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FAÇANA DG LA SUCURSAL DE BARCELONA

Drogues - Productes industrials - Colors - Vernissos - Anime
Perfumeria - Colonials - Productes químics i farmacèutic
Específics - Ortopèdia - Apòsits i instruments de cirurg:

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ =	 -

Ribera, 2 i Comerç, 60, 62 i 64 = '?3e/èfon 13180

SUCURSAL A BARCELONA: P1. Catalunya, 12
ID.	 A SABADELL: Pl. Galan i Garcia Hernàndez, 30 i
ID.	 A MÚRCIA:	 Pl. San Julià, 1, 3 i 5



COM UN REFRESC
es prenen els

Polvos Estomacals
del Jesuïta

Es venen en totes les farmàcies.
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Telèfon número 115 X - Z :: VIC
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Llanes -- Sedes -- Cotons
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Agent: CITROEN
AUSTIN

REO

actes de Caça, Esport i Pesca

GARATGE 1 ARMERIA PLANELL
^MBLA DEL CARME, 19 i 21 - TELÈFON NÚM. 120 - VI(
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CURACIO RADICAL
DEL MAL

DE
y^	 CAP

QUEIXAL
NEURALGIES

DOLOR
NERVIOS

ETC.

ILr
Ipet tdcca	 V

r1,tcie.

Q Ic	 1t t ta
TELEFON NUMERO 174 — VIC

Afavorir la indústria local, és
protegir els nostres obrers.



PANS
DE
PESSIC

basa (asats catala
Plaça de la República, 40 - Tel. 40 - V 1 C

Dolceria
Bombons

Taller

de

construcció

i

reparació

de

Braguers

Faixes

PER A IRRITACIONS
D'ESTOMAC, VEtITRE CAIGUT 1 RONYONS MORAS

Aparells
recomenats
per eminències
mèdiques

No perjudiqueu més la vostra salut. Procureu millorar -la,
o si tant no, conservar-la. No vulgueu viure sofrint,
sempre exposats a una mort prematura r horrorosa
per extrangu lacró ocasionada per / H E R N 1 A

Entrevisteu -vos,
sense
esperar
gens,
anió
el

Sr. Rabasa
Pràctic
Ortopèdic
de
Vic

d'anomenada mundial pels seus 45 anys de
pràctica i 45 d'èxits falaguers.

Adopteu de seguida els aparells «RABASA» DE VIC, que sóa
els millors que trobareu, per tal com són construïts amb tot e^

1	 mirament que cada cas exigeix. Resten amotllats al cos amb,
Í molta suavitat i agradablement, sense que molestin ni destorbin

l'herniat d'ocupar -se al treball per rude i feixuc que ell sigui.
La més ferma garantia són els 45 anys d'èxit sempre en creixent
amb què compta la

Casa Rabasa, Ortopèdia

Carrer de Gurb, número 2 - VIS

VISITA A

BARCELONA, el primer dilluns de cada nies, de 10 a 1
del naatí i de 3 a 7 del vespre, carrer Martínez de la
Rosa, 2, - 1.er—Barcelona- Gràcia.

MANRESA, el quart diumenge de cada mes, Fonda

Universo (a) Perdiu.

RIPOLL, el tercer diumenge de cada mes. Despatx: Ca

la Paula, casa de Ramon Grífol.

Feu els vostres encàrrecs en aquests llocs esmentats.

R E C O R D E U- L 0 S.



Fabricació
Compra-Vencia de
Farines
Blats
Despulles i
Cereals

Telèfon 20
Rambla de
VIC

Carme, 25

ol.i-e LJ_Ia	 oca
¿lít t ^CYa KGNI c,ft1. A.ft



LA LLUM F4 V[flDRI
Les botigues que venen més són les més ben il'luminades.
1 és que la llum, científicament distribuida, atreu el vianant.

NO HI HA ALTRE RECLAM DE MES EFICACIA NI
MES ECONOMIC.

Sociedad Española
Iiidraulica de[ Fresser, S. A.

VIC - Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer.

"ES PERANÇ
Fábrica
de Sabons

i

Lleixius

VDA. DE JOSEP GRd

DESPATX:
Carrer de Manlleu, 39

FÁBRICA:
Pla de Balenyà, del 2 al 8

VIC
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Siga el consejo
de su odontólogo 

CEPILLO DENTAL DOOT
Fruto de cuidadosos estudios prácticos avalados con la cooperación de eminentes odontólogos

P i desea conservar
siempre una denta

-dura perfecta, límpie-
la tanto por el inte-
^ior como en su par-
te externa, Esto sólo
podrá conseguirlo
con el cepillo dental
D00T.

,Una prueba?
xamine detenidamente sus dien-

tes y muelas con auxilio de un
espejo: si no utiliza aún el cepillo

DOOT comprobará que la limpieza
ha sido deficiente causándole pér-
dida de tiempo y dinero; podrá
notar particularmente en la parte
interna, la acumulación de sarro
y residuos alimenticios, principa-
les causantes de las enfermeda-
des bocales y constantes destruc-
tores de su dentadura : : : :

Sea Vd.
práctico
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Ci11 et	 C^bcutj-te^ec

Passeig Francesc Macià, 4

Telèfon 106 X.



Casa Penadès
Carrer Verdaguer, 36 - Tel. 62 - VIC

1
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Heumatics
MICHELIN
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Bomboneres de porcellana i
Faiança nacionals i estrangeres

Jtia Ca CiaLà
CREADORA DELS

PANS DE PESSIC DE VIC
L'ANY 1831

CARRER DE SERRALLERS, 15 -- TELÈFON 52



FRACSA"
(Fàbriques Reunides de Cautxú i

Apòsits, S. A.)

Ronda de S. Pere, 12
BARCELONA
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AGENCIA COMERCIAL
ENANO ERA

SUCCESSORA DE PIUS ALBANELL PLANTALAM0R

Rambla Davallades, 12 - Tel, 99

\/ I C

PRINCIPALS
OPERACIONS
A
QUE
ES
DEDICA

Compra-venda de Valors.
Ordres de Borsa al comptat i a terminis,
Subscripcions a tota mena d'emissions i emprèstits.
Descompte de Cupons i Títols amortitzats.
Agregació de nou full de cupons, renovaments,
conversions, etc.

INFORMACIO SOBRE VALORS PER A LA COL'LOCACIO DE CAPITALS
1 ESTUDIS FINANCIERS

Compra-venda i administració de finques
Hipoteques

Assegurances en general
Representacions

Etc.



ANYAL
SE	 p Ó ARTÍSTI IT DA pER «AMICS 

DE LA CIUTAT»
NADA I ED
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Eduard Junjent, Prev.:
LA DECORACIO PICTORICA DE LA CATEDRAL.

Ramon Rierola i Alibés:
VIC PORTA DE LES GUILLERIES.

REDACCIO: Josep Goula i Jaume Pujats.
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o
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COMPAGINACIÓ: Pere Daví	 J	 d
FOTOGRAFIA: Ramon Mas- /-1 S 11^

ferrer - Xavier Bach i Arxiu
d ' Aqueologia Catalana

PORTADA: Ramon Goula
DIBUIX PORTIC: Salv. Puntí

IMPRESSIÓ: Tip. Franciscana
GRAVATS: Josep M. Llovet
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Som altra vegada amb vosaltres. Fa un
any que ens vàrem conèixer. De les pedre-
res de I' entusiasme — sota la directriu d'un
coratge sempre en creixent — ha estat extret
aquest segon número de la publicació artística
VIC, que els «Amics de la Ciutat» ofereixen
joiosament al públic. Hom no trobarà en les
seves planes aquella diversitatde temes de l'any
passat, que feien conèixer les modalitats més
sobresortints de la vida intel-lectual i feinera de
la nostra cara urbs. Enguany dos temes sola-
ment hem triat, força interessants, per com-
plaure el gust artístic dels llegidors de la
publicació VIC. L'un d'aquests temes és la
decoració pictòrica de la nostra Seu; l'al-
tre un reportatge de la
Guilleria • Si bé aques-
ta publicació porta el	 artístiques i natural
nom de la nostra Ciu-	 té uns afores que s'h
tat, escarit, això no vol
dir pas que la seva
acció és tanqui només
dins el clos d'ella. La
ciutat de Vic, estoig
magnificent de belleses

val també de glossar-Ic
llargament. Enamora'
d'aquesta idea, no ^
estranyereu gens, am
lector, que, desprÉ
d'haver guiat el vostí



riem	 vers	 UhO

III ruta	 deliciosa
per les frondositats ria-

lleres	 de	 l'es-
querpa Guille-
llena, amé pai-
satge vigatà,
amb	 el	 qual
s'inicia la	 sèrie

esperit a	 solacar-se en de reportatges,
la genial creació de que un	 a	 un	 i
Josep M. Sert,	 als any	 en	 any
murs interiors publicarem	 en
de	 la	 seu	 del aquestes	 pla -
bisbe Oliva; en nes,	 perquè
un	 girant de pogueu gustar
full	 us	 emme- les belleses de

la comarca vi-
gatana • Ara,

car	 lector,	 fu- sois	 el	 vertader	 amor
lleja	 aquestes racial	 engendra i inspi-
p l a n e s	 que, ra, alhora, col'labo-
c o m	 le s d e I racions selectes
n ú m e r o	 d e que s'han	 ofert
l'any passat, generosament i que
són l'exponent són	 mereixedores	 del
d'un esforç que agraïment més laudatori
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FOTOSPICTORICA 	DE	 L4

CATEDRAL DE VI
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Interior de la Catedral.
,FOTO MASFERRER)

c
tots

els po-
bles que

malden per

sobrepujar-se
en què 1' esforç

col'lectiu obté una

encarnació viva en

els genis isolats que

reïxen a plasmar el

patrimoni de l'espe-

r EDUARD JUNYENT,

om
rit,

Cata-

lunya ha

recobrat el
camí de les

lletres 1 de les

arts amb una fogo-

sitat, desbordant

dels propis límits geo-
gràfics, amb capda-
vanters representa-

PREVER E





Adam i Eva foragitats
del

Paradís.

Abraham rebent
els
tres Angels,

tius que entren en
el concert de les
valoracions inter-
nacionals • Si l'am-
bient religiós, la
tradició, les cièn-
cies 1 la mateixa li-
teratura són mani-
festacions que
compten amb al-
guna d'aquestes
fites senyalades,
aixímateix les arts,
en la seva propor-
ció productiva,
s'eleven amb al-
guns esperits se-
lectes que, per llur
intel'ligència i es-
forç, cimegen amb
la mateixa catego-
ria. Temperaments
bregadors, inde-
pendents, solitaris,

que,a costa d'assi-
milacions profun-
des, tenen l'arrenc
enèrgic d'escala

-bornar i modelar
la seva fesomia
personal en el bloc
de la seva obra,
formada amb es-
queixos del propi
ésser, per damunt
de la tònica comú.
La vitalitat de Sert,
avui universalment
reconeguda, per
l'esforç gegantí de
les seves empreses
decoratives, ens
posa una vegada
més davant d'una
d'aquestes fites se-
nyalades. La rea-
litat de la seva
obra immensa,feta
actual pels diver-

sos matisos i con-
tradiccions de la
crítica, empeny
l'art decoratiu cap
a unes moclalitats
prou precises que
reclamen atenció
i desvetllen entu-
siasmes. Com que
l'obra val l'artista,
i com que la majo-
ria de la seva pro-
ducció resta ínti-
mament lligada a
la decoració de la
Seu vigatana, és
en aquesta, per la



Jacob lluita amb
¡'Angel,

que també el beneeix.

seva grandiositat i
pompa vària que
la unifica i pel llarg
procés de la seva
formació, on tro-
bem la concreció
de tot un ideal
abassagador d'in-
quietuds, identifi-
cat a un caràcter
i servit amb fide-
litat. Inacabada i
tot, s'imposa per
ella sola, atractiva
a les multituds,
evocadora als es-
perits selectes i
suscitadora de co-
mentaris, però
mancada encara
d'una presentació
literària que en
rellevi els inicis, les
performances i els
titubeigs,l'embran-

zida i el triomf •
L'ARTISTA -- Josep
M. Sert i Badia,
nat a Barcelona a
24 de desembre
de 1876, habituat
des de la infància
a tractor els mo-
dels perrapiceries
i estofes en els ta-
llers de la seva fa-
mília,fortamenten-
trenat en l'art del
dibuix que hi ex-
cel'leix amb rares
ha'bili'tats, passa a
París, mort el scu

pare, amb l'exal-
tació imaginativa
deis ideals en flor
de la joventut. Pos-
seït d'una vocació
viva per a la deco-
ració mural,es sent
arrossegat per una
força creadora
que l'empeny a
observar les mani-
festacions artísti-
ques, en les seves
essències més ex-
pressives de dibuix,
de composició i de
colorit, i a cercar,
en el reflux deis
moviments de l'art,
el contacte que li
cal per a trobar el
seu propi camí i
l' expressió de la
seva idealitat - En

El reforn

del
jove Tobias,
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La victòria
deis
Macabeus.

la filial i efusiva
amistat que l'unia
amb el Bisbe Tor-
ras i Bages per
demanar-li que li
senyali una esgle-
siola qualsevol del
seu bisbat, amb

Heliodor expulsat
del
Temple.

l'anyada de 1900,
es dóna de pie a
unes composicions
per una decoració
interior de temes
de verema que li
fan entreveure les
possibilitats d'en-
carar-se amb mo-
tius religiosos,trac-
tats en grans es-
pais i enquadrats
en un marc arqui-
tectònic determi-
nat, que voldria
executar immedia-
tament per presen-
tar-los, junt amb
les teles de les ve-
remes, a l'exposi-
ció del Saló de
Tardor. Es aquesta
idea la que el por-
ta a acollir -se sota

parets nues r com
més grans millor,
que ell es presta a
decorar -li mentre
II deixi l'assumpte
a la seva lliure
elecció • Una pro-
posta semblant,
conegut el tempe-
rament i les possi-
bilitats del jove ar-
tista, impressionà
fortament al Bisbe
de Vic i al seu Vi-
cari General, Dr.
Jaume Serra Jordi,
qui pensaren tot

d'una que l'esglé-
sia mare del bis-
bat anys ha que
esperava una de-
coració pertinent i
intu'iren, amb gran
amplitud de visió,
que potser ell era
l'artista indicat per
a revestir la vergo-
nya de les seves
parets nues, amb
una pompa deco-
rativa digne del
temple de Déu i
adequada a l'edi-
fici. En iotes les



La vida contemplativa.

Estigmatització
de

Sant Francesc d'Assís.

grans empreses convergeixen sempre l'ambient de producció i els homes que han d'actuar -la; per això la res-

posta del Bisbe oferint a Sert, no una esglesiola, sinó la seva Catedral, fou rebuda per aquest amb l'entusiasme

d'una projecció futura en la qual se li desvetllaven de sobte totes les facultats del seu esperit creador, prou capaç

per a deixar una petja definitiva a LA SEU -- La Catedral de Vic és una de les construccions característiques del neo-

clacissisme català, consagrada a 15 de setembre de 1803, segons projecte de l'arquitecte vigatà, Josep Morató, qui,en

1781, li calgué acomodar l'edificació de les cinc capelles del costat de l'evangeli, única cosa realitzada en el s. XVII
en vistes a fer una catedral nova que substituís la romànica del bisbe Oliba • Consta de tres immenses naus, espai-
ades per sis esbeltes pilastres, que aguanten la coberta a voltes va'ides i cúpula al creuer. Recorre l'interior una
gran cornisa d'ample fris, segons l'ordre corinti, que reposa sobre els capitells de fulles d'acante que coronen les
pilastres estriades. L'equilibri de les proporcions i formes dóna un aire d'elegància i esbeltesa a tot el conjunt que
mideix, sense les capelles, uns 40 m. d'alçada, per uns 28 d'amplada i 53'50 de llargada, sense el presbiteri que
s'enfonsa 15 m. més. La fredor acadèmica d'aquest espaiós conjunt arquitectònic, mancat del seu complement deco-
ratiu, necessitava una escalfor artística que revestís les parets i fes desaparèixer la monotonia insípida de la seva

La vida activa.

Sant Ramon de Penyafort
escoltant la confessió

del rei
Jaume el Conqueridor.

blancor, cosa a la qual encara ningú no s'hi atrevia a embestir -ho en ferm, donada la inacabable superfície i el
cost que representaria si es volia fer amb dignitat i evitar que fos tractada amb una ornamentació banal de pinta

-parets o enlietada amb calç ■ PREPARATIUS -- Quina perspectiva tan grandiosa s'obria a la desbordant fantasia
de Sert davant deis plafons immensos de les parets d'aquesta Seu, que havia d'inundar de composicions i de figu-
res, amb arabescos de moviments i de colors! Calia la vigor robusta d'un caràcter viril per a acceptar la idea i per
a fer-la créixer esponerosa, sense defallences, fins a omplir els espais dins un conjunt harmònic, amb la llengua
heroica d'un poema i amb les tonalitats d'una simfonia inefable que, a través de les formes i de la seva lluminositat,
fos la il'lustració imatjada dels més altíssims conceptes del dogma religiós > Sert es debatega i cerca febrosament
les concrecions plàstiques que han de fornir-li els elements, la selecció deis temes a desenrotllar, la llur distribució
conjuntiva, l'expressió del colorit i la tècnica a executar, per tal que tot es coordini en una lluminositat avassalladora
quan les figuracions prenguin realitat en eixir de l'escuma borbollant amb qué cascadegen dins de la seva imagi-
nació fecunda. Ni l'estadi artístic que l'envolta el reté amb la cursa de les promocions de darrera hora, ni el ¡liga
l'espectacle de les inquietuds del moment; ell necessita abeurar -se en la visió històrica per a rependre -hi l'ambient
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AI-legoria
de la confecció del
Missal.

El comiat de Jesús
després
del Sant Sopar.

tradicional de les
escoles decorati-
ves i trobar-hi el
seu moment per a
la seva obra. Con-
templatiu i medita-
bund, passa llar-
gues temporades
a la descoberta
d'Itàlia i d'Espanya
per a controlar les
pròpies impresions
davant les obres
mestres, i endin-
sar-se en els pro-
blemes solucionats
per aquests i entre-
llucar les maneres
i factors suscepti-
bles d'oferir enca-
ra la convivència
d'ambient i la mo-
dernitat de la solu-
ció o La febre del

treball preliminar,
esmerçada en des-
brossar els camins
i en l'estudi conti-
nuat de superació
constant, el porta
als tanteigs i a la
concreció solutiva
de les formes que
se li imposen en els
detalls més menuts
per arribar a una
visió definitiva a
punt d'executar.
PRIMER PROJECTE
En 1905, té conce-
but per enter el
.pla total de la de-
çoració. El tema,
grandiós en tota
la seva magnitud,
enfoca cap a l'a-
poteosi les figura-
cions  de la vida
militant i triomfant

de l'Església, relli-
gades per les es-
cenes bíbliques en
què intervenen els
àngels, missatgers
del Senyor. Tots
els paraments lliu-
res, íntimament
connectats, es pro-
dueixen com a
fruits de l'Arbre de
la Vida que, en
prendre naixença
en el tester de l'ab-
sis, ran de l'altar
mateix, extén les
seves brancades



esponeroses per I. — Benaventurats els pobres d'espe-

rit perquè d'ells és el	 regne	 deis

totes	 les	 parets	 i cela.

voltes	 de	 la	 Seu, Una donzella és rebuda a
envaint-ho i domi- la glòria pels àngels que	 Ii
nant-ho tot	 •	 En	 el	 políptic del presbiteri localitza els atorguen la corona i el man-

homenatges	 de teli de la recompensa.

l'orient i de	 l'occi-
dent, pels quals fa ll.— Benaventurats els mansuets que

posseiran la terra.

convergir	 el	 tribut
Un àngel conhorto Abraam 

universal de la raçau i	 li	 fa	 albirar	 la	 terra	 de
humana, dels po- Promissió.

tentats i dels humils als peus	 de	 la divinitat • En els pa-
raments	 del	 fons
del creuer, posa a
un costat les repre-
sentacions al'legò-
riques	 de la Vida
Activa, en un	 pai-
satge de la Plana de Vic, on es belluguen les escenes

de la vida familiar
i	 del	 treball	 i,	 a
l'altre	 costat,	 l'al-
legoria de la Vida
Contemplativa, en

IIL— Benaventurats	 els	 que	 ploren

un	 fons	 montser- perquè ells seran consolats.

ratí poblat d'asceteris	 dintre	 la nit obscura espiritual. AI'Iegoria	 d'uns pares gar-
Completa	 aquests fits pel desconsol de la mort

indrets amb Peste- de Ilur fill que s'aconhorten
nificació	 del	 Sant de veure'l entre	 els	 àngels

Sopar, sobre la de la glòria.

capella del Sagra-
ment i amb la	 re-
presentació de St. Dionís ensenyat pels àngels, sobre

la porta de la	 sa-
gristia	 • Els panys
uniformes de paret
sobre les	 capelles
laterals del cos de
l'església	 es	 pres-

ten a desenrotllar-hi alguns	 cicles iconogràfics que
Sert escull prenent
del Vell i Nou Tes-
tament	 aquelles
escenes en què in-
tervenen els àngels IV.— Benaventurats els que pateixen

com a	 missatgers fam i set de justícia perquè ells

entre	 el cel	 i	 la	 terra;	 al	 costat de	 l'evangeli, el càs-
seran saciats.

tig d'Adam i	 Eva, AI'	 alegoria	 d'un	 colla	 de 
segadors	 esdernegats	 pelels tres àngels que treball que reben d'un grup

s'acomiaden	 d'A- d'àngels el pa, fruit de llurs
braam,	 el	 retorn suors, i d'un matrimoni que
de	 Tobias, la	 vic- rep el confort d'unes pomes.







Sant Miquel dels Sants i
la Transverberació de
Santa Teresa
de Jesús.

Sant Esteve, diaca
Sant Lluís Gonçaga i
Sant Estanislau
de Kostka.

Sant Antoni de Pàdua i
Santa Gertrudis.

tòria de Judas Ma-
cabeu	 i	l'expulsió
d'Heliodor del seu
saqueig	 del	 tem-

ple;	 al	 costat	 de	 l'epístola, l'anunciació a	 la Verge,
la	 bona nova	 als
pastors,	 les	 noces
de	 Canà,	 l'oració
a l'hort, les Maries
al	 sepulcre	 i	 la
Pentecosta	 •	 En
les llunetes de sobre cornisa fins	 ala volta pensa des-

cloure-hi	 el	 tema
de	 la	 humanitat
premiada, arnb es-
cenes al'legòriques
de	 les	 vuit	 bena-
venturances, extre-

tes	 dels actes	 heroics	 de	 la	 vida	 cristiana	 en	 els
sants	 més	 repre-
sentatius	 •	 Els tres
espais	 immensos
de la trasfacana li
ofereixen encara
un	 camp	 propici
per a	 extendre -hi, en	 un	 tríptic, el	 triomf apoteòsic

de la caritat, de la
bellesa i de la ve-
ritat, pel qual s'ex-
pressi	 l'ascensió
celestial	 dels	 qui
han	 fet	 bones

obres mitjançant- aquestes virtuts. Són	 més	 simbòli-
ques encara	 les
composicions	 que
destina	 a	 omplir
les voltes: sobre la
d'entrada imagina
una	 al'legoria
completadora del tríptic	 de	 la	 trasfaçana; en	 les	 se-

güents, el triomf de
les categories dels
benaventurats que,
guiats per Crist, es
dirigeixen	 vers	 la
Trinitat glorificada

en	 la cúpula; en	 les restants, els	 missatges divins a	 la
humanitai,el do de
la vida, la	 ingrati-
tud,	 la	 justícia	 di-
vino, el	 penedi-
ment,	 el	 missatge



L'HOMENATGE D'ORIENT

AI'legoria del corteig de dos reis i dignataris que
personifiquen les roces orientals, en el moment de
descavalcar deis elefants per dur llurs ofrenes a Déu.

d'amor i el càn-
tic d ' acció de
gràcies • A cò-
pia d'estudis,
d'esbocos i de
rasgueigs, 1' ar-
tista tanteja per
tal d'aconseguir
una obra real i
viva que fixi de
una vegada la
fantasmagoria
escénica de te-

mes i de figures
que desfilen per
la seva visió
com una caval-
cada inacaba-
ble de pompa
esclatant, per a
deturar -la en el
moment precís
que la vegi en-
quadrada, com
en el seu lloc
únic, dintre l'am-

bient de la Seu.
La lluita per la
selecció, l'afany
de superar-se a
cada nou matís
entrevist i l'es-
forç per a obte-
tenir la vigoria,
l'enerven i el
transporten a
una obsessió
constant, amb
qué fàcilment

s'identifica el
seu tempera-
ment inquiet.
Per altra banda
cerca la fòrmu-
la pràctica de
l'execució i el
colorit amb què
caldrà donar
I' expressivitat
lluminosa a l'ex-
posició definiti-
va deis temes

pictòrics. Sert
s'orienta cap a
una técnica de
fàcil execució i
a un colorit es-
pontani, a triar
entre els proce-
diments a i'oli,
al tremp o mix-
te; però aviat
es decideix a
emprar teles a
pintar abans

d'aplicar -les als
panys murals,
decorades amb
blau contrastat
amb gris, de les
quals pot do-
nar bona idea
un bocet en
blanc i negre.
LES PRIMERES
MOSTRES - Per
fi compta amb
un pla concret,





LEvangelista Sant Marc

L 'Evangelista Sant Joan
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L 'Evangelista Sant Lli



'Evangelista Sant Mateu

LA PEDRA ANGULAR DE L'ESGLÉSIA: AI'iegoria de S. Pere, acot
pan yat de S. Pau i dels àngels que sostenen la tiara aontifíci





L'HOMENATGE D'OCCIDENT
Al-legoria d'un rei que descendeix de la seva galera,
entre salves i aclamacions, precedit d'un corteig que
porta les seves ofrenes.

del qual en pot
oferir algunes
mostres en bo

-cet que són du-
tes a Barcelona
i exposades al
taller de Ramon
Cases, on la crí-
tica artística els
fa una rebuda
solemnial, puix
fins els més es-
cèptics veuen

viable una exe-
cució pictòrica
creguda per
molts com un
deliri sense
perspectives de
realitat • El Bis-
be Torras nome-
nà una comissió
tècnica que jut-
gés els plans i
bocets presen-
tats abans de

comprometre ' s
a una contracta
formal d'execu-
ció. Calia exa-
minar si la deco-
ració estaria en
consonància
amb la Seu de
Vic, si era via-
ble amb eficà-
cia de reeixi-
ment i si la tèc-
nica a emprar

assegurava.
qualitats resis-
tents. La comis-
sió integrada
per Mas i Font

-devila, Antoni
Gaudí, Josep
Pascó, els ger-
mans Joan i Jo-
sep Llimona,
Dionís Baixeres,
Alexandre de
Riquer i Lluís

Graner, junt
amb els repre-
sentants capitu-
lars vigatans,
Dr. Jaume Serra
i Jaume Colleli,
d' acord unàni-
me dictaminà
un informe favo-
rable als plans
deSert,pel maig
de 1905 • Els
projectes expo-

sats consistien
en bocets en
blanc i negre, i
per a donar
mostra de ço
que podria és-
ser el colorit,
algunes teles
pintades a l'oli
al ciar obscur
de tonalitat
avellanada,
amb notes blau-



verdoses al cel. La V.– Benaventurats els misericordio-
sos perquè ells trobaran miseri-

majoria deis	 artls- còrdia.

tes comissionats Santa Isabel d'Hongria gua-

per l'examen	 ten- reix els leprosos i tolits.

dien	 que	 l'execució definitiva fos a pie	 color,	 segons Sant Pere	 Nolasc	 rep	 la
les	 maneres	 de corona per la seva obra de

l 'escola	 decorati- redempció de captius.

va veneciana;sola-
ment Dionís Baixe-
res en	 discrepava
i	optava	 per	 gri-

salles	 o	 semigrisalles. Donada també la	 diferència

que hi	 ha	 a	 jutjar
un	 simple bocet o
una	 mostra	 real,
es convingué que
Sert enllestís	 al-
guns	 plafons	 per
a emprovar -los	 a lloc, com	 a base ferma per a la so-

lució	 definitiva	 i
per	 a	 la	 formalit-
zació	 de	 la	 con-
tracta.	 El	 Capítol
catedral	 acordà,
doncs, encarregar -

VI. –Benaventurats els nets de cor

li	 l'execució	 de	 part del	 projecte que comprendria perquè ells veuran Déu.

els dos costats	 en Santa Magdalena M. a Ala-
angle de la navada coque.

de	 l'evangeli,	 im- Sant Joan de la Creu.

mediata al cancell.
CAP A L'EXECUCIÓ
A 26 de setembre
de	 l'any	 següent,	 1906, l'artista ja tenia llesta la mos-

tra que fou expo-
sada	 a	 la	 Cate-
dral.	 Consistia	 en
tres	 plafons, els
dos que corres-
pondrien sobre la

paret	 i	lluneta	 de	 la tercera capella	 del	 costat	 de
l'evangeli i part de
la lluneta sobre la
segona capella.
Aquest que repre-
sentava la segona
benaventurança,
quan Abraam reb la promesa divina de la seva des- -Vil.	 Be n a v e	 ratsntu	 sel	 pa cífi	 sc	 pe r-

què ells seran anomenats fills

tendència,	 era de Déu.

executat a	 l'oli en Sant Lleó el Gran deté Atila
blanc i negre i ma- vora els murs de Roma i rep

la branca d'olivera de manstisar de	 tintes ros de Sant	 Pere, Sant Pau	 i
ses	 sobre	 el	 cel Sant Miquel Arcàngel.







VIII.— Benaventurats els que pateixen
persecució per la justícia per-
què d'ells serà el regne deis
cels.

EI triomf de Santa Eulàlia,
verge i màrtir, i el deis Sants
Innocents.

diàfan. La tela de l'altra lluneta, amb
la representació d'uns pares afligits
per la mort del seu fill, i la del plafó
de sota amb la lluita de Jacob i
l'àngel, eren també a l'oli, però fetes
a ple color i en tonalitats calentes i
daurades, d'una riquesa i fastuositat
molt entonades. No cal dir la impre-
sió que produïren en la gent entesa
aquests temes tractats amb tanta
energia de magnificència expositiva,
amb una correcció admirable de
dibuix i de fauste polícrom, la qual
s'afermà més encara en ésser expo-
sades uns dies a la Sala Parés de
Barcelona junt amb altres bocets i
plans de composicions - Sert acon-
seguia la plenitud de la seva eufòria
creadora, la mostra presentada do-
nava idea cabal de la decoració.
Era arribada l'hora de la contracta
en ferm que fou signada amb el
Bisbe i Capítol, a 16 de febrer de
1907. Per ella Sert s'obligava a deco-
rar les parets internes de la Catedral,
excepte les capelles, junt amb les
voltes i cúpula i l'ornamentació com-
plementària de l'arquitectura, en un
termini de quatre anys . Des d'aquest

Sant Ignasi de Loyola i
Sant Bru.



Sant Tomàs d'Aquino.

moment es lliura al treball amb un
entusiasme inacabable que li fa arro-
donir de dia en dia els temes conce-
buts. Aquests es produeixen en el
silenci de la gestació sense que, a
París mateix, transcendeixin dins les
esferes productives de l'art. Fora
deis projectes que ha donat a conèi-
xer a Vic a Barcelona, indispensa-
sables per a l'empresa de l'obra,
aquesta és lletra closa i fins interdita
a l'ambient on es belluga l'artista.
L'EXPOSICIÓ AL SALÓ DE TARDOR
Era l'hora de presentar-la a la crítica
parisenca i de recollir impressions
per tal d'atendre les rectificacions
que hi cabessin, d'acceptar noves
suggerències i d'arbitrar la confor-
mitat de l'opinió. AI Saló d'exposi-
cions de Tardor, del mateix any
1907, Sert omple una sala sencera i
part de l'escalinata amb alguns pla-
fons definitius, bocets i projectes.
L'obra és albirada tot d'una i admesa
sense reserves pels diferents matisos
de la crítica artística, perquè ella
sola s'imposa amb la grandiloqüèn-
cia d'un poema arriscat, sorprenent
per la seva magnificència insospi-

Sant Benet i
Sant Domènec.







EI davallament del
Sant Esperit
sobre Maria, els Apòstols
i Deixebles.
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Les piadoses dones
visiten
el Sant Sepulcre.

tada i resolt amb
insòlita vigoria de
dicció. Fins els crí-
tics de tendències
més oposades a
les de Sert no po-
den estar-se de
dedicar -li unes no-
tes merescudes
que convenen unà-
nimement a reco-
nèixer-li el senti-
ment de la gran-
diositai, la subli-
mitat expressiva
en interpretar for-
mes vigoroses ins-
crites en un im-
mens decorat; una
execució d'una
facilitat i seguretat
que sorprenen pel
dibuix robust,
enèrgic 1 sòlid i pel

colorit molt simple,
calent dins una
gamma de tons
daurats i blau -ver-
dós, rics de valor
decoratiu clàssic.
Involuntàriament
la mateixa sug-
gestió reclama en
els crítics el record
de Miquel Angel,
del Tintoretto i del
Tièpolo, i algun hi
cull la impressió
de materialisme
dintre l'ideal, pro-
pi de l'ànima es-
panyola • El pro-
jecte triomfava,
doncs, en ésser
enfocat dins l'am-
bient artístic i
l'atreviment del
pintor, en empen-
dre's ell sol la de-

coració d'una ca-
tedral, esdevenia
una gesta senya-
lada que els es-
guards de tothom
esperava veure
realitzada amb
bons auguris • LA
GESTACIÓ DE
L'OBRA - Entretant
a Vic començaven
els preparatius
per celebrar, en
1910, el centenari
del naixement de
Balmes. Mai com
aleshores s'hi fe-



L'oració de Crist
a l'Hort
de Getsemciní.

ren unes festes tan
solemnes i com-
pletes, de resso-
n à n c i a universal,
organitzades amb
més amor i entu-
siasme. Es natural
que en el pensa-
ment de tots s'afa-
lagués la idea de
poder tenir la Ca-
tedral decorada
per aquelles dia-
des o si tant no,
enllestida en gran
part. Sert mateix
es contagio de
l'entusiasme i tre-
balla amb afany
per correspondre -
hi; però una obra
artística de tanta
immensitat com
era aquella, per
més que fos resol-

ta en projectes i
bocets, exigia el
temps necessari
d'execució, sense
improvitzacions
dutes per la pres-
sa de darrera ho-
ra; l'artista havia
de lluitar encara
amb l'estímul de
superació inherent
a la gestació rao-
nable de tota obra

ranties de vida
pròspera, més a
més per anar ínti-
mament lligada
amb la vida de
l'artista de qui ha-
via de rebre l'em-
premta dels seus
conceptes estètics,
cada colp més sò-
lids, i de la técnica
prodigada sempre
amb més segure-
tat • Això féu que
no sols s' escolés
l'any centenari
balmesià sense
que la Catedral
s'hi associés amb
les parets cober-
tes de pompa de-
corativa, sinó que
fins expirés el ter-
me de la contracta

conscientsosament
concebuda quan
vol dur -se a la	 Jesús entre els
maturitat amb ga-	Doctors.
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L'anunciació
de la Bona Nova als
pastors.

EI misteri
de l'Encarnació
del Verb.

i s' apuressin les
dues anyades de
pròrroga previstes
per aquesta, sense
que vingués a Vic
una sola tela
Fou 1' hora deis
retrets injustos
contra el pintor.
Els esperits mes-
quins prodigaren
insídies d'incapa-
citat o d'impotèn-
cia, i, en la infor-
malitat de l'artista
en l'incompliment
del pacte, volgue-
ren veure dissimu-
lada la follia
quimèrica d'un
temperament ima-
ginatiu, sense co-
ratge, que no pro-
duiria res definitiu.

No es tractava,
però, de simples
idees que després
d'enlluernar ha-
guessin pres el
somni de crisàlides
dins la visió de
Sert; existia una
realitat viva de
bocets i plafons
que li omplien el
taller amb un es-
c l at polícrom de
papellones de pri-
mavera i amb un
zumzeig d'abelles
afanyoses daurant
la bresca. El Bisbe
Torras en tenia
prou d'haver-li
posat una garan-
tia absoluta per a
no defallir-hi, co-
neixedor com era
de l'empresa mag-

ne d'aquesta obra
vinculada al ritme
vital de 1 'artista,
que vindria al seu
dia, quan amb la
maturitat de l'ho-
me aconseguís la
pròpia plenitud.
Així com sabé es-
perar durant la
seva preparació
fent -se ressó de
les impressions
continues de Sert,
tampoc no es des-
esperançà mentre
s'executava, deci-



dit a encoratjar -lo i a vetllar per ell, amb
aquell gest de guiat-

ge patriarcal que
sabia endevinar les
rutes deis esperits
deseixits de la me-
diocritat • Per aques-
ta comprensió fou

possible que la contracta caducada es
renovés, a 26 de
març de 1915, amb
un termini de cinc
anys per a deixar la
decoració llesta
Malauradament no
era pas una època
massa propícia perquè l'esperit de Sert

es sentís bé entre les
angoixes de la gran
guerra entorn del ta-
ller parisenc. Per al-
tra part, a 7 de febrer
de 1916, moria el
Bisbe Torras que era

l'ànima que informava el delit del pintor;
aquest havia de fer
front a altres coman-
des i I' obra de la
Seu s'encallava cada
dia • A Vic, però, el
Dr. Jaume Serra i
Jordi, obsessionat
per aquesta obra pictòrica, maldava per

veure -la acomplida.
La fascinació i l'amis-
tat que l'unia amb
I ' artista el converti-
ren en vigilant assidu
de l'empresa, ama-
tent sempre a palpar

les realitats del somni d'or que havia de
revestir la Seu. Per
això, si vegé expirar
la contracta, en re-
prenia una de nova,
pel gener de 1922,
que amb un termini
de dos anys assegu-
rés almenys la part decorativa correspo-

Pons Pilat condemna
Jesucrist a
rnort en creu.



nent als plafons de sota
cornisa, prescindint de mo-
ment de les llunetes i de
les voltes • PERFECCIO-
NAMENT DEL PROJECTE
Sert es debatia aleshores
en la transformació de la
técnica i del colorit a base
d'estudis que el conduïren
a executar les teles en gri-
salles sobre fons daurat,
com a to únic. Era com
entrar en una nova eufò-
ria, a través d'una revisió
autocrítica, per la qual
obtenia la plenitud de les
formes i expressions deco-
ratives, com si arribés a
una meta prefixa que ara
assolia amb l'aplom i do-
mini adquirits per un llarg
entrenament • Li calia re-
fer els plafons executats
anteriorment a plena poli-
cromia per a refondre-hi
els mateixos temes en gri-
salla, rependre de bell
nou tot el projecte i reco-
mençar l'execució del pri-
mer pla, del qual només
es salvava el dibuix de
les composicions. Així
abandonà la idea de l'Ar-
bre de la Vida que relli-
gués tota la decoració.
Cada plafó tindria el seu

propi valor de-
coratiu emmar-
cat per la ma-
teixa arquitec-
tura, i com a
complement
d'aquesta. Con-
servaria, però,
el pla general
de selecció de
temes a desen-
rotllar que, si bé
perdien l'entra

-bament concep-
tuós que els uni-
ficava en el
poema exposi-
tiu del dogma
de la comunió
dels sants, en
canvi deixaven
l'artista amb
més llibertat de
moviment, en
esguard del
guany que hi
obtindria l'obra
com a decora-
ció, que era la
finalitat primor-
dial proposada
i cercada per
l'artista. Resta-
va en ferm l'ex-
posició deis te-
mes bíblics per

EI Calvari.



a sobre les capelles laterals, la deis temes al'legòrics de les benaventurances per

a les llunetes; en el políptic del presbiteri es reduïen els homenatges de la vida

humana per deixar lloc als evangelistes; igualment s'encongia l'exposició de la

vida activa i contemplativa, mentre desapareixia el primitiu tríptic de la trasfa-

cana amb els nous temes de la condemna, mort i sepultura de Jesús • El termini

de temps expirava inexorable mentre Sert encara es movia en el frenesí de les

transmudances, però en camí segur de deixar ('obra definitivament resolta, quan

l'acceptà sota el seu patronatge el patrici Sr. Francesc Cambó. Les mutacions
sofertes pel pla decoratiu havien bestret, a través de les anyades, un esforç de
temps i despesa de materials que mal podia ésser compensat a l'artista amb sim-

ples renovacions de tipus de la primera contracta. Això, que en gran part entorpia
també la realització de ¡'obra, fou aplanat amb un compromís contret entre
Combó i les parts contractuants, a darreries de 1923, a base del qual després
de la gestació laboriosa, les teles deixaren el taller parisenc per a fixar-se d'una
vegada als murs de la Catedral de Vic • L'EXECUCIÓ DEFINITIVA - - Llevat per
a les persones que hi intervenien directament, fou una sorpresa per a tothom la
notícia escampada ràpidament per la premsa que, en el saló del Joc de la Pilota
de París, a finals de juny de 1926, Sert exposava definitivament acabades les
teles del políptic del presbiteri, l'homenatge de l'orient i de l'occident, els quatre
evangelistes i Sant Pere i Sant Pau sostenint la pedra símbol de l'Església. Tot
seguit les teles es posaren camí de Vic i a la Catedral començaren els treballs
de col'locació, enllestits per l'octubre del mateix any • A l'esclat d'admiració
general, sollevada en l'opinió, correspongué la febre intensament activa de
l'execució que dugué, durant l'any 1927, a la col'locació de les teles de sobre
les capelles amb representacions deis cicles del Vell i Nou Testament, les corres-
ponents al creuer amb I'estigmatització de Sant Francesc, Sant Ramon de Penya -
fort confessant al rei Jaume, I'al'legoria del missal romà i el sant Sopar; i final-
ment les immenses composicions de la trasfacana, amb la condemna de Jesús,
el calvari, i el sant sepulcre. Així quedava llesta la decoració de cornises en avall
que, en principi, es gestionà d'inaugurar solemnement a darreries d'octubre.
Entretant s'anava al compromís per a prosseguir -la amb els plafons de les llune-
tes i les voltes. Per aquestes calia madurar encara el pla definitiu i fixar la forma
d'execució; per aquelles es reprenia, modificat, el tema de les benaventurances
segons el primitiu projecte. Tot seguit l'execució fou un fet i els plafons de les
llunetes es fixaren a lloc, des de principis de l'any 1929 • Al mateix temps, i
amb l'ajuda d'altres generosos patricis que hi volgueren col-laborar, es procedia
a completar la decoració de les parts arquitectòniques de la Seu. La cornisa, fris

La xusma
i soldadesca al peu
del Calvari.







i arquitrau en coloració a base de tonalitats verdoses a	 gamma	 diversa, imitació
de jaspiat natural, fent de ¡lit a l'or mat deis motius arquitectònics i escultòrics de
filets i mènsules de la cornisa i de capitells i estries de les pilastres i de les llegen-

des daurades, i espaiades per florons, al-lusives a les composicions de sota, posa-

des en l'ample espai del fris • LA DECORACIÓ DE LES VOLTES -- La Catedral

restava amb les parets cobertes per una crosta d'or i gran part de la idea	 deco-

rativa estava executada; mancava solament la superfície de les onze voltes amb
la cúpula del creuer i el sostre del presbiteri. Ja des de la primera	 concepció del

projecte l'artista havia deixat per més endavant la concreció definitiva deis temes

a figurar -hi. Amb les mudances sofertes i en els moments en	 qué	 avançava	 l'en-
renou de fixació de les teles, s'imposava la recerca d'una solució	 pràctica	 de	 la

tria de temes a desenrotllar-hi i de la manera d'ésser-hi	 executats, puix	 que,	 en

les grans superfícies corbes i irregulars de les voltes, no era tan	 avinent	 l'aplica-
ció de teles com ho havia estat en les parets. Es podien pintar directament o calia
recòrrer a un sistema mixte, de medallons centrais executats sobre tela	 i aplicats
al	 mig de la volta, mentre	 la	 resta	 es	 decorés	 directament.	 En	 aquest cas	 els
temes serien a base de la glorificació deis Llibres	 Sants	 i	 de	 les	 obres	 cabdals
deis Pares de l'Església en grans volums portats per infants; a la volta del presbi-

teri les Taules de la Llei; en les tres centrais des	 del	 cancell	 al	 creuer,	 l'Apoca-

lipsi, les Actes deis Apòstols i les Epístoles canòniques; en	 les	 quatre	 laterals de

mà dreta, Sant Agustí, Sant Tomàs, Sant Dionís i Sant Ambròs; i	 en	 les de mà
esquerra, Sant Joan de la Creu, Santa Teresa, el Beat Lluil i Sant Ignasi de Loiola,

tot	 presidit	 per	 la	 figuració	 de	 la	 Trinitat	 a la	 cúpula	 ceitral	 •	 Les dificultats
pràctiques d'execució dugueren al tanteig	 d'una simple	 ornamentació	 arquitec-

tònica, lligada a l'estil, de la qual es féu un assaig en la primera volta de	 la part

de l'evangeli propera al cancell; però com que	 aquesta fugia del conjunt harmò-

nic decoratiu, decidí a Sert a rependre els temes primerament concebuts 	 i	 trans-

portar-los a la mateixa amplitud de formes i 	 de	 color.	 Així	 passà	 a	 l'execució

d'una	 maqueta, absolutament	 resolta,	 que	 permetés	 empendre	 la	 decoració

directament o sobre una superfície aplicable. El	 model	 col-loca	 en	 la	 cúpula la

Trinitat com dominant-ho tot; en les dues voltes centrals posa el triomf	 deis	 màr-

tirs, deis confessors i de les verges; en la de	 sobre	 l'entrada,	 l'Assumpció	 de	 la

Verge Maria; en les laterals, contraposa les relacions de ('home amb	 la	 divinitat
Els profetes clouen amb les següents	 escenes:	 el	 do	 de	 la	 vida,	 la	 ingratitud,	 el	 càstig,	 la peni -

els ¡libres
tència, l'amor diví i la gratitud	 •	 La maqueta	 fou exposada	 a	 Madrid	 en 1930,

de la llei antiga
a la part baixa i tot rutllava	 en	 bon	 camí per a	 dur	 a terme	 l'execució,	 però	 les	 mutacions 

del Calvari. polítiques	 feren	 impossible	 realitzar -la, 	obrint	 altre	 parèntesi	 de	 paralització.



LA VALOR DECORA-
TIVA - - En contem-
plar la decoració
pictòrica de la Cate-
dral de Vic, hom es
sent atret per la irre-
sistible fascinació de
la seva grandiositat i
en surt amb una im-
pressi ó admirativa,
per l'escalf roent de
les seves parets cros-
tades d'or, damunt
les quals les escenes
i motius de les com-
posicions es bellu-
guen en la pompa
apoteòsica deis sants
en un to bistre d'es-
clat senyorívol, per
entre la vermellor
deis cortinatges es-
correguts, la fumera
deis encensers, el
batec de les ales an-
gèliques i ¡'encrespa-
ment de les nuvola-
des • El procediment
emprat a base d'ex-
tendre el colorit da-
munt de teles aplica-
bles a les parets,
més expeditiu que el
fresc i més resistent
que el tremp, dugué
a l'artista a una téc-
nica superior a la de
l'oli, la qual encertà
a còpia d'experièn-
cies per c, obtenir la
coloració ràpida i
noble. L'harmonia
daurada que, de bell
antuvi, cercà per una
espècie de clar obs-
cur groguenc i que

després abandonó
per tirar-se resolta -
ment a plena poli-
cromia, amb predo-
mini d'ocres, roigs
sombres i blaus, fou
aconseguida amb
major esclaten donar
a les teles un fons
únic d'or a la cisa
damunt del qual ju-
guen només dos ma-
tisos d'un sol color
bistre i qua!ques ve-
ladures de carmí,
d'una magnificència
serena que no decau
en monocromia a
causa de les mera-
velloses transparèn-
cies i deis tocs dis-
crets de les cortines i
celatges • La com-
penetració del deco-
rat amb l'arquitec-
tura dóna una visió
uniforme de sumptuo-
sitat de línies i vo-
lums, que es dilata
en penetrar qualse-
vol punt i que s'en-
grandeix des de cada
detall per la força
d'una creació màgi-
ca, dotada d'una
imaginació familiarit-
zada amb les pro-
porcions oblidades i
amb facultat per evo-
car en plafons pres-
tigiosos els moviments
de les multituds i deis
corteigs. Sert, mestre
de la seva composi-
ció, segur deis seus
efectes, lliurà el seu EI Sant Sepeli de Jesucrist.
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geni inventiu
a	 completar	 l'estruc-

tura estilística de la Catedral,
seduït per la seva arquitectura,
dins	 un	 ambient	 característic,
on tot se	 li	 acomoda	 i	 coinci-
deix	 per	 la	 visió	 magnificent
de les coses, per l'envergadura
del dibuix	 i	 color	 i	 pel	 tracte
dominador deis	 escorsos	 i
perspectives. S'ha dit, en veritat,
que I'ossamenta acadèmica de

la Catedral ha recobrat, a un segle de distància, la seva pròpia carna-
dura. Per això és impossible jutjar -la serenament sense	 l'ambient	 que
l'enclou i sense el marc que l'enquadra ■ EL CONTINGUT IDEOLOGIC
Dins d'aquest marc es produeix amb	 un desplegament ingent d'ener-
gies que arrossega els pinzells a un desfici de formes i volums pel camí
de llibertat que li dóna la traça barroquista, desentesa de qualsevulla
sistematització. El	 concepte	 genèric de les	 composicions	 no	 és,	 a	 la
manera migeval, una obra didàctica d'exposicions bíbliques ni la plas-
mació	 d'un	 exemplari homiliètic que	 sermonegi	 els fidels.	 Els	 temes
abstractes, les al-legories flotants en	 aurèoles	 de formes	 vaporoses	 i
en rebulls de moviments, basten com a camper per a	 estargir -hi	com-
posicions	 d'un	 caient	 de	 selecció	 personal	 que	 asseguren	 eis trets.
deis elements històrics i de les convencions	 iconogràfiques,	 mentre	 es
fonguin en l'íntima compenetració de conjunts, dintre	 l'harmonia orna-
mental •	 La subordinació preconcebuda de tota la decoració a l'arqui-
tectura i de totes	 les	 composicions	 com	 a	 elements	 integrants	 de	 la
decoració, és la clau que obre la	 selecció	 deis	 repertoris	 de	 temes	 i
motius que Sert extreu exclusivament deis conceptes	 religiosos	 de	 la
vida humana, enfrontada amb la vitalitat del Crist	 i	 sublimada	 en	 la
força heroica deis sants, expressats	 amb	 una	 eloqüència	 d'epopeia
que canta les grans apoteosis, els triomfs i les superacions de les defa-
l l ences	 humanes, amb	 un	 fogalleig	 d'entusiasmes	 que	 ii-luminen	 de
reconfort i d'esperança	 •	 Es debades cercar -hi	les fórmules	 tradicio-
nals que l'enginy solitari d'un esperit, tan	 selecte	 com	 el	 de	 Sert,	 ha
abandonat per tal d'acollir -se només a les	 essències	 mínimes, impres-
cindibles a l'esquelet del tema i vestir-les 	 de bellnou amb	 l'energia de
la seva visió per fer-ne eis seus tipus i a la seva manera.	 L'equilibri de
les composicions es compensa en la distribució deis volums, en la llumi-
nositat de les formes i en la contorsió del gest i expressió	 de	 les	 figu-
res, sense excessos de sentimentalisme ni tortures de	 moviment,	 amb
una pompa moguda de tumulte vital en qué no hi han desordres preci-
pitats ni disbauxes. Les figures hi prenen formes	 ampul-loses	 de	 nudi-
tats	 grasses, molsudes i massisses d'humanitat, contornades 	 de	 dibuix
ferm, folgades de draperies, amb airosos plegueigs que juguen amb

eis	 capells	 fantàstics	 i	amb	 les	 ales	 immenses	 deis	 ésser	 angèlics
POSICIÓ ARTÍSTICA --	 Les	 apreciacions	 crítiques	 produïdes	 durant

el	 llarg	 procés	 de gestació	 d'aquesta	 obra	 decorativa	 han	 donat

suggerències	 d'enfrontament amb Miquelàngel, 	 de filiacions	 amb	 les

escoles decoratives veneciana i flamenca i	 d'una	 marcada	 influència

Maqueta del projecte de l'escultura	 barroca espanyola	 i de la pintura de Goya. Confondre

el	 seguidor d'una tradició decorativa amb un deis	 seus estats estacio-
per a la

decoració de naris,	 és d'un anacronisme de judici	 de	 mal	 sostenir,	 si	 s'admet	 que

les	 voltes. així com fa progredir la técnica	 de	 la	 pintura	 mural,	 amb	 ella,	 sap



transportar -hi la visió deis temes i l'exe-
cució	 deis	 motius	 •	 Sert,
barroc	 per	 temperament,
s'ha lliurat a la sublimació
artística d'ex-
pressar	 les ses de la tra-
coses, no	 com	 es dició	 de	 les
pensen, sinó	 com millors escoles	 històriques, a

es veuen, amb	 la ponderar la	 distribució	 deis
visió seva pe- volums	 i	 a	 fixar	 l'expressió
c u f i a r	 enfo- de les formes i de les
cada	 a	 la	 gran	 pintura figures amb el	 senti -
decorativa que Tintoretto, ment d'opulència i de
Veronese i Tièpolo	 ompli- profunda humanitat que gon-
ren de realismes i Ilumino- flavo les escultures barro-
sitats.	 Recercador	 de	 la ques,	 i	 a	 transportar -ho	 tot
novetat, és en aquesta òr- dintre un am-
bita de moviments ontroba bient	 colos-
la seva	 pròpia trajectòria sal de gran
amb una personalitat prou extensió	 de
forta	 per	 a	 deslligar -se pintura, quan
d'imitacions	 servils	 i	 de s e m b l a v a
fascinacions dominadores, clos el perío-
sedu'it	 només pel to i	pel d e	 d e	 l e s
conreu	 de	 l'estil. decoracions
La	 seva	 origi- de gran	 en-
nalitat rau a vergadura	 •
donar una Per això Pau
síntesi de les Claudel	 ha	 pogut	 dir	 que	 1' art,
exp e r i è n-	 amb	 Sert, torna	 a	 entrar	 triomfalment
cíes deco-	 dins el	 temple	 amb	 el	 brogit	 deis	 orgues
ratives	 dels	 i	 de totes	 les	 campanes	 llençades	 al	 vol.
grans espais, apre-	 Hi	 entra	 amb	 l'apoteosi	 d'una	 posta	 d'or

en què, segons judici 	 d'un	 crític,	 ho	 abaixa
tot, color, època i estil, per	 jugar amb una

mitja llum en	 qué tot	 és permès al lliure
joc	 de	 la	 seva	 independència.



Exterior de la Catedral.
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UNA
BARDISSA

DE SIGNATURES
Ilegibles al peu de
la meva partida de
naixement, certificaF p t

oque la meva àvia	 S ^( ,
ferrerMas

B ach • R.paterna era filla de
les Guilleries. Això Vi ES GUILL1^no interessa a ningú C	 EPDni és de cap mèrit	 ORTA Lde part meva, la hoP F R	 P\ A	 1 B É s

RA M ON R^ERO^
sé. Ho constato no-
més perquè m'agra-
da d' entortolligar
aquella bardissa de
gargots de gent Ile-
trada amb 1 ' altra
bardissa autèntica
d'arboços i gineste-
res, d'arços i brucs
d'una i altra banda
de la Riera d'Espi-
nelves. Cada vega-
da que m'obro pas
enmig de la brolla
de la Guilleria i al-
tres tocoms de la
muntanya i m'esgar-
rinxo, penso que les
romagueres esbri-
nen si porto saba
de pagès i de gui-
Iler, i lo me'n sento
tot cofoi, com n'estic
ara de poder par-
lar de les Guilleries,
terra de la meva
àvia i terra àvia:
Catalunya vella, as-
pra i arrugada, amb
molts replecs de fal-
dilles i un bon bos-
sot de riquesa i de
llegenda Les
Guilleries són tan
populars com la
guineu mateixa. Qui
és que no n'ha sen-
tit contar alguna
història? El seu nom
només la desvetlla
la fantasia. Fa pen-
sar, és clar, en gui-



No pretenc descobrir res a ningú. Amb la mateixa como-
ditat que una senyora pot somniar, si li plau, sobre les
faules de la guilla, tot gaudint, al coll, l'afalac d'un
renard de pell ben adobada, semblantment, podeu amb
auto deixar que la fantasia corri més que no pas ell en
els dominis d'en Serrallonga tot capdellant la carretera
ben asfaltada, vorejada de boscos de pins, roures, alzi-
nes i castanyedes: la pelussa de la guilla; i veure'n els
seus unglots en les cingleres de Tavertet i del Far, la
magnífica testa en el Montseny i encara amb les Agudes
per orelles • Un bon itinerari, tast de Guilleria, és el de:
Vic - Romagats - Espinelves - Arbúcies - Sant Hilari - Bojons
- Vic. Em complac a recordar-lo per refrescar -ne la
memòria als qui ja el coneixen, i oferir -lo als qui no
l'han fet • Es un bon començament d'excursió per ama-
rar-se de terra nostra, trobar a pocs minuts de Vic, passat
Calldetenes, gairebé a peu de carretera, la Masia de
Can Tona, on Mossèn Cinto Verdaguer, «fangant com un
poeta i escrivint com un fangador», féu vida d'estudiant.
Això prepara la fantasia. Sant Julià de Vilatorta, dit
altrament de les 011es, és a la boca mateix de les Guille-
ries, n'hi arrenca les dents: en treu els pinyons i els torra
a senallades. Va bé el contrast de torres i xalets d'estiu-
eig amb la solitud de boscúria de què aneu en busca; i
l'aigua de les fonts abundoses de Sant Julià, tan ben
agençades, us fa pensar en la cançó ininterrompuda, a
plena veu, de la Riera Major. Carretera amunt, amb mol-
tes giragonces,—no tingueu por, si traboqueu, rebotireu
com una pilota en els filats que protegeixen les voreres
deis pendissos—s'arriba a Romagats, collet al cim de la
pujada, on reposa la caseta blanca del peó. Comença la
Guilleria • Romagats n'és la clau, la finestra de bella
miranda que us deixa veure d'un cop d'ull el miracle



panoràmic d'un canvi total de decoració. Com per
art d'encantament un món nou se us esbatana.
Necessiteu ben bé tots els ulls per a abassegar tanta
boscúria i muntanya. Hi ha molta geografia, molta
geologia. Feu mapa: Montseny, un gran tou de Gui-
lleria, Cingleres de Tavertet, el Far, Cabrera, Puigsa-
calm, i, allò blanc, el Pireneu. Us doneu compta que
la Plana de Vic reposa al cim d'una ¡losa i que, en
les barbacanes d'aquesta llosa mal trencada, la
Guilleria hi passa agemolida, escorreguda del
Montseny i troba tabelles en les gorgues de la Riera
Major i del Ter i s'enlleixa pels cingles, i és gepe-
ruda de carenes, l'una trapant l'altra. Veieu molta
Guilleria i molta cleda de muntanyes que l'encer-
clen, però encara hi ha més Guilleria per a veure;
bé prou que ho sap la línia de conducció elèctrica
que enfila les seves torres boscos a través, carenes
amunt cap a l'indret de Tortadès, la casa blanca
que vola com un tudó sobre les obagues aflotona-
des de castanyers i alzines • La Guilleria ja us ha
magnetitzat, us xucla. Baixant sempre amb molts
revolts, com qui segueix les vires d'una cargola, us
aneu ficant dintre aquest mitjot de guilleria atapeïda
de pins com agulles un coixí; i, per poc nas que tin-
gui la vostra imaginació, ja li semblarà que ensuma
el peu d'En Joan de Serrallonga. Aviat s'arriba a la
Fullaca, entroncament de la carretera de Viladrau
que va a enllaçar amb la de Vic a Viladrau, una
altra entrada guillera menys sobtada. El paisatge us
hi acompanya de mica en mica a resseguir-ne una
galta, de la qual la Vila de Viladrau n'és el sotet de
('hermosura, sota l'ample front de la «Muntanya
d'Ametistes», riallera amb les seves torres de ¡ardí,
l'aire lleuger i sanitós, de bon respirar que gairebé
no deixa posar pell a les cèlebres mongetes de bon



La Font Picant - Sant Hilari Sacalm.



coure, que s'empassen com confits • Per a endinsar-vos a la Guilleria,
encara que passeu per Viladrau, haureu de veure, camí d'Arbúcies, el cam-
panar d'Espinelves. Bell campanar romànic digne d'ésser restaurat per
posar al descobert les finestres geminades i valorar llurs columnates.
Seguint l'itinerari traçat de bon començament, des de la Fullaca—hostal
molt freqüentat deis vigatans que hi van a collir rovellons —la carretera
ressola fins a la Cantina, sobre gres, terra granalluda com roca estan

-tissa sobre la qual jau bona part de la Guilleria • Arran mateix de la
Cantina —lloc frescal, de bon estiueig, que algun selecte de ciutat ja
comença a conèixer com a programa de repòs d'unes vacances, sense
amoïno de veïnatge—s'ha passat la Riera Major, abundant de nom i
d'aigua. Les garces—registro el cas, sense que sigui descoberta meva

—arriben només, no sé en virtut de quin conveni aeri, fins a la ribera
esquerra de la riera: no se'n veu cap a l'altra banda. La Riera Major, tal
com el seu nom indica, és la de més verbositat d'aigua de les Guilleries.
Fecunda pollancredes, vernedes, rega algun prat, i esmola roques que
l'escanyen, fins que es barreja amb el Ter. Si fos de cel'luloide, capde-
llant-la, tindríeu una gran pel'lícula de la Guilleria i veuríeu en Serrallonga
al Pont de Malafogassa. Després de passar la Riera Major experimenteu
la sensació d'haver rebut el baptisme de la Guilleria. Els pins es queden
endarrera. A la Pujada del Coll del Buc—carretera d'Espinelves que s'em-
pelta amb la de Sant Hilari a poc de deixar la Cantina—un bosc d'alzi-
nes se us tira a sobre des de Mercadell i s'esllavissa cap a la Riera de les
Corts, i es torna a enfilar per la banda de migdia cap a la tossa de les

I

1 Castell de Montsolís - Prop de S. Hilari Sacalm.



carenes de Montalt - A cada
revolt el paisatge es torna
ferreny i solitari. D'un cop
de trabuc us podrien escom-
brar de la carretera. De
revolt en revolt, des del cim
de la pujada, la clariana del
Coll del Buc parpalleja com
un far: és la finestra de tota
aquella cambra de boscúria,
negra, plena de sarrions de
carbó. Afranquit el Coli del
Buc, davallant, amb unes
quantes recolzades més, —Ía
Guilleria té el contrast de les
valls—el paisatge es dóna,
s'amanseix, la carretera es
fa amiga de la Riera d'Espi-
nelves. Aquestes rieres, ben
vestides de riberes, són l'ale-
gria de la Guilleria, com us
alegra la vista i el cor, anant
perla muntanya, trobar quan
menys ho sospiteu, alguna
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noia de pagès que va de camí, de cara gerda i riallera, filla d'un pare ferreny i esquerp, però

que li dóna el bon dot d'uns pradius amb vimeteres i fesolars, pollancredes i pomeres. No us

vull entretenir a casa l'àvia, tot un mas amb un gran hort, casa lloca de la vall. Hi passarem

per davant, i només us diré que un gran naturalista n'eixí, en Marian Masferrer que deixà el

record d'una col'lecció d'ocells embalsamats i un parc al peu de la casa, amb una gran varietat

Part davantera del
Castell de Montsolís.

d'avets i pins que bé podria ésser l'experiència d'una nova flora encaminada a enriquir la
forest guillera • Us recaria tota la vida no conèixer la Font Fresca i haver-hi passat tant a la
vora. Hi mena una carretera de desemboscar molt poc abans de passar el pont de la riera
d'Espinelves. Són quatre passes ben aprofitades. Es una font que sembla feta a posta per a
portar -hi convidats de festa major i fer propaganda del país. Els castanyers, els avellaners i els



boixos ho saben i s'entertolliguen de branques per donar -li bona ombra: ni una ullada de sol
us farà vergonya. Ben asseguts als pedrissos que fan d'escó a la font, us podeu menjar un
arròs sobre la gran pedra de molí que fa de taula. La Font Fresca és ben batejada: l'aigua és
gebrada de debò, és de les que se somnia en hores de febre, i això és un veredicte que no
falla mai: la font que se somnia encès de febre, és sempre la font més fresca de totes les

Runes del claustre
del Monestir de
S. Pere Casserres.

que coneixeu o Belles tanyedes de castanyers, d'on surten grans tortells de rodells i fusta

de botada, suavitzen el paisatge. Si els arbres, com els habitants, ens diuen les diferències de

" comarca, observeu la diferència de contextura guillera: la Guilleria de pins, la de només roures

i alzinars, la de castanyers i la de les sureres. Deixem a l'esquerra el poble una mica acimat

d'Espinelves, la carretera s'hi esmuny per sota fins que s'engalza amb la d'Arbúcies on desco-



briu una altra vessant. Les alzines sureres van apareixent de tant en tant com soldats d'un altre

regiment enmig del gran exèrcit de bosc. Com es transforma el Montseny! Que diferent de tal

com el vèiem des de Romagats! Hem fet molt camí i el Turó de les Agudes s'ha anat desprenent

del bloc de muntanya que la perspectiva de la distància ens pintava, i tota la falda li cau ros-

tos avall. País ric d'aigua, l'abundància de la qual se li veu al Molí de les Pipes, ran mateix de

la carretera. Es un bon parador amb font, de poesia molt entenedora com la de totes les fonts.

L'abundor d'aigua i la benignitat del clima fan d'Arbúcies un corn de l'abundància de fusta i de

fruiters. La Guilleria vol ésser amable amb els senyors de Barcelona, que hi van a passar l'estiu,

El Molí i, més enllà, el poble de Sau.



Detall de la cuino de I'Avenc.

i en Rossinyol, que no podia veure males cares ni de persones ni de pai-

satge, passava temporada a Arbúcies i hi pintava. La riquesa del país bé

prou que es veu pels carrers de la vila. El dematí del diumenge és un trà-

fec de gent per la Rambla i per la Plaça, amb mercat a sota dels pòrtics.

S'hi veu molta gent amb aires de propietari ric que té bon cop d'ull per a

evaluar les cargues de rodells o de carbó • La magnífica carretera d'Ar-

búcies a Hostalric, tan ben ombrejada de plàtans que li guarneixen un

envelat de verdor a tot el llarg, és una temptació; però, per a travessar



més Guilleria, cal que ens encaminem vers Sant Hilari. Ens hi condueixen 12 quilòmetres de carre-
tera que s'empina per costes més despullades de bosc. El país té una altra fesomia, però és
Guiller. Sant Hilari, capital de la Guilleria, està voltat de turons sense malícia, i us ve una mica
de nou de trobar -lo allà on és. No cal dir-ho, tot l'interès es concentra a fer una visita a les Fonts,
que són la farmàcia més acreditada de Catalunya per guarir el mal de pedra. Mireu si en té de
coses, si n'és de bona la Guilleria, que s'exprem les entranyes per donar-nos medicines. El
camí del Balneari té quelcom de parc. Beveu un got d'aigua de la Font Picant, i trobeu que se us
posa bé; i com que n'hi cap tanta, ¡a us imagineu la bona fe—ben esmerçada per cert—de tota

Elna casa pintoresca de Rupit.



La Vall de Susqueda.

la corrua de malalts que a l'estiu fan de la font un hostal concorregut. La riera, que passa al peu
mateix de la Font, és un bon contrast per a fer -vos meditar entre la diferència d'aigua i aigua; i
fins arribeu a desitjar —filantropisme!—que tota la riera ho fos d'aigua picant i que passés per tot
arreu, fiblant bufetes i espedregant fetges. Però ja és molt saber que a Sant Hilari, hi ha la flor del
penical per a molts mals • A menys que volgueu continuar cap a Osor, passant per un budell de
carretera—mena de «Cañón del Colorado»—de la Guilleria que ensenya totes les urpes de gat
masquer amb pendissos i grenys, de retorn a Sant Hilari, desviant -vos molt poc per un branquilló
de carretera, podreu admirar el Castell de Montsolís, antiga casa forta de la Saleta del Mas,



Riera i Molí de Sallent.

reconstruïda amb aires de castell, amb mu-
ralla i torres - Un tant de pujada i altre
tant de baixada, amb paisatge que tira un
xic per les seves, fins que, tornant-vos a
enfilar, arribeu a les voreres del «Pla de
les Arenes» amb artigues i boscos. Sou a
l'obaga de Tortadés. Una perxada de casta-
nyer s'eriça ufanosa com una pollancreda
ben regada. De tan espessa, el sol no hi
penetra mai; per això és neta de mates com
les lloses d'un claustre del qual en té la
frescor, la solitud, la bellesa i el silenci. Si
n'heu feta de volta per atrapar ajocada en
plena boscúria, ben bé a les envistes, la
casa de Tortadés que, des de la serralada
vermellosa de Romegats, vèieu voleiar com
un tudó! - Com una clenxa que esbadia
una gran cabellera, la carretera, fent ziga-
zagues, despentina bosc i més bosc. Reviviu
l'aspror del Coll del Buc. Collsesplanes,
humanitza una mica la solitud de tanta turo-
nada. El quilòmetre 24 és un lloc de parada
per a esperar -hi el senglar alçat de la Dolla,
o empaitat des de les obagues de les Corts,
passant per les carenes ferèstegues de Ver-

nencs. Es un comarc
de senglars i de gui-
lles que encara es
torna més ferèstec
quan els flamencs hi
glapeixen el rastre o
tenen «seti» al porc.
EI paisatge no s'es-
badella fins que la
carretera, després de
tant baixar, s'aplana
i guanya amplada
per a retrobar la
Riera Major: Sou a
Bojons: l'hostal de les
beranades i de les
grans amanides que
els diumenges hi fan
els pescadors que
hipnotitza l'ull del
gorc i es passen la
tarda fita la vista en
el suro esperant que
s' enfonsi i treure



Cinglera del mal sopar - Querós.

aquella truita de qua-
tre o cinc lliures que
¡a fa dies que s'hi
veu i Ii claven esco-
petades. Es cert que
hi han truites a la
Riera Major. Qui no
tingui art ni pacièn-
cia per les truites, no
per això perderá el
temps, que de barbs
n'omplirà un canas-
trell seguint els gorgs
i les platges des de
Bojons a Crivillers
Des de Bojons a la
Cantina, el país es
desclou, s'extent i
s'aixampla en una
petita plana de rega-
diu com un gran hort
tancat de muntanyes,

que, poèticament no-
més, sembla ésser
l'hort del senyor rec -

tor,car l'església par-
roquial presideix la
vall, amb el veïnatge
de la gran casa de

Masferrer de la que en reb molta compa-
nyia, i en la que són de bon mirar unes
belles façanes esgrafiades • La Cantina...
La Fullaca... la flaire de reïna de pi es repe-
teix de retorn: s'ha complert l'itinerari fixat.
Romagats com a terme de la Guilleria, tam-
bé té per la tornada una bella vista: deixa
veure en pampallugues de captard la plana
de Vic i la ciutat quieta que comença encen-
dre els llums com un vaixell anclat. Acaba
d'ésser fosc. Es una fosca que va bé per
anar revelant a dintre vostre tots els clixés
de paisatge que us han entrat pels ulls i

tenir una mica d'àlbum de les Guilleries.

Per a qui en vul g ui tenir una mica més d'àl-
bum, començant amb l'itinerari descrit, i més
afanyat, sense que uns neumàtics Pillin de la

terra i en pugui sentir més la vibració, Vic
també és porta de la Guilleria. Per fer excur-



Gorg i Molí de Bojons.

Parròquia d'Ossortmort.



sions a peu, s'ha d'obrir una mica més de bon matí - Parlo d'anar a Sau, passant pel Castell de Sabassona, pels qui
vulguin fer-ho a peu, o bé per Vilanova pel qui vulgui anar-hi amb auto i continuar caminant fins a Sau, encara que no
manca qui arriba fins a Sau amb auto • SAU: cingles, campanar, pont i aigua, és la meca de la Guilleria, que almenys
un cop l'any visiten els vigatans. No hi ha res de tan característic, entre rialler i malcarat, com aquest fonda) tan ben
emmurallat de murs naturals, de roques roges com grapats d'argila mal pastada. El Ter s'hi extén en pie domini fins a
fer una gran platja en què molts s'hi han iniciat en la navegació, remant amb la barca del moliner. Una diada a Sau,
vol dir enclotar -se en una vall diferent de tota altra, en la que l'aigua ens diu totes les trifulgues del seu curs: es veu
saltant pels rocs; passant pels esqueis com un torrent muntanyenc; llisa com una carretera asfaltada donant sensació de



velocitat amb la correntía deis grans rius; mansa, profunda com un mirall, en les platges; i polvoritzada,
tota escuma í remor, despentinada per la resclosa. Una diada a Sau, a la vora de l'aigua, vol dir, és ciar,
dedicar-se a la pesca del barb, de la bagra o de la carpa. A les balances del molí els pescadors de nom
hi registren al cap de la diada les lliures i les unces que fan una bagra o una carpa i s'hi sent la història
de les pesqueres afortunades. Pescant o sense pescar, no se sap quina ombra triar de tantes com us con-

S. Julià de

Vilatorta.

viden a la vora del riu, sota deis pollancres o deis verns; i sobre un bon tou d'herba fa de bon fantasiar
amb els pensaments inundats de tanta aigua sobre la gran inundació en projecte —se n'ha parlat molt

—de tota la vall tencant-la amb un gran mur per convertir-la en pantà; i penseu amb el gran embassament
que desnonaria, temps abans, tots els habitants del poble, i en el moment apocalíptic de la inundació de
l'aigua que de teulada en teulada va pujant a dalt del campanar fins a colgar-lo i la gent que s'ho mira



des de dalt el cingle. Des de
Sau, pàtria d'aquell «Fadrí»
murri que per salvar la pell
fou deslleial amb el seu que-
fe Joan de Serrallonga, l'ex-
cursionista es troba situat
immillorablement per pene-
trar en els sots més ferèstecs
de la part baixa de la Gui-
lleria. N'hi ha prou amb se-
guir amunt o avall el curs del
Ter, el riu que tip de treba-
llar a la fàbrica des de petit,
així que es pot escapar de
Manlleu i de Roda, fa unes
giragonses estranyes, mare-
j at del remolí de tantes tur-
bines com ha hagut d'empè-
nyer. Així el trobem a Sant
Pere de Casserres voltant el
vell monestir romànic que
atalaia des del cim d'un ser-
rat com una fortalesa del
silenci i de la solitud • Riu
avall, en cosa de dues hores,
us trobeu ensotats a Querós;
vall i boscúria plena d'histò-
ria i de llegenda, baluard
del famós pubill de la casa
de Serrallonga, lladre de pas
protegit i utilitzat per gent
de pro, senyors feudals i
abads. Des del retó de món
de Querós us doneu compte
del molt pit i molta cama que
havia de tenir en Serrallonga
i els seus homes per anar i
venir des del sot de Querós,
com guineu que vaive del
cau per fer les seves malife-
tes, transitant per mig Cata-
lunya. Cal imaginar-se deu
o dotze anys de córrer amb
gran alè per la muntanya,
fent trapelleries amb el pe-

drenyal i amagant-se per les
baumes i barraques perse-

guit, amb un gran instint de
feram per escondir-se i fra-



vessar boscos amb ulls avesats a la fosca, sabent de nord totes les vessants, les afraus i les carenes,

descobrint corriols i dreceres que potser mai més ningú no petjarà, per comprendre que en Serrallonga

per ésser un tan gran lladre havia d'ésser un gran geògraf amb bon garrot de cames. Una guia de la

Guilleria feta per en Joan de Serrallonga no tindria preu. Tavella del Ter avall, ben entavellat, jau ama-

Plaça del poble de Folga
-roles amb el monument

a Mn. Cinto Verdaguer.

gada de muntanya i bosc la vall i poble de Susqueda, que amb Sau i Querós constitueixen ben bé eis
pa'issos baixos de la Guilleria. Susqueda a 280 metres d'altitud porta un desnivell de 200 metres amb
la plana de Vic (480). Aquest desnivell es Iluca, pujant des de Sau, com qui surt de dintre una olla
—a l'estiu bull amb la reverberació del sol sobre les roques—cap els cingles de Tavertet fins assolir el



poble del mateix nom que
reposa en aquella llosa
mal trencada sobre la qual
hem dit abans que s'ajo-
cava la plana de Vic.
Aquesta llosa troba fi en
els cingles de l'Avenc i del
Far que com un braç s'ex-
tén dins el gran buit asse-
nyalant el Gironès, i té
sota l'aixella l'església
solitària de Sant Martí de
Cantallops • Tavertet, Ru-
pit i Pruit, pròpiament no
són pas Guilleria ja que
aquesta considerem que
es queda a sota els cin-
gles sobre terreny primari.
Aquests pobles com el
Santuari del Far pertanyen
més aviat a la regió de
Colisacabra, en la qual
s'hi alcen també les altres
dues belles mirandes dels
Santuaris de la Salut i
Cabrera, tots dos a peu
de la carretera de Vic a
Olot • La regió de Coll

-sacabra tan ben enlla-
çada amb la de la Gui-
lleria fins a confondre's,
se'n diferencia per la
seva fesomia de pagesia
muntanyenca, típicament
catalana, amb esquelles,
cançons i rondalles. Les
races d'herba i de fullatge
de les fagedes Ii donen
una altra claror • De la
Guilleria i Collsacabra
d'anada o de tornada Vic
n'és la porta. 1 és que Vic
per la geografia i per la
història és nervi viu de la
Catalunya vella i les
comarques s'hi enllacen
com les denes d'un rosari:
de tot un rosari d'ex-
cursions de bon passar.



UNA EMPRESA
DOS

OBJECTIUS	 FOTOS XAV IER BAC

FA MÉS D'UN ANY QUE VA INICIAR-SE, QUE S'HI TREBALLA DE FERM. FA MÉS D'UN ANY QUE ES
basteix amb front amunt i amb ardidesa. Actualment veure -la, és cosa deliciosa. La idea que la va concebre
s'esbadella a la realitat feliçment. La seva forma és d'un modernisme polit que encisa: blanca, ¡lisa, neta i el
gest de vaixell que domina en tota ella, alena optimisme. L'esbeltesa i simplicitat de línia no lleven gens de
magnitud a l'edifici, elegant i meritori i eficientíssim, amb tots els requisits, per la finalitat per la qual ha estat
construït. Els vigatans ja ho consideren—i no pas sense motiu—com una altra joia per a la seva Ciutat aimada.
A Vic, sempre hi han nascut cervells intel-ligents i esperits emprenedors que T'han feta quedar bé, en lloc excel-
lent, en el camp vast de les activitats deis pobles. Ho revelo sabent que podríem estar-nos de dir-ho: ens
referim a la Clínica que uns metges laboriosos i àvids de progrés d'ací Vic i de la Comarca, han aixecat a la
nostra Ciutat, ran la carretera de Manlleu, on s'obra una avinguda amb el nom del Doctor Robert. CLÍNICA
COMARCAL, S. A., és una empresa assenyada i gallarda, impulsada per un neguit de superació, caldejat pe`
l'optimisme més ben predisposat. Els iniciadors d'aquesta empresa no fa molt ens deien: «No sorprengui Ic
magnitud de l'edifici; Vic n'és digne. El confort que s'és establert i la primor que regeix en tot, no faci pal
pensar que es tracta d'una clínica de classe; és dir per a un públic seleccionat.Aquesta Clínica és per a tots els



intel'lectual deis metges que formen
l'empresa, els quals cuidaran de madu-
rar en llur professió a crear una plèia-
de idònea i eficient per a la medicina i
cirurgia especialitzada, en tots els seus
diversos aspectes, fins a copsar la con-
fianca del públic per la seva labor alta-
ment humana i científicament meritòria.
De la sàvia emulació n'ixen les grans
prominències. Per això hom hi és fran-
cament optimista.

L'edifici, ideat i dirigit pel Sr. Teodor
Jost, expert arquitecte en construccions
d'aquesta faisó i amb la col-laboració
del jove arquitecte Sr. Joan Masferrer,
té una llargada de 38 metres per 9 de
fondària. Es composa de soterrani,
planta baixa i tres pisos, que un ascen-
sor i una espaiosa escala els dóna
accés. En la part superior, hi ha una
terrassa folgadíssima; en la posterior,
un gran pati per a estacionar -hi cotxes.
Cambres i dependències estan dotades
de calefacció, aigua corrent—freda i
calenta —telèfon automàtic, timbre se-
nyal de llum, ràdio, etc. 1 totes les ins-
tal'Iacions són fetes amb la màxima
correcció i l'escrupolositat més prim-
mirada. Tot el mobiliari és de tub
d'acer. El total de llits de qué disposa
l'establiment s'aproxima a la quaran-
tena, distribuïts a les cambres de primer
i segon pis de cara a migdia totes. Hi
ha ascensor pel trasllat dels pacients
delicats els quals podran ésser trans-
portats d'una banda a l'altra de I'edi-

malalts: rics i obrers. 1 encara que s'estableixin diferents
pensions, sois afectaran aquestes en les coses purament
secundàries, merament supèrflues: com és ara en el
confort afegir-hi el luxe, etc. L'obrer podrà valdre's deis
nostres serveis i a aquest fi es treballarà la creació de con-
venis entre la nostra societat i les mútues i germandats obre-
res i així llurs associats tindran garantits els nostres serveis
sempre que en tinguin necessitat sense la pesantor dificul-
tosa d'un desembors no assequible a la seva condició».
Molt bé, molt lloable aquesta idea. Encara aquest humanís-
sim objectiu va de bracet amb un altre de molt honorós.
Hom en aquest aspecte esgrimirà l'arma nobilíssima de for-
mar-se una personalitat pròpia en allò que afecta a les
intervencions quirúrgiques de la Casa, mitjançant la labor



fici sense necessitat de lliteres. Al tercer pis hi ha ins-
tal-lada la cuina amb tots els avenços de la tècnica
moderna i cambra frigorífica elèctrica, aparells filtra-
dors, etc., per a poder atendre les més refinades exi-
gències d'un servei d'hotel. Sis germanes religioses tin-
dran cura de l'alta missió del servei de la casa.

Heus ací la CLÍNICA COMARCAL, S. A., disposada ¡a
per a prestar els serveis de cirurgia major i menor,

assistència facultativa i medicació en condicions no
superades pels establiments similars del nostre país.
Heus ací la realitat d'una idea gran i la força d'una
voluntat constant i decidida que honora la ciutat de
Vic i la Comarca. Els encerts, el zel humà i l'amor a la
ciència mèdica sien els viaranys que condueixin l'em-
presa de la CLÍNICA COMARCAL, S. A., a la consecu-
ció de les seves aspiracions i copsin així la fina sentor
de l'èxit reeïxit de la labor més humana i meritòria.
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LA PRESERVATRICE
COMPANYIA D'ASSEGURANCE;

ha llençat la seva nova pòlissa
d'automòbils amb
GARANTIA ILLIMITADA

i
u-

Agent general:

ANDREU DE HITA
Telèfon 11742 

Segur combinat d'automòbils.
Accidents de treball.
Responsabilitat civil.
Individuals - Robament - Agrícola.

Corts Catalanes, 642
Barcelona 

¡
Representant per Vic i Comarca:

III JOSEP SUBIRANA

MANEL DELS OUS
Carrer de Gurb, 49 - Telèfon 76

o
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3en pocs receptors són capaços d'expressar la serenitat de la nit, el murmuri del bosc i la romàntica desesperança que emanen
le les obres de Chopín. Cal que el mestratge en l'execució i els harmònics avellutats de les notes baixes del «Piano de concert », es
eprodueixin fidelment, Per això és necessari un receptor ultrarnusical. El moderníssim PHILIPS «LA CLAU DEL MÓN» basat
:n el nou principi «Multinductància» és l'únic capaç de donar vida davant vostre a l'ànima i al geni de les obres del g ran Chapín.

PHILIPS a "Multinductància"

"La Clau del Món"
DEMANEU
UNA
DEMOSTRACIÓ
A

Ràdio Girbau - Passeig Macià, 4 - Tel. 28 - VIC
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CALCATS
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ESTIU 1 ESPORT MARCA	 REGISTRADA

PROCEDIMIENTOS
PATENTADOS

DE LONA 1 CAUTXÚ

FILLS DE S. CLAVERIA - VIC
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MERCERIA 1 NOVETATS
LLUIS GIRAT

(FILL 1 SUC. DE PASQUAL GIRALT)

PASSEIG DE FRANCESC MACIA, 21 — VIC
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MAGATZEM i DESPATX:
Passeig de Francesc Macià, 51

Telèfon 56

BARCELONA - DESPATX:
Via Laietana, 48; 5- 2.''

Telèfon 21566

Magatzem MARTÍ VILANOVA
Telèfon 50842

Sucursal a Balenyà:
Carretera de Viladrau

t,.	 MARCA REGISTRADA

Adobs Barrau i C.
Fusina, 6 - Barceloní

Representant
a Vic
i Comarca
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SUCCESSORA D'EVARIST APNÚS

CASA CENTRAL

PIaça de C ata Iuna, 22

CASA MATRIU

Passatge del ReIIoge
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SUCURSAL DE VIC
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1MPORTANTÍSSIMA SECCIÓ DE SASTRERIA A MIDA

ILS MÉS IMPOP\ - ANTS 1 DE MÉS VENDA DE LA COMARCA



Dr. Alfons Espona
METGE 1 DENTISTA DEL DISPENSARI MUNICIPAL 1 DE LA

CLINICA COMARCAL

Medicina, Cirurgia i Pròtesi de la boca

VISITA

PLAÇA SANTA CLARA, 7 — VIC

Telèfon 105 X
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Construccions - Transformacions - Reparacions

ltltctà j14acià
CARRER MANLLEU, 61

Telèfon, 12

VIC
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C. Manlleu, 15

Tel. 200
Vic

Materials
Instal'lacions
Reparacions

Projectes

Pressupostos



PERE REJAT
CARNISSER

CASA PARÍS
PLAÇA DEL CANONGE COLLELL, 25 — VIC

Sempre el més nou
en
Capells
Corbates
Camises
Cinturons
Etc.	 4

Casa especialitzada per a la
clerecia en bar rets, bonets, etc,

PER PROMPTITUD
ECONOMIA
1 PERFECCIO

recordeu la

TINTORERIA MODERNA
CHELS
1 PLISATS MECANICS

PASSEIG DE FRANCESC MACIA, 9 — TEL. 245 — VIC

CAFÉ DE 'LA CONSTANCIA
JOSEP
COSTA
AULINA

PLAÇA REPUBLICA, 18
TELEFON 81
VIC	 Saló de Billars

FERMÍ BERTOLÍ N
Recader

La Casa cle les Maduixes

FRUITERIA RIERA
La fruita més escollida

BARCELONA
Baixa de Sant Pere, 75
Tel. 18737

VIC
Rambla del Carme, 2
Tel. 58

Serra) fers, 3 -Vic

DOS VIATGES DIARIS
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El pòndol de la casa

i les obligacions que impo-
sen els quefers domèstics
produeixen un aclaparament
més intens del que els ho-
mes es creuen. Però sapi-
gueu, senyora, que malgrat
tot podeu sempre estar ra-
diant de benestar, si preneu
en els moments de fatiga i
depressió dues tauletes de

Catíaspiioiiiii
esfl-
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