
Así se cierra el círculo iniciado en torno al año 1100. La escritura en
lenguas románicas cumplió su misión: campo abierto en el que se expu-
sieron los conflictos y las tensiones de una sociedad en evolución, desti-
nada inexorablemente a su transformación. Un recorrido de más de cien
años en que la sociedad medieval manifestó su «alteridad», aunque
R.H. Bloch la plantee de modo muy distinto a como lo haya hecho Hans
Roben Jauss, En definitva y a través de esta «antropología literaria» ve-
mos cómo se va configurando una nueva «teoría de los géneros» que, en
lugar de concretizar los elementos constitutivos de cada género, busca
detenerse en su momento previo y fijar su funcionamiento cultural en
una compleja gama de relaciones.

Victoria drlot

N. DALMASES,A, JOSÉ PITARCH, L'art Gotic. Segles XIV-XV, (Foto-
grafíes de Francesc Cátala Roca), Barcelona, Edicíons 62, 1984,
320 pp.

Aquest tercer volum de la Historia de l'Art Cátala té cronologicamcnt
ben delimitar el camp d'analisi, els segles XIV i XV, seguint criteris mes
flexibles peí que fa a l'espai, ja que, segons indiquen els autors en el
Preambul(p. 9). ('arquitectura té un carácter unitari en tots elsestatsca-
talanoparlants de la Corona d'AragÓ, mentre que en les arts platiques i
l'objecte, a Catalunya propíament dita hi ha unes formes diferents de
les de Valencia, Mallorca, Nápols o Sicilia. La nació de «cátala» román,
així, en la imprecisió.

El llibre es divideix en tres parts: «L'arquitectura», «Les arts plásti-
ques» i «L'objecte». L'arquitectura es subdivideix en dues apoques: «El
temps de Joan II i de Pete el Cerimoniós (1291-1387). L'hegemonia de
¡'arquitectura religiosa» i «Els darters anys del segle XIV i el segle xv ; la
preponderancia de 1'arquitectura civil», i les arts plástiques en quatre
epoques que corresponen a quatre estils: «El primer tere, del segle XIV»,
«La referencia a Italia. La vinculació amb l'art de Siena, la Llombardia i
Pisa», «La represa de la tradició europea. El corrent internacional» i «La
incidencia del realisme flamenc, c. 1440-1500». La tercera pan, «L'ob'
jecte», no té subdivisions ja que és molt curta i, en realitat, pot
considerar-se un apendix de la segona, com ho demostra el fet que 1 'esti-
lística que hi ha en ['orfebrería i en la talla ja s'hagin inclós dins l'estudi
de la plástica. I com que aquesta tercera pan, al contrari del que sembla
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indicar el seu títol dins la divisió del Uibre, no té plantcjaments arqueo-
ldgics, es dedica a la descripció de les técniques i classificació deis mo-
bles, cerámica, vidre i orfebrería, i es donen, en aquesta última, les
gairebé úniques descripcions konográfiques de tot el llibre.

En el conjunt de Pobra els autors se centren exclusivamenc en dos
punts: l'estudi estilístic de cadascuna de les subdivisions esmentades i,
tot scguit, la documentado refercnt a les obres, que en l'arquitectura es
fa per edificis —la Seu de Barcelona, la de Gitona, la Llotja de Valencia,
etc.— i en la plástica, per artistes individuáis o tallers.

Les característiques de l'arquitcctura gótica catalana s'inicien al segle
XII atnb alguns exemples puntuáis d'esglésies de franciscans i predica-
dors i es difonen durant el segle xili peí Principat, Mallorca, Valencia, el
Mígdia de Franca, Sardenya i Sicilia; aquesta época és d'una gran activi-
tat constructora que arriba fins al darrer tete del segle xiv, moment en el
qual comenta a ¿avallar l'arquitcctura religiosa i ¡'inicien edificis predo-
minantment civils que, per motius económíes i desplacaments de Ja
Cort, arriben fins a Nápols. Les característiques principáis de tot el con-
junt son el sentit ampli Í unitari de l'espai interior, amb columnes o pi-
¡ars alts i prims que no impedeixen la circulado horitzuncal en totes di-
reccions; en les esglésies, cls absis están integráis dins el conjunt de la
ñau Í, a diferencia del gótic francés, les naus laterals son tan altes com la
central, la qual cosa fa innecessaris els arebotants extehors i els contra -
forts queden poc sortits per situar-se entre ells les capelles laterals. Pre-
dominen els espais volumítrics peácticament sense facana, amb una cla-
ra voluntat de definir-se respecte al seu enturn, i el mateix passa amb els
edificis civils que es tanquen sobre si mateixos al voltant d'un pati cen-
tral. Tota aquesta arquitectura mediterránia té les maieixes característi-
ques d'austeritat i racionalítat, i respon a un tipus de religiositat i orga-
nítzació social similar que expressa una manera d'ésser profano-burgesa.
Tal com ens indiquen els autors en la nota 9, en aqüestes definicions de
les característiques de l'arquitectura gótica se segueix Alexandre Cirici;
solamcnt que aquí es recalquen poc les seves interprctacions sociológi-
ques.

L'estudi de les ans plástiques no es fa des del punt de vista d'un cstil
propi, sino a partir d'influéncies vingudes de fora. La inercia de la plásti-
ca al segle Xin, dependent encata de les formes romániques, produeix un
desplac.ament cronológic entre l'aparició de l'arquitcctura i la plástica
gótica, la qual nos'introdueixfinsal segle Xiv en les classes altes i per in-
fluencia de la cort francesa. El llibre no intenta explicar qué signifiquen
aqüestes diferencies cronológiques i estilístiques. El canvi té lloc amb la
miniatura, pero el que destaca és l'escultura amb els sepulcres reíais de
Sanies Creus, que donen una visió serena i ídealitzada de la mort, i el
claustre del mateix monestir pie d'éssers fantástics creats per Fonoll. Les
representacions d'escenes relígioses son també idealistes, pero adaptades
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a les formes de vida de 1'época, A la segona década del seglc XIV
comenta la influencia italiana amb Ferrer Bassa que probablemente va
fer un viatge a aquest país, mcntre que l'escultura segueix un estil
mes especificamcm caíala. El gdtic internacional d'influencia franco-
flamenca dura dues generacions, els principáis representants de les quals
son els pintors Lluís Borrassa i Bernat Martorell; és aquest un art burgés
que combina el realisme amb un refinament cortesa, fantásiic i teatral,
que li dona un sentrt profa. A partir del 1450, el moment just en que
s'inicia la llarga decadencia de l'art cátala, s'introducix amb Lluís Dal-
mau el realisme i l'individualisme que s'inspira en Van Eyck, mentre
_faume Huguet, continuant amb elements irreals ajuntats al realisme
idealista, crea una pintura d'una qualitat molt millor. Al llarg de tot
aquest plantcjament hi és subjacent la concepció implícita de la plástica
gótica rom una progressió que arrenca de l'hieratisme, passa per l'idealis-
me i culmina en el realisme flamenc, que és «l'aplicació de l'empirisme
a l'obra artística per tal de fer-la mes teal» (p. 248). Aquesta reducció
del realisme pictóric a alló-empíric implica la ideología d'aquesta obra,
els autors de la qual aparentment no volien fer-ne, i explica que l'estudi
de les obres concretes —edificis i artistes plastics—, que ocupa la meitat
del contingut del llibre, s'hagi fet a panir de la documentado escrita:
contractes, rebuts, testaments i d'altres cscrits serveixen per localit-
zar els noms deis qui van encarregar l'obra, els deis mestrcs de construc-
ció, pintors iescultors, lesdadesde llurs vides i Uocson vanviure, i tam-
bé les deis seus ajudants així com escoles, activitats, obres amb any i sig-
natura, i, per comparació estilística, les llistcs d'obres no signades, con-
servades o no. Tot aixó podria contribuir a l'estudi d'aquest art gótk
que les bclles i clares —a mes de seleccionades— fotografíes de F. Cátala
Roca ens mostra i sobre les quals el text no parla: imatges irreals, ideáis,
simbóliques i surreals, ornaments, tecniques, concepcions de l'espai i
del temps, recrats, signes del poder, etc. ens parlen de la relació entre
l'extramental i el mental, l'imaginari i el real, la ideología i les estructu-
res socials, el quotidiá i l'cxtraordinari. Certament, un volum inclós en
una collecció ¿'Historia de l'Art Cátala pensada, com aquesta, per a un
públie ampli, no pot incloure un cstudi en profunditat de les diverses
maneres d'abordat l'art gótic, Pero sí plantejar una síntesi de les mes es-
sencials. Darrera aquest colleccionisme cultural de dades i estils que
s'inicia amb el Renaixemcnt, la ideología oculta l'encontre de l'home
amb el seu propi destí, del qual Tan gótic n'és el darrer signe, ¡a
esquinc.at per la distancia que s'cstava imposant.

Mf Assumpla García Renán


