
copia Mabillon, constará avui, a quants s'ocupin de les coses tle
Ripoll, que un monjo i diaca que s deia Johan copia, es dir, es-
criguó pera l'abat i bisbe Arnulf les Decretáis deis Aposlolis Romans
en l'any de l'encarnació 958, i un altre copia es trobada a la
catedral de La Puy, cosa que s'escau peí temps de l'episcopat de
Gotescalcus, qui enriquí 1 seu escriptori amb altres copies de ma-
nuscrits espanyols fets a Espanya4. De les relacions entre Le Puy

l) 1*1)0AT*I: Elü educadors de la gent catalana, Oliva, en Empari (liarcelona, 1907),
pag, 117.

1) VlLLANUEVA, VIH, p»g. , 8 .
j) BHER : Dit Handschriften des Khattrs Santa María rfí Ripoll, en Sitiunsbtricíe det

As/í. Aiademk dir Wisstmchajlmin ¡fita. Pbiloíopbisb-Historiicbt Klaac (Viena, 1907).
vol. CLV, psg. 58̂  «Von einkhdet unibhangig u"d aus deiselben, i. h. wuhl itülienis-
dien-Handachrift fliesssn, Wis ich für wahtschcinliíh ha l tc .

4) Idem,]loíciliit, pags. 39-40.
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i Girona se n'ocupá en Rocher, i el seu trebaü se reproduí en la
Revista literaria de Gerona, any 1878. Com 3 fina! deis progressos
de la biblioteca de Ripoll i de la laboriositat deis seus caligrafs o
copistes tenim els preciosos datos recullils per en Pellicer i
Pagés, per mediació dei qual podeni dir que si al tancar el
sigle IX é la biblioteca de Ripoll solament constava de 54 obres,
al morir en Witiscie, en 979, successor d'Arnulf, els inventaris
ne donaren ja 66, comptant-sen 121 al morir el successor d'a-
quest, Seniofred, en 1008'.

Encara hem de recordar el bisbe Gotmar II, de Girona,
autor d'una crónica franca dedicada an el califa Alhaqucm i
escrita en l'any de l'Hegira 328, que correspon ais nostres de
939-40. Aquesta Crónica, red ti ida a una senzilla cronología i
genealogía deis reis franes, ens ha arribat per un autor sarraí
contemporani, per en Macudí, que la va incloure en la se va obra
anomenada Prats d'or'.

Poca cosa seria Fobra de Gotinnr si no era mus que la part
conservada peí Mac.udí; pero, així i tot, seria molt significativa,
puix sense gran notorietat literaria no hauria dedkat al califa
d'Espanya la seva Crónica.

Aquesta relació aquí manifesta diiitre de l'ordre lirerari
entre 1 comtat de Barcelona i l'Espanya arábiga, donen mes relleu
a les fastuoses embaixades que de la comtal cíutat anaren diver-
ses vegades a Cordova, tant en temps den Sunyer com den
Borrell. L'ultimad'aquest fou la de l'any 974. Aquest comen; poli-
tic justifica 1 literari, i en Llovet, l'ardiaca de Barcelona, traduint
obres d'astrologia de l'arab, es un justificador de Pexpansió lite-
raria, científica i artística de la riostra Gotia.

No dic encara Catalunya perqué en Borrell nos diu mai
princep cátala ni diic de Catalunya. Precisatnent tractem de
l'bome que acaba l'obra den Guifre: la constitució del nostre
poblé. Home d'empenta, de la mateixa manera que emancipa la
riostra iglesia de la franca narbonesa, posanc l'arcabisbat de

1) PELLICER I PAGÍS; Sania María de Ripoll (Giroük, 1878), pag. :
1) MACUDÍ : LiíPrairiei d'or, tmduiiles per Meynat.i i Pavel .le C

1864). Vegi-svol. III, p«gí. 69*71.



Tarragona en el cap d'Hatto, ell es el primer que s'atreveix a
donar-nos un nom historie i el primer en pendre aquest noiii
com propri de la nació que regeix. Es en dos documents de
l'iiny 972 ont el veiem anomenat i anomenant-se principii Borre-
Hi Ducis Gothicae'; i no podía ser d'altra manera en quanc el
nom nacional, perqué com de la regió golbica erem coneguts en la
cancillería franca. Quan en Lothari expedeix en 968 el precepte
a favor de l'abat Sunyer de Satit Pol de Mar i de Sant Feliu de
Guíxols, diu que aquest se 1Í presenta a partibus Goíhtci regni
advenientem'; i, en fi, nosaltres mateixos, en 1018, calendem un
document dient: Anno XXIII quod Robertus rex Gotorum regnandi
sumpsil exordium*.

Si ara recordem que es opinió general entre ls historiadors
de les llengues vulgars que 1 llatí s deixá de parlar perqué ja no s
comprenia peí poblé cap a les acaballes del sigle X, ens-e sembla
que aqueixos Góts, d'un país ¡and, Gol-o-land, si van liaver de
traduir al vulgar, a la llur nova llengua, el nom llatí del seu
poblé, si primer digueren gotolans, després dirien catalans.

No podem dir mes sense embolicar-nos seriosament en l'ts-
tudi deis nostres origens catalans pera demostrar com desde 1
sigle X d tot treballa entre nosaltres pera la reconstitució del
poblé, que esborrat un dia del mapa politic pels Komans, un altre
<ti¡i pels Góts i un altre dia encara pels Arabs, revivía, resurgía
tant aviat no sentí sobre seu el pes abrumador d'un poblé con-
quistador, amb propri carácter.

Aquest reviscolament en el camp de l'art no havia de tmir
també fesomia propria?

Hem cregut necessari tot lo que hem dit pera justificar les
primeres manifestacions del nostie art del sigle Xú cjuens han
d'ocupar. Era precís que veiessiui ciar un poblé que, per reduit
que fos encara I seu terrer nacional, vivia en un estat conscient,
actiu, literari i cientific: sois així tancarem la porta al critico-
nisme, que havia de preguntar-nos, a tota nova pro va de la

1) BALUZB: Marca bispanh
a) ídem, CVIII.
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oostra activitat artística, si aquesta en realitar era verament nostra.
El nostre art, en el sigle X ú , com en els demés sigles, no

tindrá, com els nostres rius, fonts propries; no serem artistes crea-
dors, mes tampoc serení copistes ní regressius; tampoc viurem
mai endarrerits, mai allunyats deis temps nous, i fins a ¡'arribar
al sigle XIV* haurem de sorpendre al món quan sapiga que vani
esser el primer poblé d'Europa afiliat a l'art sienes que restaura
per toe arreu la pintura.

L'escriptori ripollés va posseir durant sigles un Salteri que,
d'haver-se conservat, havia d'esser, per lo que sabem del nostre
art, pedra de toe i pedra primera del nostre art nacional. Aquest
Salteria conserva fins l'any 1835, en que desapareix amb la
crema í destrucció del monestir de Ripol!, per haver-lo relornat
al seu lloc en Prósper de Bofarull cumplint ordres superiorsj
quan taiits altres, tots els que encara avui tenim, seis conserva
amb el pretext de relligar-los. D'ell es la següent i ultima des-
cripció de l'esmentat Salten:

«Salterio entero, con todas las letras de alquimia de plata y
las iniciales de oro, de un tamaño muy pequeño, y la vitela ó
pergamino sobre que está escrito es de color morado obscuro,
sin duda para mayor realce de la letra. Su tamaño no llega al de
á folio y está perfectamente conservado menos en las primeras y
últimas páginas, que con dificultad pueden leerse, por haberse
ennegrecido la alquimia, según parece por la humedad que algu-
na vez habrá padecido. En la última página se han podido leer
con mucha dificultad las palabras Pipinns Imperator et Rex fran-
chorum, las que, junto con la circunstancia de hallarse notado
como existente ya en el monasterio de Ripoll en un inventario
recibido el día 14 de marzo del año 1047 en presencia de Willel-
mo, conde de Besalú, y el lujo con que se escribió, hace sospe-
char que fue regalado este precioso códice al Monasterio por algún
Emperador de Francia; y siendo así no baja su edad del 8.° siglo.
Contiene las dos versiones, la antigua y la de San Gerómino,
hallándose esta escrira en la plana de la izquierda, y la antigua á
la derecha. En la versión de San Gerónimo son de notar algunas
variantes á más de las que se hallan en las que se han publicado.
En la Vulgata es de notar que en el Salmo 13 faltan los tres



versos Sepukrum — quorum os— contritio. Al fin de los salmos
van todos los cánticos, el le Deum, el símbolo de San Atanasio,
y el Credo por artículos atribuidos á los Apóstoles en particular» '.

En Beer, que tanta feina s dona pera reconstituir la biblio-
grafía d'aquest numero del Scriptoríum de Ripoll, se l'hauria
poguda estalviar copiant el Catálogo den Bofarull, que sembla
que no arriba a conüixer.

Pero, el Salten de Kipoll era del temps den Pepi? En Villa-
nueva Hegi en l'ultima fulla del llibre: Karolus gralia Dei rex el
imperator Franchorum, i en Bofarull: Pipinus imperaXor el rex
Franchorum. Com se veu, no sois se tracta de que l'un llegí Ka-
rolus i l'altre Pipinus, sino que encara hi ha que, mentres en
Villanueva llegi gralia Dei, en Bofarull no ho va veure, ¡ que en
en Villanueva I rex precedeix al imperator, i lo contrari en en
Bofarull. Qui deis dos va llegir bé? Tractant-se de dos homes
competentissims, no hi ha lloc pera la resposta repentina i cate-
górica. Recordi-s ques tracta d'una plana «ennegrecida» i en la
qual «se han podido leer con mucha dificultad» les panuiles
dites. Així, hi havia camp pera equivocar-se.

Es el cas, empero, que, de llegir-s'hi alió que diu en Bota-
mil, qui primer va equivocar-se fou l'escriptor del Sallen, perqué
fa den Pepí un rei i emperador, quan el titol d'emperador no I
porta mai el pare den Carlemany. ¿Es de creure que un contení--
porani, o un carolí, dongués el titol d'emperaire a qui no 1 pona
mai? En Beer creu ques poc conciliar tot admetent que hi hau-
ria espai entre lo llegit per un tutus pater o un tutus genitor *,
mes a mi no se m'acut on podriem intercalar tais paraules. En
Beer no ho diu, i tampoc digué com havien d'arreglar alió del
gratia Dei.

Si admetem que ! gratia Dei fos escrit abreviat, i admetem
l'existencia d'una altra abreviatura, i totes aqüestes abreviamres
ara mal llegides, ara passades per alt, i aixó re tindria d'extrany
tractant-se d'una fulla ennegrida i de quasi impossible lectura,

i ) Cataloga de los Ms, de RipoU que ingresaron en el Archivo ¡te U Coroi
a y Tfdaclado en 182 j por el archivero Próspero tte Bojarull — Dít Arxiu.



tindriem que tal vegada qué hi havia escrit era aixó: Karolus
Pipinus (filii gratia Dei) rex et imperator Franckorum.

En Villanueva pogué vetire 1 Karolus i no 1 Pipinus, fent-ne
del Pipinus filii gratia Dei en abreviatures un gratia Dei. En Bofa-
rull no netejaria alió que ja 1 temps hauria de rtou oxidat, el nom
de Karolus, i llegí, en cauvi, gracies a la seva neieja, Pipinus,
passant per alt les abreviatures. Que en Bofarull cingue Is seus
dubtes, el sc'u Catáiago lio prova. Abans d'escriure Pipinus escri-
gué un alt re nom, esborrá aquesr, i sobre posa Pipinus- També
s'havia deixat de posar Franchorum, que posa dalt de la radia,
i quan parla del donatiu al monestir de dit Salten també esta so-
bre un esborrat la paraula imperator. Se conclou, dones, de tot
aixó, que s traeca d'un Salten escrit dintre deis catorze anys
primers del sigle IX ú , perqué en Carlemany va moiir el 28 de
Janer del 814.

Jo no sé com en Beer, que coneix el llibre den Berger sobre
1'historia de la Vulgata a Franca, diu que «Den Ripoller Psalter
mit den literarischen Produktion Kataloniens in verbindung
zu bringen, darán darf man keinen Augenblick denken», i deixo
estar la nota r. El moviment literari caíala d'aqueixos dies, per-
qué encara cuejava la qüesció felicíana en 806, com se pot veure
en en Villanueva, an en Beer li lian passat per alt. A l'Urgell, en
l'ultim quart del sigle VIII*, hagué d'esser actiu, i no hi lia rao
pera creure que en el sigle I X i , al comencar, hagués desaparegut,
puix nosaltres, així mateix que escrits polemics, baviem de pro-
duir escrits litúrgica i religiosos de tota mena, i el text del Salten
cátala o de Ripoll, escrit plana perplana amb el doble text de la
Vulgata i el de Sant Geroni, es dir, el de la Vulgata pre-gregoria-
na, ens diu que era un text nostre, un text visigocic. En Beer
recorda que l'historía de la Vulgata baix els Carolingis va esser
riiistoria del bon text portat d'Inglaterra contra les recensions
espanyoles, o, si s vol personificar, l'história de la lluita d'AIcuin,
el deixeble d'Ekbert, contra 1 visigót Theodulf \ Per consegüent,
en Beer, que aixó sab i que aixó diu, per quant coneix el llibre



den Berger, si s'hagués ficat una mica mes endins s'hauria trobat
que de les fonts espanyoles ne surten dos rius, el castella i el
cátala, i aliavores no hauria escrit que 1 Salleri de Ripoll no pogués
teñir res que veure amb la produceió catalana de l'epoca o d'epo-
ca anterior, quan el text visigotic de la Vulgata catalana s fixa en
els dies en que foren gloria de les diócesis barcelonines, gironí-
nes i urgellitana, en Paciá, en Joan de Validara i en Feliu.
¿Volem dir amb tot aixó que 1 Salten de Ripoll fos, abans
del 814, escrit a Ripoll? No: l'escriptori de Ripoll no existía en
el temps citat. Mes nosaltres en trobem un en plena activitat en
la Seu d'Urgell, i d'on sortien els escrits den Feliu contra en
Beatus de Liebana, ric encara avui en códices, i aont encara
persevera 1 seu famosissim Apocalipsis, i contra Alcuin també n
podía sortir un Salten tant ric com el que ana a parai a Ripoll,
aon tal vegada li porta la gloriosa familia urgellitana, fundadora
que s diu de la casa cornial de Barcelona i instauradora de Ripoll,
panteó de la mateixa.

De la riquesa del Salten ho havem ja dit tot: del seu valor
í condícions d'art no n'hem encara dit re. Ni en Villanueva ni
en Bofarull en feren cas: sois en Eguren • trobem que les planes
estaven enquadrades amb «vistosas orlas con enlaces de oro y
fantásticas serpientes». D'on tragué aquest detall no ho sabem:
jo no he sabut trobar-ho.

Si 1 Salleri no sortí de Ripoll, tal vegada de l'escriptori
d'Arnulf ne sortí 1 primer motiument de la miniatura catalana.
Aon s'escrigué, aou se díbuixíi i colorí la Biblia de Sant Per¿ de
Roda?

Deixem parlar primer en Uerger: amb lo que diu ell lligarem
la Biblia amb lo que liem dit nosaltres del Salten.

«La Biblia en quatre volums del mariscal de Noailles (Biblio-
tht-que Nationale, lat. 6) sembla remontar al sigle X ú , mes no
está escrita en escriptura' visigótica. El manuscrit de Noailles es,
en efecte, menys espanyol que cátala. Prové del monestir de
Roda, situat prop de la costa de Catalunya. En el foli 39 del

1) EGUREN: Manoríx descriptiva de ks a
EipaAa (Madrid, 1859, pag. XXXIV.



volum III s'hi veu en una fulla que havía quedar en blanc, el
facsímil, molt exactamenr fet en el sigle XII*, d'un privilegi
d'Innocent II, datat ei J de Desembre de 1130, a favor del mo-
nestir de Sant Pere de Roda. EJs quatre volums están ornats
amb curiosos dibuixos a ¡a ploma, en pan laváis amb colora
palitís. Aquest remarcable monument de l'antic are cátala meieix
un descriptor. Nosaltres ens limirarem.ji mencionar, en 1'ilustra-
d o del Genes!, l'abisme, fígurat negre i terrible, portant els
peixos i les aus maritimes ais costats; al cap del Joñas, la cnlu-
c(unla) Jone; en els Macabetis, la bella escena de batalla ont hi
figuren els elefants portant altes torres. El text deis primers llibres
presenta poc interés. El volum II comenca amb el Prologasgalea-
tus deis Seis, seguit deis mots: Incipil utriusque testatnenli brevis
colktío a beato Isidoro episcopo edita. El salmista gálica está precedit
per les Dicta Sancti Agusttni de virtutibus Psalmorum. Esta ter-
minar pels Canlics de la Biblia i separar del salmista hebraic per
YExplanatio Florentü Gregorü de titttüs Psalmorum. El volum III
mostra, al cap de cada profeta, Yargumentum beali Jsidori de ortu
el obitu ejusdem propbetae. El capítol XII del Jlibre á'Esther, del
qual el text esta conforme amb la Vulgata, está seguít deis
següents mots: Hucusque praemium. Que precedunt vcl sequi debue-
ranl in eo loco posita erant ubi scripta erant in voiumim: nec ab Mis
direpla est sitbstanlia eorum, que in vulgata aeditione non reperiun-
lur, sed ex hebraica vertíate translata sunt. Explicit liber Aester.

»En efecte, els capitols XIII-XVI 110 son pas copiáis. Els
1 libres á'Esdres i de Nohemies van seguits per la Confessió d'Es-
dres (IV Esdr.; VIII, 20-36). El llibre de Job está dividir en 35
ollibres» i en 5 o 6 parts, i está seguir peí llibre d'Eüher, copiat
una segona vegada igualment conforme amb la Vulgata, mes fins
al final. Després se Uegeíx al foli 126 v.D, en capitols per linies
alternativament roges i negres, la nota següent: Hucusque com-
pltíum est vetas testammtum id est omites cannonicae scripturas, quod
fiunt libri XX'1 llll°r quos transtuli ego hieronimas presbiter de hac-
braica vertíate, et ¡n latinum eos verti sermonem, summo studio, snm-
maque cura per diversos códices oberrans aediciones perquisivi, et ¡n
unum collexi corpas, et escribens iransfudi, feáqut pandectem. Ce-
tere vero scñpturae quae non sunt canonicae, sel dicunlur aecciesíasü-



cae hit sunt, id est líber Iudilb, Tobías, Ubre Machakorum. A dah,
II o : Sapiencia quae diditur Salomonis, et líber Jhtstt filii Syracb.
Explicii in nomine palrii, et filii, et spiritus sanctí. Amen.

JIEIS ¡libres de Tobies i de Judilh son reproduits dugues vega-
des, primer segons la Vulgata, després de conformitat amb una
traducció amiga, idéntica amb el text que trobem en el niaiuus-
crit B. N. 11.553, varies vegades nomenat, com succeeix en les
biblies d'Alcalá i d'Osca. El text delNou Testanient, que ocupa 1
volum IV, es una Vulgata ordinaria. Faig excepció peí llíbre de
les Artes. El text d'aqueix llibre es encara de la Vulgata, mes s'hí
troba, ara en el text, ara en els marges, les llicons i les interpola-
cions mes origináis. Del comen $ament del capítol XI al verset 8
del capítol XII, es un pur text antic, i del major interés. Aqueix
text, que forma evidenrment part deis anomenats «europeus»,
presenta mes d'una semblanca amb el deis altres manuscrits espa-
nyols, car el llibre de les Actes, com també les epistoles catoli-
ques, está particularment barrejat amb els texts espanyols. Pera
nosaltres té per sobre de tot Hiñeres de tornar-lo a trobar mes
tard en un gran nombre de llicons en els manuscrits copiats en el
Llengadoc, així com també en les traduccions fetes en els idio-
mes del mig-jorn de Franca. El text de la segona má, al contrari,
presenta semblances de tot punt particulars amb el Codex Landia-
nus(e). La segona nía sembla, dones, representar mes aviat un
texr «italia». No ns-e 11'extranyarem tant recordant que I Codex
Landianus sembla copiat a Sardenya, es a dir, quasi z davant de
les costes de Catalunya1.

»Així, dones, hem pogut determinar dos agrupaments de
textos espanyols. L'un i l'altre semblen derivar del text del Codex
Toleianus, el qual, malgrat son nom, hem retornat a Sevilla,
séu de Sant Isidor, centre de la civilisació romana a Espanya. La
mes nombrosa de les nostres dugues agrupacions de textes té 1 seu
centre en el regne de Lleó, centre de la resistencia ais arabs, el
qual extén la seva influencia per Taita valí de l'Ebre. El nom del
bisbe d'Avila, estimat deis espanyols a pesar de la seva condem-

1) Mepermei
l'imptti d'Oiient.
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nació com heretic, figura en un lloc d'honor en totes aqueixes
biblies. Mes, tocant a l'Aragó i a les fronteres de Catalunya, el
text visigót contracta relacions amb una altra recensió que tro-
bem establerta en el sigle IX ' a Castetia i en el sigle X ú a Cata-
lunya, el qual franqueja ben aviat la barrera deis Pireneus. Els
manuscrits que 1 contenen están en particular omplerts de records
de Sane Isidor de Sevilla. Es inútil demostrar que 1 gran arca-
bisbe no n'es l'editor, al menys baíx la forma actual, puix son
retalls deis seus llibres els que han donat els elements. Ja be dei-
xat entréveme, i ho demostraré a continuado, que I text caíala bavia

, entrat a Franca desde I regnat de Carkmany, i qué en el sigle XIII '
torna a trobar-se en els manuscrits llanguedocians. En quant al
text que anomenen Íléones, el qual, propriament parlant3 va
esser el text del regué deis visigóts, el tornarem a trobar, desde 1
sigle V I I i , a les riberes de la Loire. Es dir, es molt mes antic que-
els manuscrits visigóts que ns el conserven; per lo tant, estem en
el dret de classificar les biblies espanyoles, malgrat la se va data
recent, entre Is mes antics textes de la Biblia Harina» ' .

Tal vegada tots els que ns llegeixin ara desitjarien trobar it
continuactó lo que en Berger diu de la font catalana de la Vul-
gata i de la seva extensió en el Llengadoc. A molts, acostumats
a veure que aquí mai passa re, que sempre anavem darrera de
tothom, els-e sabrá encara mes greu que deixem en Taire un
assumpte tant interessant i trascendental, ¿Qué diiien i qué
[lensarien si sabessin lo que din en Berger al trobar que quasi son
hermanes les fonts catalanes-llengadocianes i les bohemies,
veicnt-nos passar per ale tant interessant prova de la nostra
mentalitat, que perfora 1 Pireneu ja en temps de Carkmany? En
fi, diguem-ho: en Berger troba que no s'ha d'extranyar aqueixa
concordancia entre nosaltres catalans i llengadocians i els bohe-
mis. «Al fi — diu — se traeca de paísos d'heretgia — feliciana,
albigeaa í liusita — i de particularisme.»

Particularista es l'iliustració de la Biblia de Sant Pere de
Roda, encara que estigui emmotllada amb els motllos de Pepoca.
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Abatís, com avui, el particularismo artístic ressalta sempre sobre
una tónica general. Tinguín els estíls l'origen que vulguin, quan
se fa classic, per toe se fa elassie; quan se fa romanic, per tot se
ía romanic; quan se fa gotic, per cot se fa gotic.

La Biblia de Sant Pere de Roda' es coneguda urtiversalment
com Biblia del mariscal de Noailles per haver-se-la aquest endut
durant les guerres de la segona meitat de! sigle XVII* o primers
del XVIIIo, de grat o per forca. En Villanuevn conegué 1 fet. Diu
així: «De la Biblioteca nada ha quedado. Hay aquí una tradición
vaga de que un general francés, llamado Noailles, transportó, no
sé en qué tiempo, varios códices i París, entre ellos una preciosa
Biblia»*.

En Villanueva també es el que ns ha conserva!, en el Iloc
esmentat, mes i mes antigües noticies sobre Sant Pere de Roda.
Resulta d'elles que un ric devot del qual sabem que s deia Tassi i
•que era fill d'Heldesind i de Levogad, mam en primeres noces
d'Amalvigia, i en segones d'Hisblanda, la qual li dona dos filis,
Sperandeu t Hildesind, i una filia dita Levogad, «per quant, com
diuen les Escriptures, qui vol escapar-se de Fetcrn suplici ha de
preparar-se la vida eterna donant part de les seves coses d béns
transitóos», va fer una esplendida donació al monestir de Sant
Pere, situat en el pago Petralatense,—Perelada, — en el mont
de Roda, a 30 deNovembre de l'any IVdel regnat del reí Rodolf
•de Franca, que correspon, segons se conti, a l'any 926 o 927.
Aquesta es la primera vegada que surt en documents el monestir
de Sant Pere de Roda 1.

En Tassi, que desde aleshores no tenia altre pensament que
un deis seus filis fos monjo de Sant Pere, va reedificar-lo a ses
expenses, com consta per document de l'any 947, peí qual
sabem, ademes, que no sois era 1 seu fill Hildesind monjo de
Sant Pere de Roda, sino que n'era també 1 seu ab.it i que tenia al
seu costat com a monjo al seu propri pare •». L'abaciat d'Hildesind

, Biblioteca Nacional: Fonds latín
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dura fins l'any 991, pero la mort el traba essent ja, a! menys
<Jesde l'any 988, també bisbe d'EInn.

Home de cabals segurament el fill den Tassi, com lio era 1
seu pare, bé podria ser que passés a Elna pera fer les bones obres
que I seu pare féu a Sant Pere de Roda, ja que consta per l'any
917 que ¡'iglesia d'Elna queia de vella, lo qual insinuem sois al
fi de ques vegi ciar que ns trobem en Sant Pere de Roda amb
bornes que podien pagar rota mena de iuxos religiosos, si pot
•dir-se tal teñir al seu convent una bona biblioteca. EnTassis o el
seu fill portarien a Sant Pere de Roda la seva famosa Biblia,
famosa peí seu valor literari, perqué de l'artistic se n'ba dit fins
ara ben poca cosa al meu coneisement, puix lo que sé s redueix
a lo dít per en Labarte, en Molinier i en Durrieu, i encara aquest
no fa mes que comparar-la peí dibuis amb la Biblia d'Avila '.

En Labarte, per alió de que tot lo que s troba a Franca es
francés, ni tant sois parla de la procedencia de la Biblia de Noai-
¡les: no diu mes que lo següent: «La Biblia de Noailks conté
nombrases iNustracions en el text, amb figures de petita propor-
ció. Alguns deis dibuixos son lavats amb bistre».—No es exacte:
son díbuixats amb bistre, sense matisar.—Altres están coloríts amb
tintes planes amb color d'aquarela. Les composicions sovint son
rídícoles: per exemple, s'hi veuen els quatre rius del Paradís baix
la forma de quadrupedes extravagants ttrant aigua per la boca.—
Le Moyen Age et la Renaissance, Minialures des Manuscrits (vo-
lum II), dona una planxa que conté nombrosos dibuixos trets
d'aquesta Biblia.—L'artista tenia una certa facilitat d'execució,
pero Is dibuixos testifiquen una falta absoluta d'estudi, essent la
major part d'una gran incorrecció» 2. Lo dit per en Molinier ho
deíxo pera mes endavant.

La Biblia consta, com ja sabem, de quatre volums, i está
«scrits en fulls de pergamí bastant ranees de 33 X 48 centimetres,
•escrites a tres columnes de 6 '/, X 39- Están enquadernats amb

Is d'Espagnc remarquabks priud/mliment par Ituvs pemlur/s d
en Bibtiolbeque de VÉcoU de Charles (Parfs, r8 ? j ) . vol. LIV,

tt (Patls, 1875), a." edició, vi
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tapes de vellut carmesí molt deslluides peí temps i el seu maneig.
El primer volum, que consta de n o planes (dret i revers),

comenca amb un resto de primera fulla que conté en el revers
diverses miniatures, puix se tracta d'una plana sencera que n'es-
taría plena, com succeeix moltes vegades, i al final s'hi pot llegir:
Divinis Historie Lihris. En el foli 2 bi ha la portada, que no es
sino caligráfica. En el quart hi ha I proleg de Sant Geroni sobre 1
Qenesi. En els folis 6 i 6 r. hi tenim dugues planes plenes de
miniatures, i d'aquestes sen troben en les planes 7, 7 r., 9 i 12.
En la 43, 43 r. i 45 hi ha lletres d'ornament pintares. En la j<>
hi tenim una miniatura i ademes una L soperba. En la 73 una
miniatura que ocupa tot el Uoc de la columna primera de text,
i en la 88 dugues miniatures ocupen dos tercos de les columnes
segona i tercera. En la columna tercera hi ha també una bonica
inicial. En la 89, mes miniatures i grans lletres, i així matéis en
la 99 r., on comenta I LHbre deis fulges, i on , ademes d'una mi-
niatura, hi ha una P germana, per lo hermosa, de la F de la por-
tada. El foli n o r. acaba 1 volum, i Tacaba amb una miniatura.

Comenca 1 volum II amb el LHbre de Ruth, \ amb una mi-
niatura i altra inicial en el 2 r., aixó es, repeteix també en el 5
Llibre deis Reis, amb una miniatura que pren tota una columna.
En el foli 21 comenca 1 LHbre II deis Reis, i en la seva primera
columna s'hi troba una miniatura dibuixada tant sois (fins ara
totes eren pintades), que pren tota dita columna. L'inicial está
pintada. En el foli 48, miniatura i lletra. En el 48 r., lletra. En
el 61 r., comencament deis Paralipomens; molt bella lletreria en
colors. En el 63, miniatura i lletra. En el foli 75, Llibre II de
Salomón, miniatura reproduida. En el 90, miniatura dibuixada
tant sois, com ho es també la del foli 91. Les iniciáis d'amdugues
planes, pintades. Foli roo, lletra; foli 104, idem; foli 129 r.,
tota una plana miniada; foli 130 r., tres miniatures que ocupen
juntes un quart de plana; foli 162, inicial; i d volum ¿icaba en
el foli 179 r.

En els volums III y IV no hi tenim cap miniatura pintada:
totes hi son de perfil.

Volum III, foli 1, proleg de Sant Geroni sobre hales; lletra;
foli 2 r., miniatura important omplint tota la plana; foli 3, una



magnifica Ven colors; ¡bli 18, columna tercera, en blanc, i també
tot el foli al revers; foli 19, plana sencera de miniatures, 13 tan-
cades en quadros i posades a duques columnes; foli 20, una altra
hermosa V, no tant ni tanr gran com la del foli 3, i, com totes,
úe diferenta invenció; foli 39, la butlla del papa Innocent II a
l'abat Donadeu de 7 deis idus de Desembre de l'any 1130. Se-
gons en Villanueva, regí 1 monestir deis anys i r r 8 al 1138.
Foli 39, en blanc; foli 41 r., miniatura. Dugues planes senceres
son les 45 i 45 r. Miniatures en tenim també en les planes
64 r., é j i 65 r., 66 i 66 r. Reproduim la plana 66 per lo
que ¡a direm. Foli 74, miniatures representatit escenes de la
Uxorem fornicariam del LUbre d'Osees, en dibuix í epigrafs
tot decoros; folis 77 r. i 79 r., dugues planes senceres de
miniatures; foli 82, miniatura ocupant el centre de les colum-
nes 1." i 2. a ; foli 84, plana sencera de miniatures; foli 86, minia-
tura; també foli 88; en el 89 r. la miniatura que ve al final de
l.i columna 1.' puja relacionada amb la columna 2.', Aquí s'hi
veu una casa d'arc rodó i amb columnes del tot romaniques.
Folis 91 Í 91 r., dugues planes de miniatures enquadrades per
una linia; foli 92, altra plana sencera de miniatures; foli 96, mi-
niatures agafant la primera meitat de les columnes 1.' i 2.a;
foli 97, miniatures; foli 97 r., altra plana sencera de miniatures.
Kn aquest volum abunden les lletres tallades. En el foli 98 bi ha
una hermosa I, i una altra hermosa V en el foli 101. Foli 102,
plana sencera de miniatures; idem la 127 r. En el foli 134
comenca 1 Llibre de Juditb, i amb les miniatures de batalles, totes
iiiteressants. En el foli 105, miniatura amb la mort d'Holofernes;
foli 143, miniatura; folis 144, 144 r., 145 i 145 r., quatre
planes senceres de batalles; reproduim les de 144 i 145. El
foli 156 esta en blanc, i el volum acaba en el foli 164 r.

Volum IV. En els folis 6 r., 7, 7 r. i 8 trobem unes taules
de concordnncies bibliques tancades dintre d'unes arcades com se
solen trobar els calendaris en els missals, i d'un bon xiquet de
«ust romanic. En el foli 8, unes miniatures sois de perfil, bastant
dolentes, i ja no s troba cap miniatura mes fins arribar a \'Apoca-
lipsis. En efecte, al foli 103 apareix una A ben hermosa: fins
aquí quasi bé sempre les lletres iniciáis apareixen tallades; al-
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guiies poques vegades els seus llocs queden blancs, i btanes apa-
reixien els llocs destinats a les miniatures. En el fbli 103 r., una
miniatura que representa la visió de Sant Joan corresponent ais
versiculs 12 a 16 del capítol I. Hauriem reproduit aquesta minia-
tura, superior peí seu dibuix a totes les que fins ara haviem vist,
de no tenir-ne una altra mes importaut, la del foli 105 r., que
aviat veurem. En els folis 104, 104 r., 106 r., 107, 107 r.
i 119 r. ni tenim sempre 1 mateix assumpte: l'angel explicant ;i
Sant Joan les visions de VApocalipsis, amb poca varietat, de tal
manera que semblen de cop la repetido d'una mateixa. Acaba 1
volum en la plana 119 r., deixanr-lo incomplet.

Edat d'aquest manuscrit: ja hem vist que per en Berger el
manuscrit es del sigle X*, i del X ' es també per en Mulinier1.
Per en Labarte, lloc citat, no es posterior a l'any 973. Es dir, que I
criteri paleografic i el criteri artistic van d'acord pera donar la
Biblia de Sant Pere de Roda al sigle X*. Si algún dubte pogués
tenir-se, me sembla que 1 podra desvanéixer el coneixement d'al-
tres miniatures fins ara també inedites i que tot seguit veurem.

Recordant lo dit mes amunt de que 1 sigle que segueix a.
Caries el Calb es un sigle de decadencia i de ruina de la pintura,
no podrein dubtar, per l'examen mes lleuger de les miniamres
que reproduím, que ns trobem davant d'una obra de la decaden-
cia. La pintura, jutjant per les miu¡atures, no ha arribat encara
al seu major gran d'enviliment, mes s'hi va acostant, i de mes
envilides en veurem tot seguit dintre del mateix estil que ara ns
es donat observar. Que I miniaturista encara dibuixa, que en-
cara té tradicions artistiques del bon temps, es innegable. Vegi-s
la figura de Déu en les miniatures de la plana de la Creado i
nos dubtara de lo que diem. Dites figures son de belles propor-
cíons i moviment. El vestit el porten be, i, lo que es mes de
notar com caracteristic, les extremitats están bé i amb moviment,
aqueix moviment que sempie lian buscat els grans artistes, per
quant, tenint de fer parlar les seves creacíons i sabent que també s
parla amb les mans, fan parlar aqüestes, ja que ls personatges





L'ABT BABBRK 63

san muts. Den demanant compres an en Caini es un;i figura
notable per tot lo dit.

Aquesta plana de la G'eació té tambe I gran merit de posar-
nos al descobert I'estudi del nu. Les dugues figures d'Adam i
d'Eva trigarem siglos a tornar-Íes a trobar tant bon punt tirem
endavant. Se ven ciar que, com no fos mes que per tradició,
I'estudi del nu encara tenia la seva importancia dintre Je l'ultim
quinqueni del sigle X% época pera nosaltres de les citades aca-
demies.

En aquesta plana hi trobem el topic antic de la Lluna i del
Sol mes o menys antropomorfisats. Els Llibres Carolins tronen
contra aquest particular, mes la costura, la tradició, podia tiies
que la bona doctrina.

Passant d'aquesta plana de miniatures a la columna que de
les mateixes ens dona 1 segon volum, corresponent ais primers
versiculs del segon llibre de les Croniques, capítol I, o siguen les
escenes de ¡a confirmado de Salomó en el seu regne, versicul 1,
l'escena del Sacrifici, versicul 6, i la del versicul 7, notarem que
aquesta no ns presenta a Dcu apareixent de nit a Salomó en el
seu repós, sino Pangel encarregat de cumplir les seves missions.
En l'escena del Sacrifici les arcades son d'arc de ferradura i en la
primera escena les torres porten cupoles. En la tercera escena,
Salomó dormint i l'angel planant damunt d'ell, son dugues figu-
res de bon dibuix.

Vegin-.se aqüestes cupoles, que si mi son expressives o re-
presentatives del tiostre art, les trobarem mes endavant en altre.s
obres autentiques nostres, com les trobem ara en la plana de
miniatures correspondíts al Llibre de Daniel

Tenim aquí en primer lloc el iesti de Baltasar (capítol V,
versicul 5). Aquest festi 1 retrobaren! a Girona. Segueixen les
escenes tani conegudes de Daniel tirat al fossar deis Ueons i el
castic deis acusadors de Daniel sofrint igual pena (capítol VI,
versiculs ió i 24). La visto de les besties (capítol VII). A la
dreta, Daniel en el seu Hit, ¡ els vents bufan: sobre 1 mar; dalt,
les besties. En el rengle de baix, el vell blanc donant-li rao de lo
que havia vist. Tot loque liem dit sobre les bones condicions de
dibuix se repeteix en aquesta plann. Les figures 2, 3 y 4 componen
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tota una plana, i, per consegüent, donen una idea cabal ¿'aqüestes
planes senceres miniaturades respecte de la seva composició. Estil
ciar que pels animáis estem lluny de ¡a realüat, quasi ni voregem
la verossímilitut. No hi ha per qué excusar la poca traca del
dibuixant en la representació deis animáis dient que en aquest
particular trumfen els millors pinlors: está mes en el seu punt
negar-li del tot la competencia pera tractar aqüestes formes.

Reproduim una altra plana d'aquest volum III, que Corres-
pon al primer llibre deis Macabeus, apocrifs, lo que encara no era
corrent, com se veu, en el sigle Xé, en la nostra Iglesia, no sé si
per aquella rao donada per en Berger o per altre.

Dalt de tot tenini l'escena de l'acte heroic de Mattathias
matant al que profanava I'altar de Modein per ordre reíal (versi-
culs 23 i 24), i dessota la degollado deis fidels que s'havien
retirar al desert (versicul 38). D'aquesta plana en Moliníer ne
dona un dibuix bastant exacte, mes sois de l'agrupament de com-
batents, aixó es, suprimint la degollado deis homes i de les dones,
i l'escena de dalt, o siga la del Sacriñci. Es cert que Is cavalls son
dolenes, i sobre tot per rao deis seus caps; pero, aixóilescomptat,
no cree que níngü puguí explicar-se que a proposit d'aquesta mi-
niatura digui en Molinier lo que reproduim textualment: «En
Espagne, l'art est resté longtemps barbare. Les dessins qui ornent
la fameuse Biblie de Noailhs, exécutée a l'abbaye de Rosas (?), en
Catalogne, sont d'une incorrection effrayante. II faut souvenr de
la bonne volóme pour reconnaiire les éléments d'uiie figure dans
ses traits sommaires» ' . Compari-s lo dit per en Molinier amb les
nostres reproduccions i es veura que no hi ha per ont agafar ni
per ont explicar lo dit peí savi francés. Si es que no va dormtr-se
com un dia va dormir-se Homer, es que parla de memoria o
que está mal informat. Les figures de la Biblia de Sant Pere de
Roda encara teñen merit arcistic substamiu, haguda rao de temps,
i, en relació amb aquest, potser constiuiíen el monument mes
important de la decadencia de l'art barbre; art que tal vegada
nos perllongá sino en la regió del nord d'Espanya, o diguem-li
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la ¡leonesa, d'on sortíren nquells admirables Apocalipsis els mes
bells monuments de la pintura deis sigles X ¿ i XI . é

Fíns a quin pune caigué en Moliníer en una exageració mes
que reprensible lio dirá la reprodúcelo de la miniatura de VApo-
calipsis, la de la seva visió, tema tant exploiat pels artistes mig-

F¡ , . 8 . - •I)

evals; el tema de les pintures muráis de Sant Martí de Fenollar.
Aquesta miniatura 110 val mes que les altres: si té major

interés es per la seva composíció. Jo no estic pas iluny de veure-hi
una segona má. El no trobar-se ni una sola miniatura en tots els
altres llibres del Non Testament, apareixent blancs els llocs ont
havien d'anar, pera sortir al cap-d'avall iWusrrat Y Apocalipsis,
ens-e sembla una prova a favor nostre. Aquesta solució de conti-
nuítat indica que 1 primer iHuminador manca. Després, fent
atenció al dibuix, notarem que les figures no teñen la prestancia
de les del Vell Testament: son mes tnipudes, de caps mes gros-
sos i de faccions mes pronunciad es.



Fins ens-e sembla que ns trobem davant d'un dibuixant mes
solid, mes energic i dominant la composició, art i ciencia que
manca en el dibuixant de la Biblia o Vell Testament. Aquest
sempre ns dona les figures en serie fins en les escenes de batalla.

Del nou dibuixant no tenim mes que aquesta miniatura de
la Visió de Sane Joan. Les altres miniatures ja liem dit a que
quedaven reduides. Per simple i per purament decorativa que
siga aquesta miniatura de la Visio, no pot negar-se que omple
be l'espai, estánt beii ponderáis els termes. Abaix, les agrupa-
cions mes compactes i no sense diferenciacions, lo que fa que hi
hagi moviment en la composició, lo que mes endavant trobarem
a faltar, i moltes vegades del tot, no reaparcixent fins al renaixe-
ment de la pintura.

L'artista, que aqueix nom inereix, no s'ha sentir coliibit
peí text: se n'ha sabut emancipar: de vells en tenia massa amb
vintiquatre, i per aixó Is deixa reduits a sis. Un altre bi hauna
amuntonar els que falten ocupant els llocs deis angels: ell no ha
volgut caure en la monotonía i ha forniat aqueixos agrupaments
amb vells i angels, aquells portant a les mans les copes i les
arpes. La forma d'aquestes, que mes aviat semblen violins, me-
reix notar-se, no perqué siga riostra, sino perqués troba arreu.

Els agrupaments deis déu reís que van combatre amb l'anyell
de sec banyes i set ulls, també reuneix bones condicions esteti-
ques: no hi ha paralelisme, i el de l'esquerra, tal com se mira,
está del tot ben compost. Un d'ells se gira de costat, el del mig
admira, l'altre inquireix. HÍ ha també en aquesta composició Is
quatre evangelistes, les set llanties o dóns de l'Esprit Sant,
l'angel que explica a Sant Joan lo que veu, aquest tot admi-
rat; i dalt, i en el mig de la composició, dintre de l'iris d'esmerag-
da ametllat que n diem mandarla per imposició deis italians,
els amos en materia d'arqueologia pictórica, hi tenim el Déu
pancreaíor, l'omnipotent, portant a la mi 1 Ilibre deis set segells o
de les set civelles, com se dhi entre nosaltres desde l'antigor.

Tot lo dit no compon la visió de Sant Joan, pero aquesta
sempre s'ha representa! en diversos actes. Prou ha fet aquí ['ar-
tista agrupant vells i reis. El total de la composició resulta, no
pictórica, sino decorativa. Tal vegada la gran boga de la deco-





ració deis temples i oratoris, per dintre i fins per fóra, com
•encara es de notar aquesta en l'iglesi.i de Tahull, de prop de
•Cuides de Bohí, va esser causa de la decadencia de la pintura,
perqué a la lliure agrupado substituí l'agrupació simétrica i geo-
metría, que tant be escau en el sistema decoratiu. Els iHumina-
•dors tiiiLíueren llurs models en la pintura mural. Per consegüent,
les fonts de llurs iHuminacions, i ens-e sembla que les composi-
CÍÜHS totes de la Biblia de Sant Pere de Roda, ara posades en
forma de faixa, ara enquadrades com se veu en les miniatures
de plana, ara les que venen en columna, donen una iji-an impres-
sió de pintures muráis.

Considerar les iHustracions de la Biblia com pintures, no es,
en veritat, possible. Ho bavem dit, se tracta de dibuixos campiís
•de diversos colore espessos, en particular el blau i el carmí, que
son els que mes abunden. El verd, que no es rar, apareix en dos
tons, un mes ciar; el groe sempre es ciar. En el segon volum
apareix un mangre fort i brillant. El blanc i el negre nos veuen
enlloc. Les composicions que semblen fetes a ploma están dibui-
x:ides amb un bistre.

En Labane, com se recordará, pos.i de rdleu les petites
•dimensions de les figures, i aquesta circumstancia tant caracteris-
tica ns portava a donar el sigle XIo com temps de nostra Biblia
de Sant Pere de Roda. L'autoritat paleografica den Berger i en
Molinier ens han contingut, i un bon xic també 1 Beda de Sant
Fcliu de Girona que aneni a veure. Aquest arronsament de les
ligures, dissimulant la manca d'un dibuix ferm, academic, com
-s'ha dit, els dona aqucix aire d'art que ja veurem com va perdent-
sc fins a renéixer a mitjans del sigle XI", pera portar-nos de pro-
yrés en prognes el gran art del miniaturista.

L'autor o autors de les miniatures son els calignifs? No ho
cree. Aixó está fóra de dubte referent al volum IV. En el volum
III, foli 97, al peu de les miniatures que preñen pan de les co-
lumnes segona i tercera, hi hem llegit lo següent: hias figuras
are ¡ste líber non est tn suo loca. Aquest error se compren si s tracta
de dos mans, no si l'escrivent era I dibuixant, per quant si per
aquest podem admetre que, no sabent de liad, s'equivoqués al
posar unes composicions fóra de lloc, com aquest suposit no es
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possible tractant-se del caligraf, está ciar que hem de donar per
cert que I caligraf no es l'autor de les iHuminacions de h Biblia.

Feta aquesta distínció, no s'extranyará que !a má resutti
mes incorrecta en les lletres.

Interessa molt la portada, no perqué en ella sens donguin les
lletres mes ben compostes ni les mes ben dibuixade.s i mes
riques de colors. Totes les que liem en particular anomcn.it son
molt mes iniportants i mes ben dibuixades. Donem preferenci.i a
la portada perqué en una sola lamina tením reunides un número
major de lletres que ns completen la paleografía del llibre.

Aqüestes lletres, tractant-se d'un llibre del sigle X4, havieiv
d'esser fidels a l'anomenat estil irlardés, inrroduit per Alcuin en
temps de Carlemany; estil que prengué tot seguit per tot arreur

fent la delicia deis caligrafs, com en la nostra joventut va tornar-
ne afer la lletra que n deiem de rasgos i que tants disgustos va
donar-me a estudi per no saber-m'hi fer. Per la paleografía ns
trobem dintre de la técnica del temps i no podem dir de l'autor
de la Biblia de Sant Pere de Roda que no conegués el seu art,
aqueix art del trenat, que no s'ha de teñir per propri deis irLm-
desos, sino deis pobles barbres, com no han justificar els bronzes
de l'Escandinavia mes o menys pre-historics.

Mereix notar-se en la portada la primera R, aoiit lii ajMrcix
un element vegetal que acabará per substituir tot.s els trenats de
l'estil barbre, caracterisant el romanic. Aquest element reapareix
un parell de vegades mes dintre del llibre i sempre en la R. Ens
trobem, dones, per consegüenr, ben lluny de l'estil romanic.

D'aqucst art deis trenats en tenim unes altres belles compo-
sicions en un llibre cátala inqücstionable, il-luminar, a Barcelona;
llibre que justifica 1'origen cátala deis nostres llibres de miniatu-
res barbres, al donar-nos el nom del seu autor i al fixar-nos el
seu temps i procedencia.

En Villanueva, descrivint els llibres que s trobaven en la bi-
blioteca de Ripoll, diu en el lloc citat, plana 51 : «Vol. fol. vit.
Ms. hacia el año 1010, que contiene la colección de las leyes.
godas ó Fuero Juzgo, con este epígrafe: In nomine Domini incipit
libtr iudictim popularis; quorum merita iudicialis sententia premit.
Seriplum videlicet ¡n Barcbinona civitate a ¡ussione Bonus homo-



¡evita, qiti et iudice: a rogatu de Stnderedo diácono, jilium quadam
•(quondam) Fructuoso Camilla, ad discernendas causas iudiciorum
Ínter pótentem et pauperem, noxium et inoxium, iustum et iniustum,
vendicum et fallacem, rectum el erroneum, raptorem et sua bem
ulenii. Cuius Ubri explicatio die Kalendas Septembris atino XV
regnante Roberto rege francorum in Francia. Códice muy completo
y escrito con gran lujo y limpieza».

En Villanueva, d'aquest gran «lujo» de! llibre revelador del
sen merit arcistic, no n diu un sol inot. D'aquest aspee te d'art
¿Puna íl'lustració tant remota no n va sentir necessitat de dir-ne
res cu particular, privant-nos avui de saber si aquest llibre, avui
perdut, sens lia conservar en tot en altre que ara anem a veure,
per quant dit codex no s troba avui entre ls conservats en l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, pero aquesta vegada la perdua no es tant
deplorable com resulta peí Salteri i YEuvipi, ja que de l'any
següent ha arribar fins a nosaltres un altre exemplar d'aquest
llibre realment escrit amb «gran lujo y limpieza».

Conegut es aquest exemplar de propris i d'extranys desde la
publicado de l'edició llatina castellana del Fuero juzgo, feta per
PAcademia Española en 1815: se tracta de l'anomenat Códice de
Cardona en dita edició. Avui el llibre s troba a la Biblioteca de
l'Escorial, 1 la rao d'esser-hi s'explica en la següent nota que porta
dimre de les cobertes: «Philippo chaiolico Regi. óptimo máximo.
Johannes Baptista Cardona. Tlxobgus. Episcopus. Vkensi. nunc
vetustissimum. ac. emendatissimum. Gottborum. Judiciorum. Códice
dat, Ad Regie Bibliothecae S. Laurentii usum. Anno M.D.XXCF».

Avui la capsalera del llibre, gracies a un reactiu que se li
aplica pera fer mes Ilegibles les ratlles tercera, quarta y quinta de
la mateixa, resulta de segur menys Ilegible que mai, perqué, no
havent donat resultac l'aplicació del reactiu, les citades linies han
quedac molt confoses. No negó, dones, que no siguin aqüestes
de difícil lectura, pero sí afirmo que quasi poden llegir-se, i que
aquesta lectura no ofercix cap dificultat sis fa amb ajuda del
llibre perdut de Ripoll, perqué en aquest cas lo ques veu confós,
tant com les lletres que surten clares, fan els mots Ilegibles.

Diu incontestablement la capsalera del codex del Forum
judicnm, dit de Cardona, lo següent:



« I N NOMINE DOMINI INCIPIT LIBF.K 1UD1CUM POPDLAR1S QUO-

RUM MERITA 1UDICIALIS SKNTEMTIA PREMIT. Scfiptum Viddicet in

Barcbinona avílate per Bonus homo levita qui est ñjdice, á rogata.
de Sinderedo diácono filium quondam Fructuoso Camilla. Aí
discermndas causas iudiciorum Ínter potentem et pauperum. Noxt'um
et inoxium. lustum et iniustum. Veridicum et faüacem. Recluta et
erroneutn. Raptorem et sita bene ulenti. Htiius Hbri explicatio .v.
idus juiii naviter fuit. Anno ¡cilicet .XVI. Roberto rege regnante in
frantía.»

Posem de cursiva tot lo que s llegeíx clarament o sense grans-
dificultats lo matcix llegint el codex que la fotografía que de la
capsalera vaig treure per mimateix i reproducís o.

L'any XV del rei Robert el redueix en Vülanueva a
l'any io to de la nostra era comptant desde 1 sen adveniment,
com hem vist. Scguint-lo, tindrem que l'any XVI será, dones,
el i o n , i aquesta la data del codex de Cardona que n dircni de
Barcelona.

Perol senyor Ureña y Smenjaud ' din que 1 codex es de
l'any 1019, i aquesta lectura no la comprenc, perqué a l'any
1019 hi correspondran elsanys XXIII o XXIV de Robert, i XXIII
o XXIV no cree ques puguin treure de la manera com esta es-
crita la data. Que s'ha de llegir XVI ho ensenya la forma de la
V aon se llcgeix V. idus jiitii i nostra reprodúcelo de la minia-
tura de la capsalera del Liibre Vil (plana 81), que de cop se podría
llegir VIII per compres de VII.

Esta ciar que pera nosaltres no té gran importancia lo de que
el codex barceloní del Forum judicnm o Liibre deis Jutges, com
deien els nostres passats, siga del r o n o del 1019, perqué la
diferencia es poca i de totes dugues maneres cab la mateixa rela-
ció ab la Biblia de Sant Pere de Roda.

Lo que sí te prou importancia es que Is primera llihrcsiHumi-
natsamb data i procedencia escrita catalans, surten de l'escriptori
de Barcelona, i pels anys 1010 i i o n ; i, afegim amb en Villa-
nueva i altres, qui ls hauria escrit serial levita Bonhome, Bon-
som o Bosom, com díem avui.

i) UHESA v SMEKJAU»: LaItg¡skeió»g¿tico*bisjwi<i(lAiiAr\d, iqos )i p»g. 5^.





Examinem aqucst particular.
Segons en Villanueva, l'cxemplar de Ripoll deia que era

«Scripmm — a iussione Bonus homo levita qui cst iudice a ro-
gata de Sinderedo diácono»; pero l'exemplar de l'Escorial o de
Barcelona díu: «Scriptum per institutione Bonus homo levita qui est
índice, a rogaiu Sinderedo diácono». <¡ Deia en veritat l'exemplar de
líipoll iussione, i díu en veritat el de Barcelona per inslitutione? Lo
primer no ho podem comprovar: l'exemplar de Ripoll lia desapare-
gut. Peí de Barcelona 1 canvi de a per per es de tota evidencia, per-
qué 1 per se llegeix clarament dintre de la taca, encara que aixó no
resulti en la nostra rcproducció de la capsalera. La paraula següent
¿diu iussione. o diu instilulíone? El senyor Ureña y Smenjaud hi
lia llegit tot un Francisctts, i per l'any i o n ! 1 Lo que de
dita paraula resulta ciar a la vista es ñss al comencar, aixó es, una
11 amb senyal d'abreviatura i dugucs ss o bé una s i una í. Tin-
driem, dones, «í.r o ñst. Vol cambiar-se la ñ per una u? Adme-
tem-ho per un moment: allavores tindriem u amb senyal de
portar una abreviatura iuss. pera llegir el restant com en Villa-
nueva, ¡ faltaría llegir solament ione, i aixó no es materialment
possible, perqué 1 final one se Ucgeix dintre de la taca ben clara-
ment; perqué per llegir iuss-i-one no hi havia d'haver entre tus i
one mes espai que I necessari pera una i, i Pespai que de fet hi ha
es suficient pera moltes mes lletres de les quals sen veuen clara-
ment cls seus rastres. A mi m sembla que fins pot ben llegir-se
peí final del mot time, i aíxís i tot encara queda espai entre I
suposat iuss pera diverses lletres que s veuen sense poder-se espe-
cificar. Jo sostinc, dones, per l'exemplar de Barcelona, la lectura
inslitutione. En Villanueva, i amb ell tots els que l'han seguir fins al
senyor Beer, han traduit el a iussione molt clnssicametn per ordre,
mandat o encarrec donat a Bonhome d'escriure 1 llibre, i, per
consegüent, han fet de Bonhome 1 caligraf de l'exemplar de
Ripoll. Pero 1 per inslilutione no s pot traduir mes que per ense-
nyanca o per instrtiedó, desapareixent per aquest exemplar tota
indicació d'haver-lo cscrit Bonhome. Diré que en Villanueva va
llegir mal? Encara que també hi ha^iií-s taca en IW-mplar de
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Ripoll, no s pot admetre la possibilitat de llegir a iusstotie aon
s'hagu6s escrit per institutioiie. Es forc,ós, dones, admerre dugues
redaedons un xic distintes de les capsaleres deis dos exemplars
que examinem, com de fet resulten per altre costat, no sois per
la variado de la data i per la supressió de la paraula die en l'exem-
plar de Barcelona, sino perqué en aquest lii tenim el tiaviter fui:
i el sciücet després $ atino que falta a Ripoll, la transposidó de
Roberto rege regnante per regnanle Robería rege, i l'aditament de
francorum a Ripoll.

Admeses les dugues capsaieres i explican: Tuna per l'altra, i
tenint en compte lo que ancm a veure, lo que resulta es que I
levita líonliome, que era jutge, va escriure aquell primer txem-
plar del Líibre deis Jutges pera la seva instrucció, aixó es, peí seu
ofici de jut¡>e, a expenses del diacre Sinderedo, a rogatu de Simie-
redo diácono.

En l'exemplar de Barcelona aquest nom de Sinderedo no s pot
llegir. El llegi be en Villanueva? Nosaltres hem vist a un levita
Sendredus, tambó segons en Villanueva, escrivint les Excerptas de
Sant Evipi, llibre perdut. Sendredus i Sinderedo son un matéis
nom i, per consegüent, una mateixa persona? Jo lio cree així, i
res te d'extrany que qui era sois levita en temps de l'abat Arnulf
de Ripoll fas ara diacre en temps del seu successor Oliva.

Rara sería la coincidencia si 1 levita Bonhome de Sant Cuyat
•del Valles de l'any 998, que escriu un document empleant-hi
dugues plomes i dugues tintes, no fos el matatx levita Bonhome
que escriu en 1010 i en i o n les copies del Llibre deis Jutges de
Ripoll i Barcelona, jo 1 tinc peí mateix.

Que 1 levita de Sant Cugat de l'any 998, com jutge, ja residís
a Barcelona en 1010 i i o n , no hi ha cap contradiedó; i, en sa
conseqüencia, no provant-se que en Bonhome no formes part de
l'iglcsia barcelonina, hem de creure que ls dos llibres de que
venim parlant sortiren no del seu escriptorí particular, sino del
catedralid o diocesá.

El Bosoni o el Botius homo de qui parlera es conegut desde
l'any 991 com amanuense en un document en el qual demana
perdó de les seves faltes en ell comeses perqué tenia son; després
t i trobcm seinpre a Sant Cugat escrivint aquell document segons
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<:1 qual hi escrigué vuit versos amb una mena dv ploma i de tinta
Í altres vuit amb altra mena de ploma i de t in ta ' , pero com il'lu-
minador no surt a compte sino en el fet de les seves iliuminacíons
deis LHbres deis Julges de I O I O i i o n .

Deplorable es que després de la Biblia de Sant Pere de Roda,
quán ens trobem amb el primer ¡Humillador, aquest sens dongui
sois a conéixer com ornamentista. Ni un sol capet se troba en les
iHuminacions del llibre de i o n . No era figurista? De les seves
invencions ornamentáis en donem dugues mostres: per elles se
veurá que aquesta ornamentado, anomenada irlandesa en l'histo-
ria de 1'iHuminació, ens era familiar, aixó es, que posseiem i
•domínavem aquest estil com lio' hagin pogut fer les escoles
extrangeres que recorden amb orgull els introductora del nou
estil: les grans lletres de la Biblia de Sant Pere de Roda y els
ornaments del Llibre deis fulges de Barcelona ho proven. Repro-
•duim l'omamcntació de la plana adjunta pera que s conegui la
manera con van decorades, i per quant en la primera mitja colum-
na hi tenim la cronología deis reis franes parada en Robert, dimre
•de l'estil del llibre, i després continuada fins a Lluis II el Gros,
per altra má i tinta i fora del text. La m i den Bonhome no sembla
tampoc molt pulcre en el dibuix: hi ha una certa grolleria que
•ens-e sembla filia d'una mi incorrecta millor que no descuidada;
pero, fbra d'aixó, com invenció creiem que 1 nostre primer ilumi-
nador conegut, i per mi, permeti's-em la satisfacció o vanitat, tret
a llum en obra, pot posar-se al costat deis que pintaren a l'estil
irlandés. El cercle de la capsalera del Llibre Vil no s negará que
no tinguí tot Penginy d'un mestre. Pels colors, els del temps:
rermelló, groe i blau. La seva combinado, sempre armoniosa.

Ara be: el nestre ¡Huminador es un borne del sigle X : el
coneixem desde l'any 991. Aquest artista conegut, el primer
pintor conegut de la térra, ens justifica com propri de l'art cátala
del seu temps la Biblia de Sant Pere de Roda. Els que en 1010 i
i o n componien ornaments i decoraven llibres com els Forma
iudicum de Barcelona, liavien d'esser bornes pera ¡Huminar Iíiblies
com la de Sant Pere de Roda.

1) HM.AHI I JOVANY: Origtms historia* Ai Catalina (Buicelona, 1S99), IWR. 58a.



En Bonhome s furnia en l'escripton de Sant Cugat? Per qau-
no? Perol seu are com miniaturista potscr se deu a una escola
barcelonina? Desde 1 moment que 1 nom de Barcelona figura
al cap deis Fornm iudicum citats, aquesta escola s'ha d'admetie.

¿Direm ara, per trobar-se a Sant Pcre de Roda una Biblia
del sigle X, i a Ripoll un Salten del mateix sigle, i a Sant Cugat
del Valles un miniaturista de mcrit per dit temps, que a Barcelo-
na, Sant Cugat, Ripoll i Sant Pere de Roda hi florien altres
tants escriptoris, akres tantes escoles d'art i de miniatura? Per
qué no? Re tant natural com l'escola de la capital, 1'escola de
Barcelona. No es menys natural la de Sant Cugat per son veinat-
<¿<¿ de la capital i per l'antiguitnt i riquesa del scu monestir, tant
carregat de preceptes carolins. L'escola de Ripoll se compren
baix son Arnulf, ¡a de Sant Pere de Roda baix la protecció d'un
home ric com en Tassi i del seu fill l'abat Hildesind. Aquesta
florida artística concorda amb la florida científica, literaria Í poli-
tica del pais. En Borrcll podia ja dir-se princep de la nostra térra,
perqué 1 seu principar tenia una personalitat científica i artística.
En Borrell, rompent al finalisar el sigle X' amb la protecció deis
reís franes, era 1 primer ímpulsiu d'aquest moviment artistk que
anirá creixent fins donar-nos els hermosos fruits deis siglos XIV*
i X V , gloria de l'art i de la nació catalana.

Una ultima observado: pera deixar peí sigle X* la Biblia de
Sant Pere de Roda n'lii lia prou amb comparar la paleografía
d'aquest llibre amb el codex del Fortim itidicum de Barcelona.
Aquelles iniciáis d'aquest codex, sempre francament irlandeses,
sempre trenades amb grans complicacions, ens proven que ns
trobem en un temps ont encara l'estil viu i domina. En el codex
gironí, del qual ara parlaren!, les fulles i les capitals romanes ens
proven que jaanem marxant vers nous horitzonts artistics.

El nou art sens fa patent en un llibre de gran decadencia
de l'art moribon de la Colegiata de Sant Feliu de Girona, en el
qual están contingudes, si no m'equivoco, les Homelies de Beda;
al menys en el foli 214 s'lii llegeix aquest titol: ítem: homdia
venerabili viri Bede presbileri. Lecti. Sancti Evanqelii Secundum
Matbeum.

D'aquest llibre de 522 planes, de 25 X 33 centimetres, es-





crit en línies de 16 ' / , X 26, sobre pergamí ordiiwri i inancat en
alguns deis fulls, no sé que se n'hagi mai parlar, si be no fii gaíres
anys que va trobar-lo dalt de les golfes de Sant Feliu el senyor
Hurtebise. Avui está en la rectoría al costat d'un Missal, del qual
també parlarem en el seu temps.

El llibre, esent en quaderns de 16 planes, es complet. Sois
falten les duques primeres, que contindrien la portada del voluin.

Ixh míiiíatLircs se troben en les planes r6, iy, 22, 25, 27,

29, 31, 38, 45, 51, 53, 57» 59* 64, 76, 79, 83, 84, 88, 92, 112,
113, 135, 236 i 427. N'hi liavien, pero han sigut tallades, en les
planes 23, 24, 206 i 420. Llocs pera fer-n'hi sen troben a les
planes 86, 133, 203, 223, 258, 263, 269, 279, 294, 303, 394 i
462. En les planes 82, 228, 364 i 404 s'hi troben ninots de
temps posterior.

Les dugues millors minia tures son les de les planes ¡9 ¡ 53.
En la primera hi ha la curado del cegó i la del paralitic. Com es
de veure, se tracta de miniatures tant sois pcrfilades, pero no pera
esser després pintades, perqué lo que ja porta color es lo que s
veu omplert en la nostra reproducció de negre. Aquesi color es
sempre 1 vermelló.

Les que trobeni a la plana 32, que reproduini, presenten
l'escena d'un apat, que per si sola s compara amb la d'igual
assumpte de la Biblia de Sant Perc de Roda. Aquesta semblanza
ens ensenya que no están molt lluny l'una de l'altra, i, eti
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efecte, nos por dir que l'urt de la Biblia nos trobi en les Ho-
melirs.

Tením encara en les Hom'lies dibuix, proporcions, plecs,
elegancia i estudi de les extremitats. Hls peus, també constant-
ment nuus, se presenten bé i encertats: quan no es així, es ben
ciar quel defecte neix de la negligencia de l'artisra. En les nians
no lii ha tant moviment com en els peus.

En la miniatura que representa la temptació de Jesucrist nota-
rem tot seguit quel mont Tabor está tractat ab els mateixos rín-
xols de les montanyes del Ilibre deis Macabeus de la Biblia de
Sant Pere de Roda. L'estrafalaria figura de Satanás obeeix a
l'exageració de lletgesa que emplea semprel miniaturista, ¡a
quan representa 1 dimoni, ¡a quan representa ls jucus. An aquests
els tracia sempre d'una manera crudel.

També tením en l'escena de la purificació de la carn, a la
baixada del Crist al lupanar (fig. 14), l'arc de ferradura que
igualment liem vist en la Biblia, al ere detall d'aproximació í de
temps. En aquesta miniatura 1 nu es poc recomanable, mes se
procurava encara distingir els sexes; pero jo no juraría que no tos
així per tractar-se de jueus i jueves.

Junt amb la miniatura del tant conegut assumpte de la Navis
in medio maris (fig. 15) noti-s la forma de la L de la paraula La-
bor. Formes paregudes donen-Íes moltes altres iniciáis del Ilibre,
sobre la manera de tractar la forma animal. El peix de Labor se
repeteix diverses vegades. Quan les lletres son purament fitaries i
no zodaries, l'ornament vegetal ens porta ja cap al romanisme,
pero no fa mes que portar-nos-hi, es dir, encara n'estem lluny.

Jesús platícant amb els seus deíxebles es el tema de les du-
gues miniatures que reproduim. La primera (fig. .16) perqué
l'agrupament deis apostols ens descobreix un temps encara pie de
tradicions arristiques: les figures están ben agrupades i teñen mo-
viment, circumstancics que apreciarem en el seu gran valor quan
les veurem perdudes en l'art romanic. La figura 17 es aquella que
hem dit mes amunt que pertanyia a la plana 53 í era la mes im-
•portant del Ilibre.

Aquí tcnim els Apostols i la gent de Jerusalem sortinr per
les portes de l,i dutat pera oir la predicació evangélica. La figura
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del Crist es d'un bell dibuix i imponent, té tota ]¡t grandiositat
proposada. Es una prova de facultáis artistiques mal emple.ides
en la decorado del Ilibre. Els agrupaments mentats resulten, com
sempre, ben compostos, i l'ordemció general simétrica ns mostra
els viaranys per ont ana la pinturu a la seva ruina.

Les coberte.s de les torres son les mateíxes que veiem un la
Biblia de Sane I'ere de Roda, i 110 t.mt sois ;iixó: la porta de ]'es-

querra es uníbé exactament lamatcixa de la íig. 17. Aquesta iden-
titat pera mi posa fóra de dubte la filiado d'amdós llibres. ¿Sor-
tiren de l'escriptori de Sant Pere de Roda? De les Homelies de
Beda no n sabem re mes de lo dit. No les coneixem sino desde 1
moment de llur aparició a Sant Feliu de Girona. No hi ha per
qué no crcure que no les hagi tingut sempre. Essent per llur
procedencia catalanes Biblia i Homelies i per llur estíl l'un conti-
nuado de l'altre, en el temps aquests monuments de la pintura
catalana de fináis deis sigles X* i comencament del XI° han d'ocu-
par el primer lloc eri la seva historia, mes sense üblidar que en la
de l'historia de l'art no teñen ['importancia ni la valúa que pura
nosaltres teñen.

• La H es una explicado d'aquella L de que heni parlat. Les
lletres crenades no caracterisen la caligrafía del Ilibre. Influencies
noves han acabat amb elles: per aquesta rao les Homelies se col'lo-
quen en tercer lloc entre ls nostres primers llibres miniaturats.
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Peta fixar la data ¿'aquesta obra no tenim mes que 1 criteri
paleografk, que ns la deixará en el sigle XI*: pera acostar-la al X*
jo no tinc mes que les semblances amb la Biblia i el dibuix.
Després, com historicament, sino l'entrada, el triomf del rotna-
nisme en nostra térra, l'liem de posar quan jas pot provar en
obra, en els dies gloriosos de l'obra de l'abat i bísbe Oliva a
Cuixá, esdir, .sobre I 1040, no potiem, dones, acostar-lo gairean
aquesta data, si no volem explicar el nou art com una inrroduc-
ció extrangera, lo qual seria absurd portnnt conegut un poblé

Les Homelifs de Beda tanquen pera nosaltrcs l'epoca de l'art
barbre: al menys no conmem a Catalunya re que sembli con-
tinuar-lo; perqué si bé es cert que tenim a la Seu d'Urgell un
Apocalipsi d'un barbarisme desfet, l'art d'aquest IHbre ens-e sem-
bla extranger. No té aquest exemplar de la famosa ¡ popularissi-
ma obra de Beatus de Liebana cap punt de contacte amb l'exem-
plar de la Catedral de Gírona, obra del sigle X*; i quan se com-
para aquest magnific treball de l'escola de miniaturistes del nord
d'Espanya o lleonesa amb tot alió que en el citat temps hem pro-
duit, la nostra proiiucció artística s'lia de recomanar per l.i seva
modestia, com modest ural comrat cítala, que encara tenia per
frontera arábiga 1 pía d'Urgell i el camp i ciutat de Tarra-
Ron.1.

No liauriem acabatamb tot alio que s podría dir sobre 1 nostre
art barbre si compartíssim l'opinió de persones respectables sobre
l'edat d'alguns frontals d'altar del Musen Episcopal de Vich.

Havent-sen presentat vuit deis mateixos en la nostra Expo-
sició Universal de l'any 1888, en José Ramón Mélida digué
d'aqueixos frontals que anaven del sigle X* al XII ' ; que «las
tablas de estilo mas arcaico son tres de las que llevan la figura de
Jesucristo, en especial la que en los compartimientos laterales
ofrece pasajes de la vida de San Martín de Tours, y las tres nos
parecen del siglo X». nDe esta misma centuria ó de la siguiente
es una mucho mejor dibujada, que participa mas de la corrección
bizantina, y por esto mismo guarda semejanza con el magnífico
frontal de altar esmaltado de San Domingo de Silos, que se con-
serva en el Museo Provincial de Burgos. Este contiene también, .



como la tabla (anterior), á Jesucristo y el Apostolado. Jesucristo
se halla en medio de la tabla, dentro de la aureola, y sus discípu-
los están repartidos en los cuatro registros laterales, destacando
sobre fondo rojo. Este monumento pictórico es una verdadera
obra maestra del arte occidental de la Edad Media.» «Las restan-
tes, algo más correctas que las tres primeramente descritas, deben
estar hechas en el siglo XI, y algunas ya en el XII . . .»• . En Puigga-
rí, l'any següent, deia: o Las ocho ó nueve tablas románicas exhu-
madas por el Cabildo de Vich de varios rincones de la montaña
catalana, forman por si solas un elemento de precioso estudio, un
hallazgo tan raro como peregrino, que descubre de golpe grandes
secretos especulativos y técnicos, desde la cuna de ía pintura
renacida por genuino impulso, cuando empezó á bosquejarse
aquel arte enteramente nuevo, sin relación con los arcaicos, basa-
do en las energías de la raza, de fe y sentimiento de una genera-
ción que tan fecunda y prodigiosa debía ser en el orden de la
historia. ¿Cómo se inició la pintura cristiana á Cataluña? ¿En
qué fecha y bajo qué forma empezaron los artistas á dar muestras
de sí? ¿Qué principios y tendencias seguíanr ¿Cuáles eran sus.
procedimientos? ¿A qué nivel se hallaban con relación á otras
regiones ? ¿ Hasta dónde rayaba este arte, bajo el estilo, escuela,
teórica y técnica de aquellos artistas primitivos? Tales cuestiones,
poco ha irresolubles, pueden ya orillarse á satisfacción delante de
dichas tablas, salvadas por milagro á través de ocho ó nueve
siglos de existencia, gracias quizá á su mismo arrinconamiento y
olvido. En efecto, consagradas al culto en forma de retablos y
por su especia] hechura descendidos á la categoría de frontales,
lograron sobrevivir, gracias á su humilde destinación, en peque-
ñas y retiradas iglesias ó ermitas, que eran demasiado pobres para
reemplazarlos.» «Hoy podemos ostentar una serie de ejemplares
de los siglos X, XI y XII como no los tenga quizá ninguna gale-
ría del mundo, dignísimos de observación por precisar un arte,
estilo ó escuela poco menos que desconocidos, si bien relaciona-
dos con las sencillas miniaturas que se conocen de su época,

la Ilustración Española y Am¿



aunque distan mucho de precisarlos» ' . Mes en Puiggari, al dcs-
criure mes endavant les raules una a una, donant reproduedons
de les mateixes per dibuixos seus, no ns.diu quines estimava obra
del sigle X*. Pero a l'arribar a la taula. IV,, h, de Sant Martí de
Tours, la posa en el sigle XI* 2 , i recalca dient que té «marcado
sello del siglo XI, y es acaso el monumento más antiguo, por
ahora conocido, de la pintura catalana». Aquesta taula en Ramón
Mélida es la que dona com mes segura del sigle X*.

I el Conservador del Museu Diócesi de Vích, compartint
l'opinió den Ramón Mélida i contradient lo que acabem de copiar
den Puiggarí, escriu: «Compari-s»— dita taiíla — «amb les mi-
niaturas deis codex que ns queden d'aquest temps, i especialment
amb les ü'lustracions que avalúen els Apocalipsis de la Seu d'Ur-
gell i de Girona, obres de la segona meitat d'aquell sigle» —
del X*. — «Confronti-s amb altres obres de procedencia mes cata-
lana encara, com les miniatures delsvolums de la catedral de Vich
fets en el Scripiorium del canonge Ermenio Quintil abans de
l'any ro8o, i se veurá com les escenes de la vida de Sant Martí
han d'esser-los molt anteriors» ' .

Deixant de banda les declamacions patriotiques den Puggari
sobre 1'originalÍtat de la nostra pintura, que sembla que per ell
nasqué per generado espontanea, podem dir que cap de dits senyors
donen raons de ciencia pera fixar tal o qual frontal del Muscu de
Vicli en el sigle X*. Veritat es que en Ramón Mélida i en Gudiol
i Cunill fan comparacions, pero la feta peí primer no té fonament,
i les fetes per en Gudiol i Cunill están mancades d'exactitut.

Quan jo vaíg cercant pintures sobre taula del sigle X", no
cerco les que varen esser pintades entre 901 i 999, sino les que
varen esser pintades conforme 1'estil, l'art pictoric d'aqucst sigle,
que per la pintura, com estil barbre, comenca molt mes enllá del
sigle X é i acaba molt mes enea del sigle X c . Per consegüent, está
dar que una obra de l'art barbre deis seus darrers temps ha de

1) PUIGGAHÍ: Álbum Ae la steciin wquealógka de la hxfxiskión Universal Je Barahna
df iSSS (Barcelona, 1889), pag. I J .

J) Lloc cilat, p»g. 108.
3) GUDTOL Y CUNIM.: Les pintttrts romántqites IIEI Musen át- Vub, t\\ la revista Forma

(Barcelon», 1904), p«g. 567.



mostrar analogies, lia de teñir punts de contacte amb Fart nou
que comencé a florir, segons testímoni d'un contemporani que
prengué part en la florida, en 1003, com se podrá veure en altre
lloc. Es cert, dones, lo que diu en Gudiol i Cunill sobre relacions
entre les taules que vol compar.ir amb ininiatures del sigle XI*;
pero que de les disconformirats que nota n vulgui i sen pugui

deduir un coneixement
d'un art anterior a l'art
del caligraf o miniatu-
rista Ermenir Quintil,
art per mi descone-

provat.
De tot punt errada

es la comparado de cap
de les taules de Vich
amb les miniatures de
VApocalipsis de Gírona
i de la Séu d'Urgell.

' L'obra deis insignes ar-
B*B,,OKIA: . A P O C A , ™ . * , DH LA Sfiu n'UMGHL,. ^ ^ U e o n e s o s l a s f . m

deDeuHudeiel apella
Eineteri, obra de l'any 975, per 1111 tingudacom lames típica, i ho
dic després d'haver estudiat quasi be tots els Apocalipsis coneguts
dintre i fibra d'Espanya, comparada amb el nostre, son d'un estil
artistic completament discordant, deixant encara apart la contra-
dicció de temps, i el temps verítable de la taula de Vich que lina
la seva lletreria.

Cal sois examinar i comparar de l'obra de na Eude i lirme-
nir la Crucifixió, que tantes vegadesse iroba en els [libres minhus,
pera que s vegi un dibuíx molt distint al de les dites taules de Vich,
per tractar-se ja del pre-renaixement de la pintura, i pera ques
compari amb l'art de {'Apocalipsis de la Séu d'Urgell, del qual 1-ar-
barisme ja hem parlat. D'aquest ne tenim mostra donada peí nieu
amic i secretar! de 1'Academia de Bones Lletres de Barcelona, en
Miret i Sans, i aquesta bastaria pera fer comparacions amb les
de la Biblia de Noailles o de Sant Pere de Roda i les Homelies de

" I -
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Giroña1, pero encara hi afegim la reprodúcelo de la Babilonia pera
que s vegi 1 fons faixat (fig. 18); creient també amb les mostrcs
donades i la de dic Apocalipsis acabar de caracterisar aquest art
barbrc que tant lluny está de lotes les taules avui conservadas en
els Mu.seus de Vich i de Barcelona.

Res tant barbre com les figures deis guerrers a peu se troba
en nostre art de les miniatures i de les taules o frontals. Ho
repeteixo: no hi ha comparado ni relació possíble.

L'art del nord d'Espanya, l'art de l'cpoca barbra, Pan deis
Apocalipsis, tinc per cert que no s'infiltrá en nostre art ni en el
sigle X é ni en la segona meitat del sigle X I é , del nostre art, di-
guem-bo així, pre-romanic. Una de les seves caracterisriques, les
composícions plantades sobre fondos faixats de diversos colors,
representació esquemática del cel, nos pot dir que penetres en
la nostra pintura per dita font tant bon punt trobem lo dit en la
Biblia de Caries el Calb de Sant Marti de Tour's, on no sois hi
trobem els fondos faixats, sino també quartejats o escacats de
diferents colors, campant-hi per sobre d'ells, com hem dit, tota
classe de composicions de figures, com pot veure-s, sense necessitat
d'anar a París, en les obres del Comte Bastard J.

Ja sen pot veure un ¿'Apocalipsis comparable amb els nos-
tres frontals; mes aquest es obra de mitjans del sigle XI o , manat
pintar per l'Abat de Sant Sever de Gascunya, l'abat cátala Mon-
taner, per un artista que si no es el monjo Garcias de Cima,
bé podría esser-ho. Mes quant lluny nos troba Sant Sever de ¡a
Séu d'Urgell i de Girona!

Comprengui-s bé, dones, que si, tenint, com tenim, frontals
amb fondos faixats i escacats,—indubtablement per dites particu-
laritats posant-se ja al cap deis mes antics, — no ls portem a! sigle
X é , es perqué teñen caracters artístics quels n'exclouen, com, per
exemple, pels mes barbres de tots, pcls del Museu del Seminari
de Solsona, les seves orles, i peí magnific den ¡iarnolal plegat de
les vestidures i la correcció del dibuix.

1) MiRBr i SANS: ¡ttvesttgacién histérica sobre el Vifcondadn de Cutilibó (Barcelona,
1900), pag. J90,

2) B*sr*RD: Peinlare! el ornemenh des Mauuscrils (Pirís, 18)1-69.) — P'<"'"fs,
tinumtnt¡, terilurts et leitres inMales di la Bíble de Charles le Cbaave (París, 1B83).



Gil estudiar aquesta qüestió d'una manera mes pregona. Si
nosaltres no tenim prou pintures muráis pera la comparado, si
no tenim tractadistes de la pintura, l'urt del sigle X é ne tingué; i
com no diguem que 1 nostre art nasqué per generació espontania,
coni digué 1 patriota Puiggari, está clur que anirem a buscar en
els veíns i en els mestrés l'explicació de lo nostre, no per-
qué tinguem ais veíns per mestres nostres, sino per quant per
rao d'aquest veinat haviem ensems de fer una mateixa feina.

El mestre de l'art barbre arribat fins a nosaltres fou Heraclius,
qui escrígué un Uibrc intitulat De coJorüms el d'artibus romanoruni,
no com un (teoric, sino com un practic, com ell ho fa saber ais
seus lectors, dient-los que «res de lo que Is diu no ha deixat pri-
mer d'experimentar-ho»'. Ens trobem, dones, davant d'un llibre
que ns ensenya com pintava Heraclius.

Fou Eméric David qui ensenya 1 cami que portava al conei-
xement de la patria i temps en que escrigué Heraclius. El gran
erudit provencal diu que si Tingles Raspe, que havia sigut el
primer editor de l'obra d'Heradíus, havia observat bé que havia
d'esser posterior a Sant Isidor, per quant el cita, era de segur
també posterior a Caries el Calb, perqué cita una invenció del
seu temps, la pintura sobre vidre.

De mes a mes diu: «Ell se dol deis desordres que afligien
la Roma del seu temps, i del menyspreu en que havien caigut les
arts en aqueixa ciutat, de la qual en altre temps feren la se va
gloria.

Jiim ikctu higmii, qiu> plebs Romana prohiltir,
Decidit, ut periit sitpientMn ct'ra senatuin.
Quis mine has arles investigare valtbit?

»I aqüestes lamentacions no s poden reportar al pontificat de
cap deis papes que regnaren entre Lleó IV, contemporani de
Caries el Calb, i Formóse: proven, dones, per consegüent, que
l'autor visque cap ais ulrims del sigle X ó , baix Joan XI, Joan XIII
o Gregori V, o c.\y al a>mcnaimnit del sigle XI*. baix Joan XIX

ena, 1875), Nil Ubi ¡cribo quid/m, quod non pruii ipir probamm. Ptobimium, vers 5,



o Benet IX, indignes p.ist«rs que van dcshcninir la cucdr.i de
Sant Pere»1 ,

Kn Ilg, reprenent el cami d'liiiK'Hc David, va ti tan t tot lo que
rroba un eis versos i en la prosa d'Heraclius que pot explicar els
dies de la seva vida, i de tot aquest treball de detall un conclou
que «cap temps li convé millor que Is temps de Joan XIII i Gre-
gori V fins a Benet VIH»3 , aixó es, desde l'any 956 al 1012. I
el crcu nat en el ducal longobard de Benavento, ont en els ilurs
temps deis sigles VIIIÚ a X% baix bisantins í sarrains, s'hi man-
tingué una certa cultural.

Heraclius comenca a parlar de la seva técnica pictórica o de
la del seti temps a partir del paragraf 24 del llibre III, ont ens
explica com s'ha de preparar la fusta pera pintar-hi a sobre. Des-
prés d'haver-la allisada ben bé, díu, s'ha de fregar amb una herba
anomenada aspereüa, i si fet aixó, per la classe de la fusta, no
quedava ben llisa, pera salvar-nc les asprositats s'luvia de cobrir
amb un cuiro, pergami o amb una tela de lli, sobre Is quals
s'havia de donar una capa de blanc de plom. Quan, amb tot i
aixó, no desapareixien les asprositats, pera conseguir-hos feia
fondre en un cacó posat al foc, cera barrejada amb blanc de
plom, Í se posava sobre 1 cuiro o tela pie de desigualtats per medi
d'un ¿illisador, fins a tant que s'obtenia una .superficie igual. Fct
aixó, amb un pinzell de pels d'ase s'hi dona va una capa de
blanc de plom a l'oli, la qual se deixava aixugar al sol. Ja allavors
podia un bom posar-se a pintar sobre la taula, pero usant colors
deixatats amb poc oli, puix si s'usaven colors grassos, en assecant-se
haurien fet arrugues en cas d'haver cobert la fusta amb cuiro o
tela. Si la fusta no es ben llisa aconsella ques cobreixi amb pell
de cavall o amb pergami.

Heraclius, en el paragraf XXV, ens explici com s'ban de pre-
parar les columnes o la pedra pera pintar-Íes. Primer s'havieri de

1) EM1'.KH. D A V I D : Hisloire di la jmiiture. Sí.. p j K , t í ; .

2) l u , en H K H A L L I U S . lluc í i u i , p. 'g. X I : i l n Keiue Z :

Jubaiui XII, Gtegor V bis Beuedicl VIII >.
i) •Htncliuí aiill ein Italieneritewestn seín gcburtig ii

«ogthum voa Bcncvcni, wo unicr Hyuíiiincg- n
(O. Ji.l., sich du K«w¡»sc Culmr fortcthiell.. .
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rentar be í fer aixugar al sol o amb foc; i després s'liavien de fregar
ben be amb blanc a l'oli. I amb aquesta preparado s'hi liavien de
donar dugues i adliuc tres capes, fins que la pedra quedes ben llisa.
I |a desde aleshores «se podía passar a pintar amb tota mena deco-
lors preparats a l'oli». Tune vero poteris desuper de ómnibus coloribus
cum oleo distemperalis pingere. Tracta després en els paragrafs del
XXVI al XXXII: «Si vis pingere lini pannum, et auram in ipso
poneré, sic praepara.—Quomodo aurum ponitur in panno.—De
practica generali in movendo omnes colores.—De oleo, quomodo
aptatur ad liistemperandum colores.—Alumen quomodo debet
distemperari.—De modo parandi glaream ovorum, ad colores ex
eatemperandos. —Quomodo vitellum ovi paramr». Pero com que
de tot aquest particular caldrá parlar-ne novament amb referencia al
gran tractadista deis sigles mitjos, al gran mestre de l'epoca romá-
nica, pera abreviar ometem les explicación» d'Heraclius. Si no hem
prescindir de lo dit per ell sobre la preparado de les taules i deis
murs, es pera que s vegi tot seguir que en l'edat barbra s practi-
cava la pintura sobre taula i la mural i s'empleava en llur prepa-
rado i pintura ls colors a l'oli. Coneguda aquesta técnica i practi-
cada en els temps barbres, no pot esser propria d'aquests, sino per
esser la técnica bisantina, qu.in tinguem de dar-nos-en cotnpte
davant les obres veurem que si hi caben vaciladons tot explicant-
ne les obres, es per aquesta preparado i aplicado conjunta de
colors preparáis a l'oli, amb aigua clara, amb clara d'ou, goma,
vinagre, vi i adliuc cervesa'.

Manca en Heracliusloquetrobarem en el mestre de la pintu-
ra románica: la manera de pintar, aixó es, com s'ha de pintar
una figura, una cara; potser no sen va ocupar perqué era massa
simple la pintura del seu temps, i, judicant per les miniatures
nostres, certament no hi havia per qué explicar com se pintava
un lióme, una dona, un vell o un noi, perqué, com veurem, no s
pintaven de cap manea ; pero, adliuc aixi i tot, els tres capitols

i) • XXVIII. De practica generaü in movendo emnts colora. — Sciendur
quod omnes coir>tes cuín aqua clara 1110K possuni, si po«ten esiccarí perm
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ultims, LVI a LVIII, son interessants peral coneixement de la
pintura i de les pin tures en el sigle X é .

« De com els pintors i iHuminadors poden barrejar els colors,
i sobre la manera com s'lii esecuta una obra, i com un color es
matisat i ombrejat amb un altre», es la materia que tracta 1
capítol LVI. Veiam de quina manera: «Barreja blau amb blanc
de plom; ombreja amb Índigo i matisa amb blanc de plom. El
vcnuell pur ombreja-! amb bru o sang de dragó; matisa amb
auripigment o mini. ítem barreja vermell amb blanc de plom i
tindras el color que sen diu rosa; ombreja amb vermell i matisa
amb alburosa o amb blanc de plom. ítem lii ha 1 color compost
amb sang de dragó i auripigment; ombreja amb bru i matisa amb
auripigment. Ombreja 1 carmí amb bru i fes ondes amb vermell
de mini. Folio ombreja-] amb bru i matisa-1 amb blanc de plom.
ítem barreja folio amb blanc, ombreja amb folio i matisa amb
blanc de plom. Ocre ombreja-1 amb vermell, i matisa-] amb ocre
bhnc. ítem ombreja Pocre amb verd; matisa amb blanc. Ombre-
ja blanc amb pur mini; fes lo mateix ondejant amb blau. El bru
ombreja amb negre, i matisa-1 amb blau o mini. ítem barreja
bru amb blanc i tindras un líennos rosa; ombreja amb bru i ma-
tisa amb blanc o blanc de plom. ítem mésela bru amb mini, om-
breja amb negre, matisa amb vermell de mini. Mésela auripig-
ment amb blau o indic, o be ocre amb indic o verd, i tindras un
bou zvrganl; després fes ondes amb bru o negre, i matisa amb
aui'ipigment o biselo. El verd ombreja-1 amb negre i matisa-1 amb
biselo. Mésela verd amb blanc, ombreja amb verd, matisa amb
blanc, ombreja bru amb negre, matisa amb verganl o amb mini
mixte amb bru. Indic ombreja-1 amb negre, matisa-1 amb ve.rgant
o biselo. Auripigment ombreja-1 amb vermell, matisa-1 amb auri-
pigment blanc. Carmí fes-lo amb blanc i ocre.»

Aquesta mateixa materia Pamplifica encara LII l'ultim ca-
pitol.

S'baurá notat que tres cops Heraclius diu que a l'iHuminar o
matisíir s'lia de kr fent ondes. «Carminium incide de bruno; de
rúbeo minio undabis. — Álbum mini purum incide, et undabis
simul de azuro. — Misce curri pigmentum cum azurio'vel indi-
cum... et exit bonunivergant; inde de bruno, aut de m'gro unda-



bis». Indubtablemcnt Heraclius usal vcrb undar com sinonim de
nialisar; puix, coni se veu cu el text liad, quan no posa undabis
escriu maliiabis.ja he conserva! totes dugues variants perqué, dient
ques.devia ondejar fent ds clars, ens ensenya que tambes devia
matisar ondejant. Aquesta sinonimia ns indica com s'usavtn els
colors pera il'luminar, i perqué, com de fet, sens presenten de tal
manera en les pintures. El tecnic deis sigles romanics no usara
del vcrb ondejar pera explicar-nos les rareses de les pintures roma-
niques, sino del substantiu rar, aixó es, eucarregara que s facin
•.ttbliles el raros Iractus pera modelar un vestit.

Deixant apart la técnica deis colors, nos pot negar que, per
lo que d'ella en diu, venim en coneixement del colorit de 1'épo-
ca ; i quan se diu com l'hem de tractar onejant-lo, sens descobreix
tot lo que lii ha, tot lo que veurem que hi ha de convencional,
de fantastic en la pintura románica, quals primeres manifesta-
cions cauen dintre del sigle X I é .

L'art de les miniaturas es el mateix art de la gran pintura du-
ran t tot el temps que dura l'art barbre: d'aixó no n podem dubtar;
i de taules pintades com les nostres miniatures no n tenim cap.

Diguem-ho tot seguit: qui ensenya a pintar un frontal a
totliom qui vulga fer-ho tal com son els nostres, es \A munjo
Theophil. Al temps de la seva doctrina corresponen, dones, els
nostres frontals sen se excepció.

Buscant els frontals en els documents, en trobem la primera
menció, al meu coneixement, en l'acta de la nova consagrado de
la catedral d'Elna, l'any 916, puix en dita ocasió, i diada del
1." de Setembre, ei seu bisbe diu: «OfTero quoque prae manibus
tiibulam argenteam ante ipsum sacrosanctum altare mirifico
opere comptam, necnon et anulum aurcum optimum cum suis
pretiosis lapidibus, &.» ' , i cap al comencament del siglc vinent,
que tant grans frontals havia de produir, trobem que a l'any
1010 el comte Armengol d'Urgcll donava «ad sancto Cucu-
phato cenobio uncías treinta de auro ut facíant tabula ¡inte
altare»*.

i; Matea hispánica, np. l.XV, c
1) ídem ¡dem, ap. CLXII, cul. 97j.



líntenem que una quantitat tant forta com la de 30 unces ¡
tl'or indiquen que 1'obra a fer, com la d'Elna, havia d'esser d'ar-
geuteria, i era natural que així fos; i diem aixó convencíais de !
que Is davants d'altar del sigle X* so construiren, sino a semblan-
za, segons l'exemple del juscament celebre frontal de Sant Am- '
brós de Milán de l'any 855. j

No es ara I moment oportú de parlar deis nostres frontals i
mttalics, pero lio era, sí, de fer constar la seva apandó docu- I
mentada dintre de nostra historia artística. La seva importancia i j
influencia en la composició deis frontals romanics pertany :i j
¡'historia d'aquest nou estil de les arts plastiques. (

Finaiment, tot lo que fins avui podem dir del nostre moví- )
mentíntel'lectualdurant l'epoca de l'artbarbre i de lo que d'aquest i ,
hem recullit mostra la concordancia, la marxa armónica de la | •
mentalitat de la nova nació en vies de formado en consonancia 'i
amb totes les manifestacions poliüques, científiques, literaries del /
seu temps, en el qual van fer-se sentir, dintre de la modestia deis ;



TAULA

CAPITOl , II

L'art barhre

Estar politic deJ p;n's

Movimcnt intelectual

I / i c o n o d a s t i s m e , els Ll ibres í ar ts C s r o l i n s .

I-L's p i n t a r e s m u r á i s d e P e d r e t

El m o v i m e n t intelectual cata 1A en el sigli: X*

La min ia tu ra en el sigle X¿

El Salleri de Ripoll

La Biblia d e Sant P e r e de Roda . . . .

fil Uibre deis Jutges d e B a r c e l o n a . . . .

Les Homdñs de BeJ.i

S i t e n i m f r o n t a l s p i n t a t s d e T a r t b a r b r e .

H e r a c l i u s m e s t r e d e l ' a r t b a r b r e . . . .
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