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201. L'interè» pete relat» apòcrif! 1 l'entrada de

No tots els investigadors que s'han ocupat del timpà de Cabestany (Fig.

4, 5, 6] han interpretat amb precisió la identitat dels personatges o els

esdeveniments que sfhi representen. Per exemple. J. Gudiol pensava que el

grup de la dreta amb Maria dins la màndoría representava l ascensió de la

Magdalena156. Gesa De Francovteh va confondre el grup de l'esquerra amb

una resurrecció de Llàtzer157. Por ia seva part, Mn. Trens feia una

interpretació més encertada d'aquestes representacions laterals, però

s equivocava en confondre 1 apòstol que queda al costat de la dextem de

Crtst amb Pere158.

Aquest daner error ens porta a comentv un tlete aspectes iconogràfics

-nés interessants d'aquest relleu. Tal com ja hem indicat en la descripció

que n'hem fet anteriorment, l'apòstoi en qüestió es Tomàs i l'objecte

allargat que sosté no és un filacleri. com també havia pensat Mn. Trens,

sinó el ctagol que Marta li ha donat i que ell està a punt de mostrar als

seus companys com a prova que el ces de la Mare de Déu ha estat enlairat

als cels. Ara com ara. es pot afirmar que es tracta de ia més antiga

representació d'aquest episodi que en els segles següents serà força

freqüent especialment a Itàto159.
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En el capítol anterior recordàvem que aques*a llegenda del retard de

Tomás é3 especialment coneguda a través del text falsament aaibuïi a

Josep d'Arimatea, que, segons els investigadors, el manuscrit més antic

que el conté data de! .icgle XIII. M. Jugie creu, però, que aquest relat tan

tardà recull aquest episodi de l'anomenada Corto a Tttus. en la qual es

simula la resposta que Dionís Areopagita va enviar a Fítus. bisbe de

Creta, sobr la qüestió cíe la Moit i Assumpció de la Mare de Déu160. No

va caldre, doncs, -sperar el seg'e XIII per a la divulgació de l'episodi de

Tomàs; fins í tot, hi pol'-n haver altres relats que també l'haguessin

incorporí»!. Aquest és el cas de la JReœns.a àrab de la qual parla el mateix

mariòleg, 1 la considera i:o >tnierior al segle X . Això fa suposar q-ae la

Recensió també hauria pogut incorpoiar l'episodi de Tomàs de la Corto a

Tttus, i que. fins i tot, podria ser anterior a la narració del Ps.-Josep

d'Artmatea161.

En l'edició francesa de Migne, aquesta Recensió àrab duu per títol Uvre

du passage de la Btenïieureuse Vterg/» Marie i. a més consta "écrtí par saint

Jean ", ja que, tal com comenta M.Jugie. pertany al grup de relats que

segueixen el model atribuït a aquest evangelista. Ate aquest text explica

tota la sèrie de problemes que pateixen la Verge i els apòstols en relació

amb els Jueus, que són la causa 1eis desplaçaments de Jerusalem a

Betlem, i viceversa. Se'n diferencia, tanmateix, en una qüestió : Jesucrist

•• ¿aia als apòstols que traslladin la seva Mare a una caverna que es troba

a la vall de Gctsemaní i és allà on ell baixa a saludar-la i d recollir-ne

/wG: *54Z pig "23 . «ra :6 "es •sr·o^GS és s GJ« dcr«3 :*\3tR V íoharf-s aocs*- x
*arj „ B Voftas Vtrginí ib®* Eow^cc ^*J" \c$i"e$ D*rc "•c, -«* 009^03 occx^seç " '"y
,•* 'zo" c 'cc.'cc c ^s^cess Q.« o*íre t e. "D.cJiC*"wa r* a«s ,·*ipof:*/ef%·ts* "• 658 ces 50^ ¿22 Vege.

-c'è G*' cor* *g^* a S, j%>at*v! cte ^^»0 F«soF»»»e * 56 ' 577-575



135

l'ànima. L*esc<*nari del Trànsit, doncs, no és la cambra de la casa de

Maria, sinó un exterior. Finalment, en explicar que l'apòstol Tomàs

s'havia endarrerit 1 que va demanar ils seus companys que U mostressin

ei cos de la Verge, íé l'ocasió d'afirmat que ha e^tat pujada triomfalment

al cel pels àngelr £s durant aquesta a sumpció, quan Tomàs rep ei

ctayeU que després mostra a la resta d'apòstols com a prova de veritat.

L. Pressoiiyre, ateses» l;s obres de la Toscana que es poden atribuir al

mestre de Crbestany. va suggerir ïa possibilitat d'una relació entr* el

timpà icssellonès i el cuit*» a la "Sacra cíntata " de la catedral de Prato.

Aquesta possibilitat era una dada a tenir en compte pr a la datació del

relleu. La relíquia, segons alguna textos, va arribar a Prat o l'any 1141,

encara que el caite no hi és testimoniat fins a partir de 1 173 cosa que

obliga a datar el timpà dins la segona meitat c* aques; mateix segle. La

Recensió àrab demostra que cl tema podía ser cor egut independentment de

la relíquia arribada a la ciutat italiana1*»2. D'alira banda, ocni»em sí

l'inteies p*%r repiesen«ar aquest episodi de! Uiur_ment del cíngol en «1

timpà rossellonès podria tçn*r alguna to^a a veure amb e! tòpic

trobadoresc de la penyora que te dama lliura a lenamout. Aquesta

penyora solia consistir en un guant, una cinta. u*i culturó, etc El mateix

Cerveri de Girotia s'hi refereix er* els vers-j» següents •

rna dona.mfet? (M cordo estrene.
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no. m por ienga noter ne/or «als pics

Únicament pensem en ta possibilitat que s hagués vist un paraUeh^me

entre aquesta tradició trobadoresca i la llegenda assumpclonista i que, per

tant. el clnyell que rep l apòstol, després de reclamar latenck, <1e la Verge

assumpta, fos tingut com una penarà d'amor |64.

Un altre problema que planteja l'obra de Cabestany és k Incoherència

entre k representació del lateral esquerre, on sembla que es representa el

moment en què Crist ressuctta el ço* d» Marta del seoukre, i 1 assumpció

del cos toert de la dreta. M. Durtat va ser el prime*- que se'n va adonar i

va pensar que no es tractava de cap descuit o de menyspreu de la

cronologia, sinó que caito veure-ho com una clara proclamació de la fe ?n

1 assumpció corporal de la Mare ¿e Déu l65. L. Pressouyre assenyala que

ni el Ps -Josep d'/jimatea ni la Recensió àrab diuen que Jesucrist Ix ixes a

ressucitar la seva Mare i que, per tant, el text que millor explicaria

aquesta égrena« i que, a la vegada, també conté »a de! lliurament dtl

cingol, és el de laLí«pendaAur«i IS6. Lobra del bisbe de Gènova, lacopo

da Varazze. però, va ser escrita entre els anys cinquanta l setanta del

segle XII!. i, d altra banda, tampoc no dóna resposta a l'interrogant sobre
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l'clrvacló del cos rigid 1 amb eis ulls closos fie Atería.

Pensem que una lectura atenta de la Recensió àrab potser en doni la

solució. L'escena de ia nostra esquerra del timpà de Cabestany pot

representar el moment en què Crtst, envoltat de Serafins i de Virtuts,

baixa a la caverna de te v?ll de Josafat on els apòstols har dut el cos de

Maria. Un cop dav&nt d'ella li diu : "Léue-foi. ei wols et que mon Père m'a

donne ", refertnt-se. és clar. a ¡a glòria. Llavors k Verge s'alça i el Fill li

posa la mà al damunt i la beneeix. Finalment, després d'una Uarga

suplica de Maria a favor cle te humanitat, Crist pren 1' ànima i la duu als

"tresors del Pare' 167. Per tant, no es tractaria de la resurrecció, ni de

l'elevació de l'ànima, ja que les propon tons no semblen pas indicar ho.

sinó d'aquesta "retrobada* entre Mare i FUI I6Í>.

Respecte de te representació de te dreta, no hi ha dubte que es tracta de

l'assumpció del cos dins d'una màndorla sostinguda per angelets. En el

tort en qüestió, quan Crtst es presenta davant de Maria, tal com acabem

de descriure, li diu: Tu seras en peu dis en ton corps jusqu'au jour de la

nésnrT«*ettón. et íes anges te serviront, mais ton esprit pur luira dans le

royaume, dans les habitations du Père de la plénitude ". Es a dir. que

ranima no s'unirà amb el ros fins eî dia del Judici Final, de manera que

és Piglc que aquest es figuri difunt. Malgrat tot. encara resta un grau

d'incoherència ja que. segons el retet. és aquest "cos" el que envia el

cíngol a Tomàs . "... tersaue/antpa* de rinde sur une nuée, je vis le corps
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.saint accompagné d'un grand nombre d'anges, et Ü moníaíï avec eux en

triomphe dans le ciel, et Je demandais, auec de grans erts. que la

bienheureuse Mane me fcéftít et ette me donne cette ceinture « »es. Davant

d'aquesta paradoxa ens preguntem fins a quin punt es seguia al peu de la

lletra el contingut del reiat En certa manera, doncs, estem d'acord amb

M. Duriiat. quan afirma que el que més interessava era mostrar que el cos

de Martel s'havia salvat de la corrupció de la carn i aquesta repiesentació

de la part esquerra d~l timpà era una manera ben eficaç de fer entendre-

ho «70.

Resta encara un altre element del timpà que també pot estí»r basat,

almenys en part. en la Reeensiéàrab. Un cop Tomàs ha convençut els seus

companys del fet que el cos de Maria no és a la caverna, s'encaminen tots

junts a la muntanya de les Oliveres i allà demanen a Jesucrist que els

beneeixi. En la súplica, que li adrecen, hi destaca aquest fragment: " et tu

nous os promis que tu nous donnerais Is pouvoir de marcher sur r*ispic et sur

le basilisc et sur les démons pleins de maiice,.." 1 7 1 . Abnns ja hem intentât

de donar una explicació sobre 1 existència dels monstres sotmesos sofa els

peus dels personatges, però pensem que aquest text pot acabar de

justificar e! perquè no solament són trepitjats per Crist i Maria, sinó

també per l'apòstol Tomàs i pel que està agenol«at al seu costat,

probablement Pere.
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El relleu de Cabestany, doncs, ens Introdueix en l'àmbit d'un art en

què la narració preval per damunt de tes composicions sintètiques. Això

vol dir que, cada vegada més, els relats i llegendes que atreuen l'atenció

dels fidels seran utilitzats com a font iconogràfica de tes arts visuals

En l'article que Mn. Tiens v& escriure sobre la iconografía de

¡ Assumpcic assenyalava els textos següents coro a les principáis fonts de

l'època romànica : 10 narració del Ps,- Melitó. la viel Ps.- Josep d'Arfmavea

i l'Assumpíto Sancíae Martae del còdex de Silos, i encara en eiîa uns

quants més que probablement considera com a més secundat is : l'homilia

de Joan, arquebisbe de Tessalòníca. la Historia Eutimiuna citada per Joan

Damasco, els sermons d'aquest mateix pare de l'Església i les

composicions líriques de Cosme el Melòdic l72. Ja hem vist també com

aquestes narrée'ons, originàries d'Orient, ben aviat arriben a les terres

occidentals i ,flns i tot, s'introdueixen en les diverses litúrgies, com és el

cas del Sacramentan' ae Silos de la litúrgia hispana. . Cl recull que en va

fer Gerhoh de Reichersberg, que es conserve en el manuscrit de

Reichenau. ens dóna també una idea. en fer referència a l'interès que els

convents tenien per aquests tipus de relats i del grau de divulgació que

van aconseguir. H. Briré. a més, recorda que i epístola del Ps.- Jeroni

anava adreçada a una comunitat de monges i que, d'altra banda, els

reculls de sermons d Aeífric. aplegats carp a fina! del segle X, que en la
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alada del i 5 d'agost inclouen aquesta mateix?, carta, eren escrits en

llengua vulgar i e® destinaven "obaetíif'calloMmsinvtiicium" l73. El .n-iteix

Aelfric, en anr altra homilia de la festa de l'Assuiapció. es refereix %is

llibres herèücs que encara existeixen, tant en llatí com en anglès 174.

Però després de l'anterior enumeració tic texto®, Mn. Trens afirma que a

partir del segle XIII l'obra que té una influència més decisiva és la Legenda

Aurec de lacopo da Varazze175, escrita pels volts de 1263 17C. Aquesta

obra va gaudir, certament, d'una gran divulgació, però, com ja veurem al

llarg d'aquesi estudi, la influència en el camp de les arts potser no fou tan

exclusiva com alguns autors volen suposar. De fet, tot e) contingut que

correspon a la festivitat del dia 15 d'agost no és més que una refosa dels

antics relats apócrifo, cosa que en demostra la supervivència fins a

aquesta època.

À l'inici del capítol, lacopo da Varazze adverteix que es tracta d'un relat

apòcrif atribuït a Joan Evangelista. De tota manera p^rò, e! text que

segueix és el Ps.- Melitó i així. al final, hi inclou el passatge de la

Resurrecció ï Assumpció. El bisbe d? Gènova se situa, doncs en una

posició clarament assumpciontsta. però és conscient de la poca

cred/üiiitat que ofereix el relat atribuït, segons ell, a i Evangelista. Per

aquest motiu, tot seguit hi intercala un fragment de la carta del Ps.*

Jeroni en el qual s'assenyalen les coses que, en opinió d'aquest autor

íPascasi Ratbert?, es poden acceptar co.n a certes. En una segona part, i
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continuant amb l'ateny de demostrai la categoria dels partidaris de

l1 Assumpció, s'M inclouen diversos fragments de les homilies i sermons

dels pares orientals que foren recollits en el manuscrit de Reichenau :

Cosme Vectitor, Germà de Constantinoblc i «loan Damascè. Finalment,

també utilitza alguns fragments del »*xt falsament atribuït a sant Agustí

que, com Ja hem comentat, va exercir una forta incidència en la qüestió

assumpcionista l77.

AM, encara que emmascarats sota les homilies dels pares grecs,

diversos relats apòcrifs continuen essent llegits durant la baixa edat

mitjana. Almenys això és el que demostra la cèlebre Legenda Áurea que

precisament col·laborà en la seva difusió, tal com afirmen molts

iconògrafs |78.

En el capiïol següent veurem com aíguna d'aquestes narracions,

diferents dels apòcrifs que aquí hem comentat, circulaven a Catalunya

durant els últims segles de l'època medieval. Ara, però. l'anàlisi

Iconogràfica del frontal de Mosoll ens aproxima de nou al re'at que abans

hen* utilitzat per interpretar el timpà de Cabestany.

D'entre els relativament nombrosos frontals d'altar que han arribat fins

als nostres dies. al M.N.A.C. se n conseva un de provinent de l'església de

Santa Maria del pobie de Mosoll, a la Baixa Cerdanys» (num. inv. 15788)

IFig. 7J, Els historiadors solen datar-ko del segle XIII, uns dels primers

anys i altres de més avançat el segle170. En relació als frontals que hem

esmentat anteriorment, presenta una diferència notable en la seva
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composició. En aquest cas ba desaparegut '' requadre central qu* sol ser

ocupat per una figura majestàtica, i una simple tenda amb decoració

d'estuc 1 coiradura divideix horitzontalment e! plafó en dues meitats, À la

vegada, cada un d'aquests registres és dividit verticalment eil sis espais

mitjançant unes axqueries. Les escenes que s'hi representen pertanyen al

cicle que hem anomenat de la "infantesa". Començant pel registre

superior, a l'esquerra, sota les tres primeres arqueries, hi ha els reis

d Orient, cada *in muntat a cavall i dirigint-se cap a la quarta arcada on

hi ha la figura sedent de la Verge amb el Nen, flanquejats a la dreta per

Sant Josep. Sota la darrera arquería, les figures abraçades de Maria i

Elisabet representen l'escena de la Visitado. El registre inferior s'inicia a

l'esquerre amb l'Anunciació, que ocupa d»*es arcades, una per a cada

personatge. Les tres següents alberguen els personatges que componen

l'escena de la Presentació : Josep amb els coloms en la primera, Maria

sostenint el Nen damunt de l'altar en la segona i Simeó a la tercera, que

obre els braços V,TS el Messies. L'última arqueria s'ha reservat per a

l'escena referent al final de Maria en aquest món. la Dormido.

Altra vegada, doncs, ens trobem amb un conjunt dedicat al tema de la

redempció, però ara l'esifasi es posa en la figura de la Mare de Deu. que hi

és representada cinc vagades. És l'únic personatge en una postura

majestàtica vers el qual miren els que la flanquegen d'un i altre costat. I

l'última escena mostra la recompensa que Marta va rebre en el moment uf

la Dormido.

Passem ara a comentar com s'ha resolt aquesta darrera comr jsieió. El

pintor ha utilitzat una fórmula que ens atrevim a qualifie?! d'original, ja

que defuig l'esquema bizantí üpic, tot i que presenta K seqüència en què

Crist ha baixat al costat de la seva Mare per asf^tir-la en aquest darrer
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moment de la seva existència terrenal. En aquesta o'.<ra. Maria s'ha situat

irclinada a l'angle inferior esquerre del marc compositiu. El cos inert

descansa damunt d'una márfega, mentre <pr el cap, envoltat d'un mantell

blau. destaca damunt d'un coixí allargat je color clar. Jesucrtst, dempeus

a la meitat dreta, e& mostra frontf.t, però lleugerament tombat cap a

Maria. Sosté amb la mà esqueia un llibre de grans dimensions, i té

enlairada la dreta en acció de oeneir. Aquesta destra és l'únic element que

se situa a l'eix vertical à' la composició. Hi ha tres personatges més: un

darrera de Crist, escassament visible, i dos darre ,-a de Maria. D'aquests

un és gairebé simètric a Jesús, però el fet que tingui la part inferior del

cos tapada r~i de la Verge i que presenti unes dimensions unt mica més

reduïdes ia que aparenti estar més allunyat. Darrera seu hi ha l'última

flgi^a, encara menys visible que la del costat dret. Suposem que deuen ser

tres apòstols, ja que van vestits amb túniques i porten aurèola I8°. També

Crist ! Maria van vestits amb túniques i mantells, però a diferència dels

altres personatges, a les vores dels mantells, de color blau, hi duen una

orla formada per »ma filera de piquets blancs Aquest motiu també es pot

observar en altres personatges del mateix frontal. De fet, es tract? d'un

recurs molt simple, però efectiu, que pretén destacau !e» figures que

interessa. Cal notar a més. les aurèoles de la Verge i Crist; la d'aquest

darrer, cnicfcera.

Encara que la composició no segueixi l'esquema tradicional, és a dir,

estructurat entorn de les dues perpendiculars que es troben en el centre,

d'entrada, no suposa cap problema d identificació. En tot cas, la incògnita

es presenta quan llegim tes inscripcions que l'acompanyen. Damunt de

1 ö GvG'O1 VQ suposo* que u" et: i," ar«get "Mote es*a o 3§^do a *ero «r 019*1 es*a o'oe d e'!o <

c1 se- dc«cnf s t «'obo jeies* (G'JD'O. 'Ç1 B pòg 360!
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cada arcada del frontal hi ha inscrit si nom del personatge que s'hi

alberga a sota. En l'escena de la Presentació hi ha el nom de les dues

dones : MARIA ELISABET " i en els dos casos en què hi ha Maria amb el

Nen, damunt l'arcada es pot llegit "MAMA' i en l'espai interior, al costat

del Nen, "IHESU*. Curiosament, a l'extradés de l'arcada de l'escena de la

Dormido, la inscripció diu "¡ACHOBI ", mentre que a l'interior, un

"MARÍA" i un "JHESl/S " ens acaben de confirmar que es tracta d'aquests

personatges. El problema, doncs, rau a saber a qui es refereix aquest

"ÍACHOBF . Sembla lògic pensar que la Inscripció al·ludeix al personatge

més visible dels tres restants, ja que hem de suposar que els que queden

darrera de Crist i Maria, en els dos extrems laterals, són encara menys

importants. Aquest personatge, apòstol (?), no solament s'ha destacat per

la situació, sinó també pel color. Vesteix un mantell de color blau igual

que els dos protagonistes, de manera que ofereixen un fort contrast amb

el vermell de fons. En canvi, els altres dos apòstols (?) el porten de color

vermell i així passen més desapercebuts 181. Destaquen també les seves

mans, obertes cap a Crist, com si l'apòstol hi estigués dialogant.

En gairebé totes les Dormícions. d'entre el grup d'apòstols, la major

part de les vegades en número d'onze o dotze, se sol destacar Pere. Pau i

Joan. identificables per la seva tipologia característica i, fins i tot. de

vegades, pels atributs que oMenten I82. Pràcticament, mai no és possible

individualitzar-ne cap altre, ja que no presenten unes caractistiques

pròpies, fora que vagin acompanyats d algun atribut que els identifiqui.

Avantçant-nos al que comentarem en el capítol següent, hem de remarcar

B i F V T ^ ^-o gra* aob"esa c'ora*ica Tc* e T"s es iï ce caer ve-^e1 es ce-$crafg€$
e' c seva in<3j'n€'"fQ· a cowb "ei e1 bo- arb „" ve'"«" SOD», "Sorres s 13 asa* a g^«* ocre oer a
e »roents cor- e- cavaí' se Baltasar e seien' ae Josep afta' ce i escena oe «o ''esemaoo e'c
1 A9 -0 * t" e1 cop 'oí segué"' »tjcfar«^ aquesta
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que, d'entre totes tes Donnieions del material que constitueix el corpus

d'aquest estudi, només en ties casos hem pogut identificar un altre

apòstol, a part de Pere, Pau i Joan 183. Totes tres vegades es tracta de

Jaume el Major, que és possible distingir-lo pel capeU de pelegrí amb la

petxina. Malgrat això. no creiem pas que el cas de Mosoll tingui res a

veure amb aquestes obres de la plenitud del gòtic. Altrament, en aquest

frontal el suposat Jaume és l'únic apòstol destacat, ja que els altres dos

ressalten molt poc del fons.

Mn. Gudiol ja havia expressat estranyesa davant d'aquella inscripció
184. De fet. és gairebé inqüestionable que cal relacionar-la amb l'apòstol

de la túnica fosca, de manera que el problema principal rau a saber per

què s'ha volgut fer notar únicament [3 presència de Jaume, quan en una

composició amb pocs apòstols o no se'n destaca cap o són precisament

Pere. Joan o Pau l85 Certament, destacar aquests tres no solament és

propi de les representacions de la Dormido, sinó també d'altres escenes

on es figuri ei col·legi apostòlic, com per exemple, en el Sant Sopar , en

l'Ascensk) o en la Pentecosta l86.
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Ens cal .doncs, una atenta mirada als textos apòcrifs per veure si algun

d'ells atribueix un protagonísme o paper trpecial a l'apòstol Jaume. Però

aquest aposto! no és destacat ni en e!*i tres relats publicats en l'edició de

Santos Otero, ni en el Ps.- MeUtó. Sempre són Pere o Joan i, de vegades.

Pau els qui tenen una actuació més precisa. En tot cas es parla de Jaume,

quan el relat dóna una llista de tots els personatges que assistiren a

1 esdeveniment l87. Però hi ha molts altres apòcrifs, i opinem que tres

d'ells ens permeten d'aventurar una hipòtesi que justifiqui aquest "lachobi

" del frontal de Mosoll

En primer lloc, considerarem un curt passatge de l'obra De divinis

nominibus del Ps.- Dionisi. Es tracta duna al·lusió que l'autor fa en

relació a la presència de l'apòstol. Juntament amb el seu mestre Hieroteu.

en el moment de la Dormicíó. Segons aquest relat "Etaient presents aussi

Jacques, Jrère du Seigneur, et Pierre, coryphée et chef suprême des

théologiens " l88. L'art bizantí ja havia incorporat aquests personatges a

les seves representacions de la Dormido : Wratislaw-Mitrovtc creu que els

dos personatges amb hàbits episcopals que es poden veure en el malmès

mosaic de Daphni són Dionisi, bisbe d'Atenes - personatge pel que es fa

passar el que modernament s'anomena Ps.-Dionisi - i Jaume, germà (?) de

Crist i bisbe de Jerusalem 189. P. Underwood també pensa que un dels tres
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bisbes que es veuen representats en el mural de la Dcnn«ció de l'esgléste

de Kartye Djami pot &^r Jaume190. Dins l'art del men occidental no

coneixem cap representació on Jaume pugui ser identificat, ja sigui ce m

un apòstol més. ja sigui com a bisbe de Jerusalem al ro*tat de Dionisi.

bisbe d'Atenc*.

Hi ha un segon apòcrif que també podria explicar la presència

destacada de Jaunie en l'escena de la Dormició Es tro, ¡a d'un .elat s'ríac

que, en opinió de M. Jugie. segueix molt de prop el text del Ps.- Joan

Evangelista, encara que, al final. Maria ressucita per visitar el món

d'ultratomba acompanyada de Jesucríst. Després, el cos de Maria és

conduït al paradís i la seva ànima a les estances del Paie m. El text esta

dividit en sis llibres i en el primer s'explica que uns monjos del Sinaí van

escriure una carta al bisbe Cims, o Ciríac, de Jerusalem per demanar-li

que els enviés el llibre on s explicava la història de la vida de la Mare de

Déu. El bisbe va fer buscar aquest text, però l'única cosa que van trobar

era un llibre on hi havia escrit ei següent:

" í James», bishop of Jerusalem, haï« written with my own hands in this

volume, that in the year 345 my Lady Mary departed from this world;

and there were written concerning her six books, each book by two of
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the apostles, and I testify (with regard to* these books which

written, '/ici John the young used to carry them, and also faul and

Peter know wiwre they are, because they went along vjtth themßom

J&asalem".

Un cop els monjos del Sinai han estat inform? t s de la troballa, envien

uns mi&gatgers a Efes perquè vagin a tobar l'apòstol Joan i els doni el

text que incorpora el relat de la vida de la Verge, del seu trànsit i deh

miracles que havia obrra. L'apòstol accedeix a la petició i obtenen el

llibre. "And this itolume mos tmnslatedßvm Greek into Syriac at Ephesus:

and was written out and sent to Mount Sinai; and from Mount Sinai it was

transcribed and sent to Jerusalem " 192.

En aquesta introducció, doncs, l'apòstol Jaume, primer bisbe de

Jerusalem, pren un cert protagonisme. ;a que. si bé no n'és l'únic autor

del relat, almenys és el que en dóna fe de 1 existència. En la resta del text

siríac aquest personatge no hi té cap altre paper important, però pensem

que aqaestes paraules "textuals" del començament eren suficients, perquè

a l'hora de tr duir la història en imatges se'n volgués destacar la

presència.

Aquesta història, amb les mateixes paraules textuals de l'apòstol

Jaume, també és explicada en la Recensió àrab de la qual hem parlat més

amunt l93. De fet, W. Wright, en escriure'n la introducció, ja afirmava

1865 càg '3' "33 Dtts wa«.sc"S até » .*zc pe' a oqjes'a ed-aó ^ és ae seg«
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que és raolt probable que el text àrab partis d'una antiga redacció del

siríac. Per tant, doncs, ambdós textos ens convenen per explicar la

Inscripció del frontal procedent de MosoU. HI ha, però, un aspecte que els

diferencia i és decisiu perquè, almenys en el cas de Cabestany, optem per

la Recensió, l'episodi del lliurament del cíngol a l'apòstol Tomàs no consta

en l'antic relat sinac. D'aqui que, d'entrada, preferim pensar que si la

Recensió à» ab ha servit per a l'obra més antiga, semb.a lògic que també

hagi servit per a la d'una cronologia més avançada. Sobre el De dlvinis

nominibus , creiem que el protagonisme de Jaume no és tan evident i que,

per tant, hi ha menys possibilitats que hagués inspirat el Vachobf" del

frontal 194.

Tant el relleu del timpà de Cabestany, com la pintura del frontal de

MosoU. doncs, tracten la t -màtica assumpcionista d'una manera ben

original, tant en relació a l'àmbit internacional com al català. r altra

banda, aquesta originalitat sembla que cal atribuir-la als relats litíraris

que s'han utilitzat com a font iconogràfica 195. Tot plegat ens obliga a

reconèixer l'existència i l'ús de textos diferents dels que la crítica sol

considerar com a més influents en l'art d'aquesta època 196.
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Però, malgrat ei que acabem de dir sobre l'existència d'altres textos t a

propòsit de l'interès que despertaven, no podem oblidar que l'obra del

bisbe de Gènova aviat va entrar en terres catalanes. La Leger da Áurea fou

traduïda en català durant el mateix segle XIII, tal com ho demostra el

còdex que avui es conserva a k B.N. de Paris (ins. esp.,num.44). Es tracta

d'un manuscrit en català, amb lletra dei segle XIV, o de final del XIII. i

que en opinió dels filòlegs que l'han estudiat, és una còpia d'una

traducció feta força abans, dins del darrer quart del segle XIII, per un

autor de la diòcesi d'Elna (Rosselló) 197. No hi ha dubte, doncs, que l'obra

era coneguda i no solament en l'original llatí, sinó que, per l'interès que

desvetllava, ben aviat va ser traduïda en català.

El citat manuscrit espanyol 44 de la B.N. de París, comunament

conegut amb el nom de Vides de Sants rosselloneses, d'acord amb el títol

que li dóna J. Corominas ert el primer estudi que en féu. no solament és

interessant des del punt de vista de la filologia i de la divulgació religiosa,

sinó que també ho és per a la història de l'art. El volum presenta un total
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de 161 caplletres historiades. la majoria situades en el començament de

cada capítol. Les més nombroses són ictrats de santa o episodis de tes

seves vides, especialment del martiri, com per exemple el de sant Feliu de

Girona (fol. 153) o el de sant Narcís (fel.230). D'altres representen escenes

en què el protagonista és Jesucrist : Crist en majestat aaib un llibre a la

mà (fol.l). Judici Final (fol.3). Circumsieíó (fol.SOv ). Epifania (loi.34),

Ciuciflxió (fol.82v.), Resurrecció (fol.87v.), Ascensió (fol.lllv.) I

Pentecosta í fo l . l l4v . ) Finalment, n'hi ha quatre de dedicades més

estrictament a la vida de la Mare de Deu: Concepció (fol.lv.). Purificació

(fol.eOv.), Anunciació (fol.80) i Assumpció (foU71v.)(Fig. 81. Aquesta

última és la lletra L de l'article to de la primera frase del relat de! dia 15

d'agost. En la rúbrica es pot llegir "Del Puuament de >a Verge en lo cd ", i

tot seguit comença : "Lo puyament de ia Verge Maria en lo cel en qual

manera siafeyt és ensenyat per un libre que sent Johan evangelista fe ",

Si bé aquest còdex ha estat detingudament estudiat en els seu aspecte

filològic, des de! punt de vista artístic no ha merescut gaire atencions. P.

Bohigas el va incloure en el seu estudi sobre la miniatura catalana, on en

va at >criu re les característiques estilístiques i. per la semblança

paleogràfica que hi va trobar amb un altre còdex, el va datar " en los

primeros años del siglo XIV o tal vez todavía en los últimos artos del siglo

anterior ". Els pocs autors que posteriorment s'hi han referit han estât del

mateix parer Î9P. Nosaltres, tot i tenint en compte aquesta disjuntiva de

caràcter temporal, hem preferit fer-ne el comentari en aquest capítol oer

tal de mantenir més clarament les rela:ions entre el text traduït i la

il·lustració iconogràfica.

5 " ' 96f 11 vo! ' oòg 67 AV% ! 983 «¡g 77 7S DAIMASES jOSt
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L'escena es figurat en un espai quadrat Marta, en posició frontal 1 els

palmells oberts davant del pit. e« dreça «a el centre, coincidint amb l'eix

vertical. A cada costat hi té dues parelles d'àngels, uns agenollats a la

part inferior t uns altres en actitud de vol a la superior. El -os de la Verge

només és visible dels genolls cap amunt, perquè te parella inferior d'àngels

sostenen un llenç ple de núvols fistonejats ¿ota sei*. Els àngels de te paït

superior, emparen Maria pels braços, i l'acompanyen en la seva

assumpció. Hem de remarcar, en aquest cas, que la Verge va vestida amb

túnica i que duu un mantell sobre les esoatlles i una corona al cap.

La iconografia d'aquesta imatge correspon clarament a la idea de

glorificació que, per damunt de totes les circumstàncies narrades en els

apòcrifs, pretén donar lacopo da Varazze en la Legenda. L'escena és al

marge de qualsevol al·lusió al passatge de la Dormido i es centra només

en la idea final del relat : "e se-n puyà tú cel gloriosament «ií> los àngels "

i»». Fins i tot, te idea de resurrecció ha estat obviada, ja que no s'hi ha

representat cap element que hi al·ludeixi, com podria ser el sarcòfag o la

presencia d'apòstols. La imatge, doncs, té un cert caràcter visionari i

sintètic : els àngels pugen te Verge al paradís, però la corona que llueix al

cap denota que ja ha estat feta reina del cel. Si bé els àngels i el núvol

poden ser una traducció literal del relat del Ps.- Meíitó : " LLajorsJou

enlairada en un núud amb els àngels a la presència del üenyor " 20°. la

corona fa referència a la glòria que l'espera i que amb tant d èmfasi ja

havia descrit el Ps.- Jeroni en te seva epístola :

Nr 1977 »39 * 95
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" Hodte gloriosa namque semper Virgo Maris callos ascendí t : T go...

Haec est, Inquam, dies. In qua. usque ad thront celsttudinem intemerata

mater et virgo processí? atque, In regni solio subíimata. posí Christum

gloriosa resedíí... Ascend« Christus et praeparavit hüte sancíLáímae et

gforiostssimae Virglni locum ímmortc/iiaíís, ut cum en regnaré posset in

perpetuum.

La posició de les mans recorda la figura de la Mve de Déu del centre

del timpà de Cabestany, En aquell cas ho hem interpretat com un signe

de la situació prMle|pada de què gaudeix Marta a la glòria, però també

hem recordat que sovint aquesta imatge mart ia apareix sn e! context del

Judici Final, on exerceix du*Kcrcessora prop de la divinitat. En la present

miniatura probablemcít es barregen ambdues idees. D'una banda, la més

directament relacionada amb el relat que il·lustra, és a dir, l'entrada a la

glòria acompanyada d'un estol d àngels, tal coin glossa la cita del ?§.-

Jer^nt i gran quantitat d'himnes i altres textos litúrgics. De l'altra,

d'acord amb la liturgia i la devoció mariana cal tenir present el paper

d'inlercessora amb què sovint és invocada la Verge, especialment en

relació amb la seva Assumpció, com ho demostren tes lectures de l'ofici de

la festivitat del dia 15 d'agost:

"Deus qui viigínalem aula m beate marie in qua habitares Htgere

dignatus es, da, quesumus, ut sua nos dejension?. mu.iííos , íocundos

20* Mf^ONVMJSf 3»,ctcj 865 ço ' 30 B ' 32 D 33 C
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/ociaî intéresse f esquítate".

"Muñera nostra quesumits domine apud clementiam tuam del genitricis

commendet oratio quam idcirco de prese ni í secuto íranstu/ísíí ut pro

peccafis nosírís upud teßducialüei intercédât "

"Concede misericors deasjraqtiitati nostre presidium, ut qui sánete del

genltricis et uirginis requiem celebramus. tntercessionis eius auxilio a

nastrfs iniqultatibus resurgamus "202.

També en la ja citada homilía per a la festa de í Assumpció del recull

conservat a i Arxiu de la catedral de Tortosa s al ludeix a la intercessió

mariana, especialment manifesta en aquesta festivitat, D aquesta manera

a l'hora d'explicar el miracle del monjo d'una abadia d Anglat-rra, que a

causa de l'avançada edat, després d'agenollar*$r no es podia aixecar i per

això la Verge va baixar a socórrer-lo, es recalca que "Aquesta meravíla fo

falta ad aquest dia ". Tot seguit ï homilia acato amb la següent invocació.

"S"nnor. molt deuriam arnar & onrar aquesta gloriosa que aital poder et

ai tal victòria a ab Deu. Preguem-la per la sua sane ta misericòrdia qu eia

nos don far en aquest segle per que la sua amor puscam aver, e del seu

ftl " 203.
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En definitiva, doncs, la formula ?quí utilitzada parteix de tea

assumpcions romàniques, com ara, per exemple, el Missal de Sain t-Marti-

de-Tours o el mateix frontal del pilorat del Coll. però per centrar-se només

en la idea d'elevació t glorificació de la Verge, expressada per la presència

dels àngels f la corona. De let, es tracta de M mateixa que anys més tard

apareix en retaules on l'Assumpció és una seqüència més dins del conjunt

d escenes dedicades al cicle de la mori i glorificació de Marta 204.

«é '95 C v^L'e 3""0 OD*O 3v* CO"*'**»"" E'' «ï. XJ- O.t M Sc**OC":*C V3 OeS'CC' O 33U«S* '«ï'ei, »S
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2.«.

Al llarg d'aquest capítol hem cementat quatre obres catalanes totes

amb temàtica assumpcionista, però que utilitzen fórmules ben diverses

oer referir-se m. la gloriosa destinació de la Verge. Encara que totes tenen

alguna cosa a veure amb els relats apòcrif«, els diferents textos seguits,

les influències de la litúrgia o les solucions plàstiques emmanllevades de

representacions funeràries o techniques són la causa d'aquesta

diversitat

D'altra banda, anteriorment ja havíem assenyalat l'existència d'una

fórmula occidental, que respon mes pròpiament al concepte d assumpció

Aquesta fórmula sovint es va fusionar amb 1 esquema bizantí que la

miniatura i els marfils havien introduït a Itàlia i Alemanya. Aquesta fusió

va donar com a resultat una iconografia molt més rtca i variada que no

pas la de l'àmbit oriental. Malgrat tct, la tiplea koimesis difícilment serà

oblidada, entre altres raons, perquè constitueix una excel·lent imatge

plàstica del contingut dels relats literaris, de manera que, mes o menys

alterada pels canvis estilístics i pel costumari de l'època, esdevindrà una

de tes escenes més representatives del cicle assumpcionista i, com a tal,

perviurà fins als darrers temps medievals.

A Catalunya, durant l'etapa de" romànic i en el llarg període del segle

XIII en què la producció artística encara es mou dins d'uns esquemes

similars, la fórmula bizantina o Dormlció serà una més dins d'aquella

diversitat a què al·ludíem. Les tres obres conservades que la contenen, fat

presenten com a única escena d:l cicle assumpcionista i integrada dins

d'uns conjunts destinats a la infantesa de Crist, en què Maria n'és la

protagonista, i dedicats a la i clac ió entre 1 Antic i el Nou Testament.
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Les tres obres en qüestió són: un capitell de 1 ola meridional del

claustre de la catedral de Girona (el num.9 deia de tes columnes exemptes

de la paît intertor. comptant en direcció sud-est), un altre de la mateixa

galeria del claustre del monestir de Saut Cugat d«-l Vallès (Plg. 9) (el num.

11 també dels capitells de les columnes exemptes, però comptant en

direcció sud-oest) i un frontal amb relleus de fusta recobert amb í u lia

d estany i colradura procedent d'aquest monestir i que actualment pertany

al Museo Cívico d'Art e Ar. tica de Torí. L'ala sud del claustre de Gtrona fou

la primera a ser construida, i els darrers estudis la daten dins de la

dècada de 1180. Per contra, en el cas del capitell del claustre de Sant

Cugat l'ala meridional fou la darrera a ser acabada, de manera que se

situa dins del segle XHÏ, vers fi 1210 20«. Quant al frontal f Fig, 10],

sembla que es tracta d'una obra molt tardana, que s'ha volgut posar en

relació amb la consagració de l'altar de Santa Maria, f*ta l'any 1274 pel

bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb 207.

L'anàlisi del capitell del claustre de Girona resulta sumament dificil a

causa del mal estat de conservació en què es troba, de manera que gairebé

només es distingeix 1 esquema general de la composició. En canvi el de

Sant Cugat es manté e*i millors condicions, iot i que algun dels apòstols i

dels personatges més destacats han perdut els caps A causa d'aquests

problemes de visió, d'entrada sembla que ambdós capitells repeteixen la

c c 9e e ?tce" «s'„a 3.« " .c'é* *o *ea 'zz' sec** 33.,«*$ c n,s"
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mateixa fórmula, perè una observació més atenta permet l'assenyala-·-ne

diferències, en algun cas força notables. En les dues obres, la cara del

capitell que mira cap a l'interior de la galeria (cara A) és la que presenta el

nucli de l'escena: la Verge ajaguda en un llit. amb el cap a l'esquerra, un

apòstol a la capçalera, que en el cas de Girona sembla que es tracta de

Pere, i un altre tombat sobre els peus. La situació d aquests apòstols,

però. no és exactament la mateixa, ja que mentre que a Girona estan

drets i completament Integrats a la supeifieie d'aquesta cara. en canvi, a

Sant Cugat tenen els cossos L les cares laterals i només els caps i les

mans se situen en el pla ironía]. L'ekment ¿le diferenciació més destacat,

però, es troba en les figures representades al damunt del cos jacent de

Maria. A Girona, dos àngels sin.^.rirs. gairebé en línia vertical, i en

direcció descendent, coincideixen en eï centre on hom suposa que

sostenen l'ànima de la difunta, avui invisible. A Sant Cugat, els àngels es

disposen de manera horitzontal a la part superior, mentre que, coincident

amo l'eix vertical, s'alça Crist amb l'ànima de Marte a les mans.

Amb tot, al capitell de Girona no s*hi ha pas oblidat la figuració del

Criat pslcopompe, A la cara C, la que mira vers l'exterior, hi ha una figura

frontal que te alguna cosa a les mans i que sembla possible identificar

amb eï grup de Cnst sostenint l'ànima de la seva Mare. Si aquesta

interpretació és encertada 2C8,no hi ha dubte que ens trobem davant d'un

cas de figuració repetida de ranima de la Verge. Certament, no és uoa

solució gaire freqüent, perí» tampoc no es tracta d'un cas únic. Nombrosos

marfils btenttas intenten representar tota la seqüència : a l'esquerra de

la composició un o dim àngels amb les maiir velades s'acosten vers Crist

que l'ànima de la difunts, mentre que a la dreta un altre àngel se

LCà -aïro* "e -/a ve,^ o M" .'CD * 95 '• cas ¿3!
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l'endú cap al cel 209. El relat de Joan de Tessalónica, - gairebé el text

oficial del món bizantí -, explica clarament com oesucrtst va recollir

l'ànima de la Verge i 1?. va posar a tes mans de Miquel. També el Ps -Melitó

fiï intervenir Jesucrist i àngels, encara qv ,s versions divergeixen, ja que

en un cas es diu que Crist va donar l'ànima a l'arcàngel Miquel i que

Gabnel se l'endugué i en un altre només s'esmenta el primer 21°. D'altra

banda, aquest desdoblament de l'escena manté un cert paral·lelisme amb

la representació de la mort de Llàtzer del capitell de la galeria occidental

del claustre de Sant Cugat. Aquí. en una cara s'han figurat els àngels que

sorgeixen de tes torretes i recullen l'ànima del difunt pobre, mentre que en

una altra, Abraham, assegut írcntaunent, la sosté a la seva falda mig

tapada per la túnica 2n Ens preguntem, doncs, si aquest model de la

mort de Llàtzer, present en altres conjunts 2I2. no devia haver tingut

alguna cosa a veure amb la composició de la Dormido gironina.

Els apòstols assisteixen en aquest esdeveniment, segons els models

bizantins . A Sant Cugat n'hi ha dos a cade, una de ks cares laterals. B i

D , un altre a la cara C i un a cada un dels angles a aquest? amb Its

laterals. A Girona, a part dels dos ja citats, a la cara B hi ha Pau. que

s'atansa ala peus del llit. i dos més 213. A 'altra lateral, la D . s'hi

« ̂ í-
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distingeixen quatm figures, dues de les quals duen el cap cobert pei

mantell, que creiem que podem identificar com a dones La presència

d'aquest** personatges femenins ¿s força freqüent a Bixanci, encara que

generalment no es barregen amb els apòstols, sinó que es ooden veure a

través d'algunes t - tes finestres dels elements arquitectònics del fons 2 u.

Alguns relats apò:rtfs també les mencionen i en les representacions dels

segles posteriors les tornarem a trobar. Pel que fa a les expressions

característiques de dolor, malgrat el mal estat cíe conservació d'aquestes

figures, podem observar com l'artista s'ha preocupat de marcar-les en els

apòstols mitjançant arrugues en el front, a través de llur mirada baixa i

també per mijà de la tristesa expressada amb la mà dels deixebles posada

a la galtki. En algun cas, ei palmell davant del pit sembla voler man*fe«tar

ïa idea de sorpresa o expectació davant dels fets meravellosos que estan

contemplant, tal com indiquen totes les descripcions apòcrifes.

Sobre els atributs o objectes que duen els personatges, hem de remarcar

l'encenser de i apòstol,- probablement Pere-, del capçal del llit, ja que és

aquest qui generalment el branda. També, seguint alguns dels relats

apòcrifs, Jesucrist sosté l'anima de Maria amb tes mans .elades, vet aquí

un altre element que » Fiantindrà en tes representacions del gòtic.

Finalment en el cap>*«U del mateix claustre es pot veure com aquesta

flgureta que simbolitza l'ànima de la Verge es presenta nua. Tot * que n'hi

ha algun cas al món oriental,215 el que sovinteja més és vcure-la

embolcallada i rígida com una mòmia. Una figura nua i asex jada és més

típica de la JCoJmetís ( Vege^WlATKLAW - MTTSOVK ; OKUNEVJ931.pag.13
138
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pròpia de tes representacions funeràries del romànic 2ie i, Uns i tot, del

primer gòtic 217 Aquest detail ens demostra com, a partir del model

bizantí, l'escena va adaptant els diversos elements als sistemes de

representació més propis del món occidental. El procés resultarà molt més

evident a partir de la segona meitat del segle XIV, quan la representació

artística es proposi reproduir la "realitat" d'una manera més fidel.

La tercera obra que hem citat, el frontal procedent del mateix monestir

de Sant Cugat del Vallès (Fig. 10), encara que d'una cronologia molt més

tardana, presenta un esquema molt similar al del capitell. A l'horitzontal

del cos jacent de Maria, s'hi oposa la vertical de Crist amb ranima a coll,

ambdós flanquejats per un àngel a cada costat. El nomh _• d'apòstols s'ha

reduït a quatre, repartits moll simètricament a partí: de l'eix central, L'

ànima va *,*esüda amb una túnica 1 els únics atrihr ts que s'hi poden veure

són les aurèoles que llueixen tots els personatges, a diferència del capitell,

on només sembla que en porti Jesucris». Les postures rigides i frontals

contreien amb tes més variades t fins a cert punt, dinàmiques de ''obra

del claustre,

FI frontal, igual com hem vist en aigua alt*-** c 'aquests mobles litúrgics,

porta un •s inscripcions que expliciten el contingut de ¡es diverses escenes

que conié. Malauradament, a través de les fotografies i atesa la mala

conservació no és possible de fer-ne la lectura correcta. En el cas de

l'e?ceria de k Dc-mlció ens ha t»emblat llegir: "ASCENDENS HINC TERRA

VIRGO SIDERIS ". S! hem encertat La transcripció, ens cal desiaear que te

referència és a 1 elevació de l'ànima al cel i no pròpiament a la mort; és a

dir, qu" es tracta de !a idea d'assurnpto més que de dormííío, d'acord amb

1984 peg
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la nomenclatura que, con» Ja hem vist, es dóna a la festivitat del 15

d'agost.

£1 caràcter anacrònic del frontal no solament es posa de ma ilfest en

l'aspecte estilístic, sinó també en l'iconogràfic. Ei aquest sentit, pertany

al grup d obres que dediquen el seu espai centrai a la Vfoiesíos Mariae

acompanyada del tefamorf i les escenes de! voltant a diversos passatges

de la infantesa de Jesús. Però, a diferència de les qre havíem citat

anteriorment - els fron täte d'Avià, Cardet, Betesa, Mescli. El Colî, etc.-,

aqui, el nombre d'escenes amiba Uns a onze : Anunciació. Naixement,

Anunci als pastors. Presentació al temple, els tres Reis davant d'Herodes.

Herod'·s consulta els doctors. Epifania, el Somni 1els Reis. Fugida a

Egiote, Matança dels Innocents i, finalment, la Dormido 2l8. En aquest

sentit, el frontal sembla preludiar els nombrosos compartiments dels

retaules gòtics, encara que les fórmules iconogrànqi*es són típicament

romàniques, tal com s'evidencia amb el grup que el presideix.

Per tant, amb el frontal del monestir de Sant Cugat del Vallès tenim un

altre cas de conjunt dedicat a la Mare de Déu. que valora per la seva

participació en l'obra de »cdempció. Si les escenes del cicte de la infantesa

fan veure el seu protagonisme i els goigs i sofriments que vn experimentar

durant els primers temps de l'existència lerrenal de Jesucrist, la Dormido
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mostra l'especial recompensa que Ü atorgà el seu Flil en el fet bai AT a

rtcolllr-ne ranima i elevar-la m la més alta glòria ? '•9.

En canvi, els dos capitells de ia Dormició dels claustres de Girona *

Sant Cugat s'inscriuen dintre d'uns programes més amplis 1 eomp_jx~>v Si

bé tant ei programa iconogràfic al qual pertanyen com les fórmules de

cada un dels relleus son similars, hi ha algunes diferencies que demanen

una explicació individual per a cada un dels conjunts.

L'aïa meridional del claustre de la catedral de Girona ofereix un

conjunt d'escenes de l'Antic i del Nou Testament, la finalitat de les quals

és proporcionar un missatge de salvació després del occat Els temes

veterotestamentarts es representen en els relleus dels frisos dels pilars

sud-occidental i sud-oriental S'inicien amb la història de la Creació

d'Adam i Eva, llur caiguda i condemna . i continuen amb la història de

Caira i Abel, i de Noe am*i larca i la fi del Diluvi. Aquestes

representacions, especialment al·lusives a la ideà de pecat, són

contraresmdes per les històries de tres patriarques, Abraham, Isaac i

Jacob, considérais figures ertetològique* i que, per *ant. fan referència a

la salvació. En els capitells de les columnes interiors es desen s otila e!

cicle neó testament ari. amb escenes de la infantesa de Crist, de Ir Passió,

de la Dormido de Maria i la paràbola de! Ric i el Pobre Finalment, en ei

pilar meridional, situat al ct,ifre d'aquesta galeria, un Descans us ad

wferas acompanyat d'una rica descripció de i infern i dels càstigs que alií

s'infi^eüuen, serveix per referir-se a la Resurrecció 22°
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De* d un punt de vista cronològic, el capitell de ta Dormido està

correctament sttumt «I ttnal de ics escenes evangèliques. És evident, però,

que el conjunt no «'ta aedicat m una simple .narració dels fet«, sinó que

s'hi ha volgut ressaltar tot el programa de salvació i, al teu tora, posar

molt d èmfasi en la Idea de Judici i càstig, almenys això és el que

s evidencia en els relleus del pilar central, on d'una banda es veu Crist

prenent la na d'Adam t de l'altra* els condemnats so<rtat eis turments

infernals L ànima de Marta a lea mans de Crist i ia d • Llàtzer al si

d Abraham, representada en el darrer capitell, també podrien ser una

al·lusió 3. la recompensa que obtenen els justos 22 '

En el claustre de Sant Cugat del Vallès fes escenes es distribueixen

totes en els capííeïls. ja que aquí no s'na seguit la fórmula gironina

d esculpir frisos en els pilars El programa «inicia en el capiíeU interior de

la prunera parella de columnes exemptes amb el cicle d Adam i Eva :

advertiment de Déu davant de l'Arbre de la Vida. la Caiguda, l'Expulsió

del paradís i la Condemna al treball. Després segueixen unes quantes

escenes del cicle de Noè i unes altres del d Abraham Tot seguit, s inicia la

temàtica neotesianieniaria amb tres escr íes de M infantesa de Crist i

continua amb el miracle de la Multiplicació dels pans. l'Entrada a

s "3—2* «s c «*** a ^" , ge* <y* ."*o""*w OT « **e$
V * t« 3C -S*" 3* C'9 'S t'Ç T*33«*«O 1*5-5 rera**»« »t»~ * CC* -« 3 ^«.-**»C^ C- A

* ' A So*** C „93« '3"-s* - "G Q '»»«»fgc ie o 2« * - « sot'» p»*o » cap "*• a.¿
3 ce*"* ms % *«a* c " 33** s "act o»*̂ ~ ss^sr* 3* o?*1 c c _ s.sfc* 3« s* «x*«» 2* "3«'
•jí -C« T 3« <* 3* S/3*g» C .-•« i p««» 3~* 3€}»»"S ,1 X O « i C X 3 O S 3 3 J QJ« SÄ- ""

3c«po t" *s e*t*33t* 3* * c^s« ot Se *"* Se« »'c^OuS* Be»
J1 c*'* o« A*- -ej t" -xrw» « «a ovo »o* e c. » »*c * A o*"* « s

~ "s * 3 ,C^S ÍQC £^405 % QJ« *a c S 'ore •» c« .**/<* » »s » .oc c a» e

s "9^» z c^3w$^t a» c** 90 p»» : « ^ c, s^o «$ o«-
ca €T j -* ce »TS« cj* p···'W c» t» o *c»tafo «^ » w* a^» r<*



16S

Jerusalem i la Resurrecció. Després ve un capitell amb tres escenes de

difícil identificació. I. Lores proposa el? temes del Baptisme, la TVnd/oo

Legts i te Missió dels apòstols 222. El dubte de Tomàs tanca el cicle de la

Resurrect ió, però encara resten dos capitells historials més: el de la

Dormido, comentat abans, i el de la Pstoomàquia

Aquest darrer tema, encara que no pertanyi a) cicle del Nou Testament.

es pot vincular amb la Mea general del programa de la galeria meridional,

ja que aquesta al·legoria sol apareix«, r en contextos del Judici Final, com

es pot veure en nombroses portades ^mAniques de la Saintonge 223. En

opinió d'I. Lores, aquest darrer capitell vallesà de la historia del pecat i la

salvació s'ha de considerar parai kl als relleus del Descansas ad inferns del

claustre de Girona, de manera que ambdós conjunt*» fan referència a to

Idea de judici, però arr»b temàtiques diferents.

La representació de la victòria, mes que de k* lluita, de tes Virtuts sobre

els Vicis ocupa tres cares del capitell. La cara restant, la que mira cap a

l'exterior del claustre, presenta una figura femenina dreta, ptrò que té el

cap mutilat. A diferència de les Virtuts de tes altres cares, no vesteix

indumentària militar ni té cap figura, o Vici. sotmesa als seus peus.

L'únic atrtbut que porta és un llibre, element que ha permès» que fos

considerada com una imatge de la Verge, per a la qual s'ha utilitzat el

tipus de Maria que apareix en l'escena de l'Anunciació 224 L assoctac'o de

ia Psicomàquia amb la Mare de Déu ja s'havia produït en eb capitells del

presbiteri de l'església de Nôtre-Dame de Clermont Ferraiid, tot i que

*".C*rS 9QC coq 454 45 8j
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l'organització és diferent igual que a Sant Cugat, les escenes de la

Psicomàquia ocupen tres cares del capitell, mentre que a la quarta,

justament te que mira vers el presbiteri, s'hi ha figurat un personatge

vestit de seglar que amb una mà presenta un capitell esculpit. Al seu

davant un àngel sosté un díptic on es pot llegir: "IN HONORE SAAÍCTAE

M4MAE STEPHANVS ME FTERÍ IVSJT *. epígraf que demostra la dedicació

mariana d-1 temple. Z. Swiechowksy ha volgut veure una relació entre

algunes de ics Virtuts 1 Vicis de tes tres cares -concretament la Liberalität,

la Caritat i l'Avarícia-, i la referència a l'acte de la fundació. El mateix

autor, però, reconeix que la Paciència i la Cotera no semblen pas encaixar

dins d'aquesta interpretació, i pensa que, probablement, hi hagi algun

lligam més directe entre la Psícomaquia i la temàtica mariana 22'.

A Ctermont-Ferrand no només es menciona la Verge a través d'aquesta

escena de la fundació, tanmateix cal tenir en compte els altres capitells

historiáis del mateix presbiteri. En un d'ells, s'hi representen quatre

escenes del cicle de la Infantesa de Jesús. 1 Anunciació, la Visitado,

l'Anunciació a Vacaríes, pare de Joan Baptista, i el somni de sant Josep.

L'altre, és i anomenat capitell de í Assumpció en una cara, Jesucrist

acaba de treure del sarccfag el cos rei.sucitat de Maria; el flanquegen dos

àngels amb uns díptics que contenen la següent inscripció: "MARÍA

HONORATA IN CELVM " A te cara que queda a te dreta, un àngel porta un

llibre on es pot llegir "ECCE LIBRO VITE ECCE MARIA EST NOBIS

ASSVMPTA ". Al costat oposat, que és el que mira vers el presbiteri« un

altre àngel 226 amb una oriflama a la mà esquerra fa sonar un carn.

IPCSC**"*'* c. . v c «o cy j exer e 3
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Finalment, a la caía, restant, dos àngels mantenen oberts els dos batents

de la ¡jaita de! paradís, a través de k qual es pot veure un altar amb una

corona de llum suspesa ai daununt 227. Enmig d'aquests dos capitells

marians, n'hi ha un altre amb quatre escenes referents al pecat d'Adam i

Eva i i'ur conspuent expulsió del paradís. Resulta prou evident, doncs,

que el contingut d'aquests tres capitells il·lustra un dels temes més

tractats per la mariologia antiga i medieval, ia contraposició Eva,

portadora del pecat - Maria, portadora de ïa salvació 228.

La idea de Maria considerada com la Nova Eva, en el sentit d'oposició a

la prunera dona, ja va ser tractada pels pares del segle III. especialment

Ireneu, que va assenyalar la desobediència d'una enfront l'obediència de

l'altra en ei moment de l'Anunciació, d'on es deriva la caiguda del gènere

humà en la capt4vitaí de la uaor* i la salvació per una verge 229. Altres

pares, tant orientals com occidentals, es van ocupar d'cquest tema i

desprès fou coiíinuat pels pensadors medievals, des d'Aícuí i Raban

Maür, a Anselm de Canterbury, Bernat de Cbravall. Ricard de Sant Víctor

o Sicart de Cremona, per citar-ne només uns quants «loros. El punt

central de l'antítesi és l'orgull d'Eva que porta a la perdició i la humilitat

de Marta que mena a la salvació. Fer una es dóna la mort, per l'altra la

vida. car en ella s'ha encarnat el Salvador 23°.

Així doncs, és lògic que aquest tema tan tractat per la mariologia sigui

present en les arts figuratives. D'altra banda, l'increment del culte marià
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a partir del segle XII afavoreix que els programes adreçatf m comunicar el

missatge de caiguda í -edempció es confeccionin donant un relleu especial

a la Mare de Déu. Ja hem assenyalat com aquesta ideí. sembla que ja és

present al claustre de la catedral de Girona. Tanmateix, a Sant Cugat, ei

capiteü de la Psicomàquia amb la figura de la Verge situat després del de

la Donnició, demostra un interès encara molt més gnn per aquest

protagonisme marià.

El manuscrit 193 de l'A.C.A., procedent del monestir de Ripoll,

demostra que el seu autor tenia un bon coneixement d'aquesta relació

que s --Etablie entre Eva i Maria. El principi de la desobediència /

obediència de les dues dones l'utilitza quan glossa l'epitet ¿'Arnica que

aplica a la Verge. La paraula I- Tto li serveix per recordar que la porta del

paradís va ser tancada per Eva i novament oberta per la Verge Marta.

També afirma que la Mare de Déu és anomenada Aurora, perquè així com

l'aurora és la ü de la nit i l'inici deJ dia, així la Mare de Déu va comportar

la fi dels nostres pecats i l'inici de llur remissió, atès que després del pecat

d'Eva amb ella vingué la llum 23 '. Així, la idea d'acabar el programa de

redempció que ofereixen les escenes del Nou Testament de Sant Cugat

amb el capitell de l'entrada de Maria al cel queda ben Justificat. La

representació del pecat dels primers pares que ocupa la cara sud de la

primera columna exempta, començant per l'angle sud-est de la galeria, té

la seva contraposició amb l'escena de l'Assumpció de l'ànima de Maria del

penúltim capitell.

Però les al.!usions a la Verge encara continuen en 1 altre capitell, el de

la Psicomàquia, on es mostra Marta 'plena de totes les virtuts"; a qui "tes

23* S'MJÉS *948 pòg 2£ 2' 'Ç



virtuts la protegeixen contra tota mena de vicis" ¿32. També és freqüent

que els martòlegs considerin Marta com l'encarnació de totes le& virtuts i,

al sen tom.com aquella que ajuda a vèncer els vicis Bernat de Claravall

ho expressa amb aquestes paraules en la segona homilia sobre les

excel·lències de la Verge o del Missus est :

"Si se levant•'n los ulemos de fas tenttetones, sí tropiezos er> tos escolios

de ios tribulaciones, mira a ta estella, (lama a Maria. Sí er.?s agitado de

las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de lo

emulación, mira a la estrella, llama a Maria. SI la Ira . o la a^ariacía. o

el deleite carnal, impele violentamente la navecüla de tu alma, mira a

Maim.

Si, turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, corcuso a ía

üísta de la fealdad ös tu conciencia, cterrado a ta idea del horror del

juicio, comienzas a ser sumido en ía sima sin suelo de la tristeza, en el

abismo de la desesperación, piensa en Maní "233.

Amb l'ajuda de Maria, Thome podia vèncer les temptacions i. encara

n>s. el pecador que tem ser condemnat en el Dia del Judici trobarà

l'esperança en Maria. f,a referència al paper d'intercessora de la

humanitat, la manera com tan sovint s'invoca Maria, cusa que dóna

sentit a La gran quantitat d'imatges marianes d'aquesta època, és darrera

d'aquestes representacions més particulars que estem comentant.

232 13 pòg 26 32 33 3¿ « %<ù
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Una vegada més, aquesta mena d'antologia mariana que és el

manuscrit procedent de Ripoll ens permet de trobar una relació més

directa entre l'Assumpció i la imatge de Maria plena de virtuts. A l'epítet

de Viiga, que Ja hem comentat en una altra ocasió, després d'anunciar el

"Gradas letfrir» ascendit cum post dormitionem mortis angelis archangelis

plaudentibuà, eamque ducenílbus celos ascendit " l'autor s'espMa a

comentar l'entrada al cel i la rebuda que li féu el seu Ful. En ú darrer

paràgraf, relaciona el verset HI, 6 del Càntic deis Càntics ("Que est is ta que

ascendit per deseríum, slcut virgula fumi ex aromatizas mírre et turis "j que

havia citat abans, amb la justificació que la Mare de Déu fou la Branca

(Vïrga ) perquè l'Espertt Sant la va cobrir de perfum. Aquest perfum és una

metàfora que utilitza per referir-se a les virtuts de què era portadora des

del principi íins al final " ßde, spe, chántate, humillíate, obedientia,

castítate, integro vírginitate, patientia, longanimUate, totaque dignitate plena;

unde steal odor aromate ^orem optimum angelis et sinctis dedo "234

Aquesta relaci^ »|ue trobem als capitells del claustre de Sant Cugat

ent" '-„ marians, Psicomàquia i «'udici Final, es troba en alguns

portals francesos considerats ja del gòtic, però que cronològicament són

més o menu's paral·lels a l'obra catalana. L'exempLe més anüc és el dels

tres portals de la façana occidental de la catedral de Laon, que "e sol

datar entre ! 105 i 1205. El portal esquerre presenta en el timpà escenes

de la Infantesa de Jesús culminades per l'Epiíania. i a tes arquivoltes. pre-

figures de la virginitat de Maria i una Psicomàquia. El portal de la dreta

està entere ment dedicat al tema del Judici Final, amb un timpà presidit

per Crist-Jutge, envoltat d'àngels i la Verge. Finalment, el portal central

/j*. S'NIES 'V43 oòg ]3 ' í ¥*G'e"i "s s* • de txx au« "o o»ese«»^ aqyes? wx« ccy a fcase 2 *ec*c
ae a ico**ogpQ*fC 3^« es%"* "»acta"* s no vfo'en«« ts^ tr<3 ^œ**o J» c<y*x* ̂ 3' oòQ'C ex »«e" «r e
oa s Et oa"àü«r T '̂oog-c ae tex1 es «• q^e e^ .js*¡*ico a po
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té també una temàtica mariana: a les arquivoltes. l'Arbre de Jesse i al

timpà, l'escena Més característica de l'escultura monumental gótica : la

Coronació de te Mare de Déu 23S. El lligam entre el Judici Final, amb la

presencia de te intercessora, l'Encarnació, on te Verge, model de vututs,

es te protagoniste, i el final gloriós d'aquesta mateixa Verge, erigida Reina

del cel, queda aquí magníficament exposat.

2 3 í> Vege. * 972 ocg • 06 * 09 "w- 68-7 ' f g 40 5 2
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2.7. Mari», figw» de rÉcgtétia

A Catalunya, aquest paper de Maria com a reparadora de la falta

comesa per la primera dona també va ser tractata en camp de la pintura

mural. Es tracta de la decoració de l'absis de l'església de Sant Sadurní

d'Osormort (Osona). Al registre inferior del mur còncau hi ha cinc

episodis de la creació i el pecat d'Adam i Eva. Al damunt, en un segon

registre, s'hi figuren els apòstols. Finalment, a la conca hi havia una

Maier tos Martoe, avui desapareguda. te. Durüat no dubta a afirmar que.

en aquest context, Maria ha de ser considerada com la Nova Eva 236.

Aquest és un aspecte més de les "conquestes marianes" de què parla

l'estudiós francès a l'hcra de catalogar la iconografia dels absis a

Catalunya. Anteriorment ja havíem assenyalat com Maria comparteix amb

el Crist apocalíptic la glòria d'aquest espai destacat de l'església i com

aquesta iconografia també s'adequa als frontals. Respe.te a aquests

mobles litúrgics, també hem vist com molts d'ells presenten una Molestos

Morta*? envoltada d'escenes del cicle de la Infantesa, al.ludüit així a la

participació de la Verge en el programa de salvació pel seu protagonisme

en l'eiicamació. En altres casos, però, la figura majestàtica de la Verge va

acompanya de l'apostolat. Es tracta dels frontals procedents d'Alòs d'Isil

(M.N.A.C., núm. 15834), Ginestarre de Cardós (The Cloisters, Nova York), i

Vidrà (M.E.V., núm. 4439). Talment, sembla com si la figura de Mana

situada en la mateixa fuera que els apòstols dels absis de Sant Climent de

Taüll, Ginestarre de Cardós, Santa Eugènia d Argolell, etc. hagués pres

una dimensió diferent, en el sentit de reforçar el significat eclcsiològic.

236 [)(JR¡JAT 1 ̂ >74 pòg 1 ' 3 Més rec*1"**«--* aqufes* cof -of •v «rtr es*uc a* oer j S^reas e a^c
accepta* oa^esta ·r%pr««oció íSUSfcDA 1986 oòg 52'-523)
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El frontal procedent de l'ermita de Sant Romà de Vila, del terme

d'Encamp, a Andorra (M.N.A.C..nuïn. 158"5) [Fig. 11 ]237. que ara demana

la nostra atenció, presenta una variant o'aquestes iconografies força

especial. És d'un dels pocs casos en què tenim el conjunt sene» r, es a dir,

la taula frontal pròpiament dita i les dues laterals. A la prime ~a, l'espai

central és ocupat per una Molestos Dei dins d'una màndorla. envoltada

pels quatre símbols dels evangelistes. Els quatre requadres laterals que

resten presenten, cada un, una parella d'apòstols els noms dels quals es

poden entreveure en !es inscripcions de les orles que els emmarquen per la

part superior. ANDREAS. PETRVS , al superior esquerre, PAVLVS. F£LWS,

al superior dret i IACOBVS, TOMAS, BARTOLOMÉ/, BERNABÉ, als

inferiors esquerr? i dret respectivament. La taula lateral esquerra conté

tres personatges masculins dempeus, que igual que els vuit apòstols

anteriors tenen un llibre a les mans. Encara que aquí no hi hagi cap

inscripció que els identifiqui sembla que es tracta de tres apòstols mt3

238

La taula lateral dreïa és la que conté el terna marià. Es tracta d'una

Assumpció representada amb la fórmula de Maria en actitud d'orant amb

un àngel a cada costat que la subjecta pels canyells. Maria es presenta

^ ~ OC^ 0S*vO DSOS S "C" 3C' DC* *2 CCw©$*3 OC'C V@O0~ S*-"^!/^' ^B DÒ3 300 JÓ7 0^ €*5 '6CX

'sic o c r og"a* z V«s ·cce"^e"' 5jí*\A5 J 3^5 ' 9V2 còg £-7 ¿74 £5* '• cc--e~' es CD'S aerc
-,~c oc'3 '3'c¡o-"ya~ ce se se 33*3' 3 ns ae a c* ~>e'3 -"e*a* ae sege -*•
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complétâmes* frontal, '̂cstida aurb una túnica vermella 1 un mantell blau

239. Els seus peus, calçats amb uns borceguins ¡legres decorats amb

puntéis blancs, es destaquen inclinats, de puntetes, damunt del terra

rocallós que s ha figurat a la part inferior de la composició. Justament

aquest detall és el que dóna la idea d'ascensió a la figura.

D'acord amo el que hem dit anteriorment sobre la tipologia de les

primeres assumpcions, caldria classificar-la dins la fórmula siriaca de què

parla J. Duhr . Hi manca, però, la màndoria, element que bem vist

utilitzat tant en la il·lustració de la Bíblia de Ripoll com al timpà de

Cabestany. Totes les assumpcions d'aquests primers segles soien utilitzar-

ia, almenys quan es tracta d'una Assumpció deslligada de la Dormició.

Ph. Verdier cita aquest frontal com un cas especial al costat de dos

manuscrits originaris de la regió d Arras, però d'una cronologia molt més

anterior - segon quart del segle XI - 24°. De fet. el cèlebre maríil de Tuotilo

de la biblioteca de Saint-Gall podria ser el model més antic

Nosaltres no hem pas trobat uns models cronològicament més propers .

En tot cas només es poden establir paral·lelismes amb representacions

marianes, però no precisament assumpcionistes. D una banda, hi ha una

Ascensió molt malmesa d'un fresc del baptisteri de Sant Marc de Venècia.

Aquesta representació segueix el típic esquema que Ja vèiem utilitzat en

l'Evangeltari de Rábula, però amb doe detalls düèrents que ens semblen

importants. En primer lloc, les dues meitats de la composició, la celestial

on seleva Crisi, i la terrenal on resten Maria i els apòstols, estan

separades per una banda horitzontal ornamentada. El segon detall és

refereix a l'acütud dels dos grans àngels, qur en el Rabulensis, per la seva

* " y Es e' * DwS de rri—e ~ & Mn ~'eis co*ís,d€'ro u"c còo a er'o>" a de 'c co''a
ö'ZQi' '"^ENS '946 oàg óïói De- V és ce«", „fxj ca>-'.a a-"fc capj'xo
240 VERD ES '9SCpàg66^9
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gesticulació, estableixen la relació entre el Crist ascendent i els apòstols,

mentre que la Verge queda gairebé aliada en el centre. En canvi, en el

fresc venecià es tomben vers ella sense, però, que l'agafin pel canyell com

en Fobra catalana. Creiem que ambdós elements podien have, propiciat

l'aparició d'aquesta mena d'Assumpció que estem comentant ?-4 !.

El mural de la sala capitular de l'antiga abadia de Lavaudieu (Haute-

Loire), d'una cronologia encara més propera al frontal d'Encamp -

començament del segle XIII - és l'altra otra que ens ofereix també un cert

paral·lelisme amb representacions marianes. Es tracta d'una visió

apocalíptica organitzada en dos registres. En el superior, s'hi destaca un

gran Crist en majestat envoltat pel tetramorf. En e! centre de l'inferior,

Maria, completament frontal, seu en un tron. Duu una diadema que li

cenyeix el cap i amb la mà esquerra sosté una Uja florida. A cada banda,

un àngel aguanta , o recull, un cortinatge darrera seu, mentre que els

dotze apòstols es reparteixen simètricament la resta de l'espai.

Deschamps - Thibout citen una composició similar, de començament del

segle XÎI, a l'absis de l'església de Montch^nnd del cantó de Vaud

(Suïssa), on la inscripció del passatge de Mateu XIX. 27-28 ("Llavors Pere

Ji va dir: Mireu, nosaltres ho hem deixat tot. i us hem seguit: qu^

tindrem doncs? Jesús els digué: F - t ei lat us dic que vosaltres, els qui

m'heu seguit, al temps que tot renaixerà, quan ~i Filí de l'home segui en

el seu tron de glòria, també vosaltres seureu en dotze trons, regint les

dotze tribus d'Israel") li dóna un sen.it eclesiològlc més concret 242.

2Í DEVWS -VWER 97Caòa"22 23 ;g 78 Acres'a.'er dcro e Sísese-es c-* sege X
242 DES^-A/'S'-SCJ" '963 oag 87-89 DtMUS 'v7C pag '47 a- '4v- '5C Desc^o^os
* ço,/ D€"se<" c\,e e1* aspecte es* "y c oaœ«a otro e^'c "~o* re ac oraao ano e "^cr

bza"* >•* ac-«ic a a»e p'ooac e**e~" devic naver '«DU* ces a 'a 3 Ço ·sir t" ce^p'e aye e **;r*a 3
£"ca~,p Qfroe s *^o cons oefa4 co^ s expo^eri* a oques* r za~* r s^e q^e es d«,x2 ro»o' ef e
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En el camp de l'escultura aquesta teofanla ja havia aparegut en alguns

timpans de la Borgonya, com al prton_t d'Anzy-le-Duc i, amb més riquesa

de detalls, concretament al portal nord del nàrtex de l'església de

Charlieu, basüt m mitjan seg'e Xil 2*3. ^a citada Inscripció evangèlica de

Montcherand sembla adequada per explicar el contingut d aquests

representacions: el Fill de l'home, Crist, seu en el tron de glòria des de la

seva Ascensió, és a dir, en el temps de la regeneració. En les dotze tribus

d'Israel, s'hi ha d'entendre l'Església, edificada sobre els dotze apòstols.

La presència de Maria, que ha fet possible el temps de la regeneració,

segueix la tradició de les ascensions de l'Evangeliart de Rábula i de

1 amputa de Monza: la Verge - orant és la figura de l'Església, que

continua la missió de Crist fins al final dels temps 244.

L'elevat contingut d'aquestes iconografies sembla que no s adigui gaire

amb la pobresa tècnica i material del revestiment d'altar de l'ermita

d'Encamp. Amb tot, si tenim present la tradició catalana de les tecfanies

absidais. on és freqüent la presència dei col·legi apostòlic amt la figura de

la Verge amb un calze a les mans, creiem que és possible encarrilar la

lectura d'aquest conjunt cap aquest sentit eclesiològic. M. Durliat compta

set absis catalans ou hi ha la figura de la Verge amb el calze, tres d ells.

Sant Romà de les Bons, Santa Coloma i Anyós a les mateixes valls

andorranes. Tant aquest mateix autor com M.L. Thérel creuen que

aquesta imatge de la Mare de Déu és, a la vegada, una al·lusió a

l'Església, d'acord amb el paral·lelisme que tant en el camp teològic com

en l'iconogràfic s'estableix entre aquestes duet» figures a partir de la

recep*ors -nés a rectes ?er aq·jes'a cuetf'ó vegeu A'NAuD • 973 oàg 154 158

AZCÁ3AT ' V4oàg 78
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primera meitat del segle XII, època en què foren realitzats els primers

d'aquests monuments pictòrics 24S.

En el frontal d'Encamp, la figura ahistòrica de la Verge dels absis ha

estat substituïda per l'escena de la seva Assumpció. Fins i tot, el terreny

muntanyós sobre el qual Maria s'eleva sembla que vulgui recordar la

muntanya de tes Oliveres on alguns apòcrifs situen l'acció 246. Els llibres

que duen els àngels podrien representar el llibre de la vida, tal com ho

indica la inscripció que es pot llegir en el que sosté l'àngel d'una de les

cares del capitell de l'Assumpció del presbiteri de Notre - Dame du Port de

Clermont - Ferrand 247. Però creiem que si bé una primera lectura ens fa

pensar que s'ha tractat de representar els testimonis més propers de la

divinitat que presideix la glòria, en aquesta rígida figura d'orant que els

*•**-' Lo 'ec"8se"*3C c cíe Ms* c c~"C e ccze "c es*3* es*~c oda 3 ~~*E*E* '97' <M DJ' a c 'Ovc
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àngels eleven potser també hi podem veure el triomf de l'Església 248.

Lee escenes de la Mort i Assumpció dels frontals de la Mare de Déu del

Coll i de l'ermita d'Encamp constitueixen una mostra de la glorificació de

què és objecte Maria per la seva participació en l'economia de la salvació.

Paral·lelament a les representacions de la Maíestos Mariae o Sedes

Sapierúíae que exalcen la seva divina maternitat, l'Assumpció implica una

fórmula menys majestàtica, però, en canvi, més fidel als textos, tant

litúrgics com 'iteraris, que descriuen el seu enlairament damunt dels

àngels i l'entrada triomfal a la glòria. Tanmateix, a mitjan segle XII

apareix un nou tipus de representació, igualment al servei de l'exaltació

mariana. Es tracta de la Coronació de la Verge, una fórmula que, si bé

d'una banda es pot equiparar amb la Sedes Sopíenítóe pel seu caràcter

majestàtic, de l'altra, s'articula dins del relat assumpcionista i en

constitueix l'apoteosi íinal.

Els dos moments de la Coronació, quan la divinitat li posa la diadema

o be ^uan M*».ria ja apareix coronada són la traducció /isual del títol de

Reina que des d'antic els pares de l'Església li havien atorgat.

Naturalment, la seva divina maternitat, Mare del Rei de reis, és el que

justifica aquesta denominació. A Orient, a partir del segle IV se'n troben

testimonis en els sermons i també en els relats apòcrifs 249. Pel que fia a

Occident les primeres mostres són més tardanes, gairebé cal esperar als

segles VII i VIII amb Isidor de Sevilla i Beda el Venerable, però aviat la

influència dels apòcrifs es deixa sentir a la litúrgia, especialment en

24,1 £ i0 Moiesftw MOTOS de8 (r<x>to' de V'd'ò (M E V nu-" 4439) fart« se ' ha at-bu j"o
ecies ològ cayVANCOS ~987pòg 4o8¡
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l'assumpcionlsta, que anomena Maria "Reina i Mrre del Creador de tots

els segles". "Reina del cel" i •Reina del món" 25°.

Però aquesta reialesa de Masia no solament es fonamenta en la seva

maternitat ,sinó també en el fet de ser considerada l'Esposa de Crist. El

primer autor llatí que la presenta com a tal sembla que és Ambrosi

Autpert. Després, Pascas! Radbert, en el prou divulgat Cogitis me , o Paula

et Eustochium, presenta l'arribada de Maria al cel com la d'una esposa

convidada a seure al constat del seu reial espòs:

"Hodle gloriosa namque semper Virgo María cáelos ascendit: rogo,

gaudete

Haec est, inquam, dies. In qua usque ad thront celsitudinem intemerata

mater et virgo processif, atque ír: regni solio sublírnaía, posí Christum

gloriose resedií.

Ascendit et praeparavtt hüte sanctlsslmae et glorlosissimae Virgini locum

immortalltatis. ut cum eo regnaré posset inperpetuum.

Credttur enim guod Salvator omnium ípse. quantum dafür inteüigi, per

se totusjesttvus occurrit, et cum gandió earn secum In throno

25 í

De fet, aquest llenguatge no fa més que inspirar-se en els textos

litúrgics, que, per la seva banda, com ja hem u.dicat anteriorment.

25C Vege-, GAW'DO '956 oóg '05 ' 23 '967 oóg '92 230-23 " AQJCS' fe~c de 3
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utilitzen diverso» versicles (fels Psoínis i especialment del Càntic dels

Canuts. També en els relats apòcrifs aquests textos bíblics havien servit

de base per elaborar les frases que Crtrt dirigeix a la seva Mare, quan va a

recollir la seva ànima o quan baixa per rrssucita -la. Així. per exemple,

les expressions del relat dei Ps.-Melitó /'Vine. no Unguis por. perla meva

preciosa; vine, parenta meva,..." o "Aixeca\. parenta meva, coloma meva,

.... estan inspirades en Ct. 2.10-14 i 5,2, on l'espòs crida l'esposa en

termes similars a «quests 252. Els versicles que d'una manera més directa

presentaven la imatge de la Verge entronitzada al costat de l'Espòs són:

"Venl de Líbano sponsa mea, veni de Líbano, vertí : coromaberts " (Ct. 4,8) i

'Aslifií regina a dextris tuts in vestitu deaurato : circumdata vartetate "

(Ps.44,10).

Dintre la prime .-a meitat del segle XII es produeix un canvi en l'exègesi

del Càntic dels Càntics, que repercuteix molt directament en la iconografia

de À reialesa de la Verge, en el sentit de fer de la Imatge de la Coronació

la representació mariana més característica dels tres últims segles de

l'edat mitjana. Fins aquest moment només s aplicaven a Maria alguns

versicles dispersos, els que s'empraven en la litúrgia. Quan s'interpretava

el conjunt del poema, d'acord amb els comer.taris que Ja n havien fet

Orígenes i altres Pares de 1 Antiguitat, l'esposa s'identificava amb l'ànima

cristiana o bé amb ÏTsglésia. convidada a seure al costat de Crist, Sembla

que va ser el be.iedietí Rupert de Deutz (+c. 1135) el primer que va aplicar

a la Verge tots els versets relatius a l'esposa. Honori Augustoduuensis
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{+1136}, en el Sl^íílun Beatas Martae ubi exponuntur Cántica Confícorum.

també fa aquesta mateim interpretació 253. A partir d'aquests autors la

majoria de comentaris s'enfoquen en aquest sentit. N'és un exemple el

següent text d'Alan de Lille i+1202): "Unde cum canticum amoris, scilicet

epithaîamium Salomorus, speclallter et spiritualiter ad Ecclesiam referatur,

lomen speciaiissime et spiritualissime ad gloriosam Virginem reducttur quod

divino notu (proutpotertmus) explicabimus " 254.

Naturalment aquest canvi en l'exègesi es produeix er* el moment en què

ha començat el gran auge del culte marià. Al llarg del segle XIII aquesta

tendència es manté i la major part d'autors es desfan en lloances a la

Verge. Un dels títols que més sovint li apliquen és el de Reina: Sant

Antoni de Pàdua(+1231} l'anomena "Reina del cel": Sant Bonaventu»-a

"Gloriosa Emperadriu de totes les criatures"; Conrad de Saxònia (+1279),

autor de la cèlebre obreta Speculum Beatae Mariae Vlrginis, diu que Maria

és "Reina i Senyora del cel, de la terra í dels inferns. Reina dels àngels,

dels homes i dels mateixos dimonis" 255. El també cèlebre Manóle, una

obra que durant molt de temps s'havia atribuït a Albert Magnai que

actualment es consideia escrita a ílnal del segle XIII o començament del

segle XIV, conté abundants al·lusions a la reialesa de la Maree Déu: "....

por el mismo reino por el que el Hijo iscibe el nombre de Rey, eüa recibe el de

Reina ' " .. ^ues *»Ua e* relia del mismo reina del que su Hgo e$ rey ","...

como reiría de mís^toortüa ocupe un puesto junto al Rey de la gloria ", "
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Emperatriz y reina dt ta iglesia triunfante ", etc. 256. Els mateixos papes,

encara que no tractessin directament aouesta qüestió, no es van estar

d'aplicar aquest títol & Maria tant en declaracions oficials, com en

himnes, pregàries i dedicacions de tempto 257

En bona pctrt, doncs, aquesta reialesa troba la seva Justificació en la

condició de Cponsa Christi que la n v va interpretació mariana del Càntic

(Ms Càntics possibilita. D'aquí, a més, se'n deriva una altra qüestió molt

Important: el paral·lelisme Maria - EsgJésia.

Des dels primers segles del cristianisme es van establir relacions entre

la Verge i l'Església S'hi va referir sant Acibrosi j també Tertúlia. La base

es troba en el tema de la Nova • Eva. D'una tanda, s estableix la

confrontació eiure la desobediència d'Eva i l'obediència de Maria. De

l'altra, la comparació entre el naixement d'Eva, esposa d'Mani, pre-ñgura

crirtològica. i el naixement de l'Església que brota de la ferida de Crist, A

partir d'aquest doble paral·lelisme, doncs, s'arriba al de Maria • Església

que al llarg de l'edat mitjana s'anirà enriquint amb noves idees com ara

el fet que ambdues siguin mares 1 verges. Rupert de Deutz 1 Honori

Augustodunensis, que com acabem de comentar, van imposar una nova

exegesi del Càntic deis Càntics , van accentuar aquest principi de similitud

que fou seguit per altres comentaristes coji Felip de Harvcng. Alan de

Lille, Ricarci de Sant Víctor, etc. 258, L'esposa del poema bíblic era, doncs.

l'Església i era tanbé Marta. Aquesta identificació va arribar a assolir un

caràcter aiés general tal com ho demostra la Glossa ordinària del psalm 44

: "Cantoíur hte p&címus de/esto beatae Marte« Vtrgtnis, quia quae de

¡948.00g 546 5ft5 626644
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Eoci*sto general« er fue dteinlur, ad Mariant spectaltter n/errl possunt " 259,

Alguns dels grans ilturgtstes de l'època també lio assenyalen en els neus

come n tar s, tom és el cas de Sieart de Cremona en el capítol XL del

Münde ; " De Assumpííone Sanctae Martae : ... l.ecüones quoque de canuco

amaris, et antiphona«? et responsorfa stmütter assumunfur, eo quiaßgvram

tenet Ecclesiae : sicut enim beata Maria maier es! er virgo et sponsa, sie et

ecclesto, mafer sanctorum, mmen tenet i>lrgiíütatís et sponsae; vtrginttatis,

Inquam meníís etjtóet qua.: praevalet virginitatt carnali. * 26°

La festa de l'Assumpció, doncs, recull en la seva litúrgia tots aquests

textos al·lusius a la glorificació de la Verge. Però. en opinió dels

iconògrafs, la processó celebrada a Roma la vigília d'aquesta festa

probablement va tenir un paper primordial en la formació del tema

ironogràflc de l'entronització de Maria al costat de Crist. La processó

havia estat introduïda a Roma pel Papa Sergi I (687 - 701). tal com hem

indicat al capítol anterior La nit del catorze d'agost es transportava la

icona aquiropoèüca del Salvador des de la capella de Sant Llorenç del

palau del Latera, on es gi-ardava. fins a Santa Maria la Major. Aquí sortia

a rebre- la la icona de la Verge anomenada Solus populf romaní i tot seguit

ambdues eren entronitzades sobre l'altai . L'endemà la imatge del Salvador

era retornada a la capella del Latera 261.

Tot i que í'Orient aviat va atorgar el títol de Reina a Maria, tal com ïio

demostren els mateixos textos apòcrifs que liem comentat, no se'n
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conniva cap representado. Ara com aim, sembla que el fresc de l'absis de

la basílica romana de Santa Marta Antiga, datable del segle VT, és

l'exemple més antic que es coneix. Aquí, Marta, abillada com una

emperadriu 1 amb una alta corona de pedreria, seu en un tron amb el Nen

damunt dels genolls. A Sant Marc de Florència es conserva un fragment

d'un mosaic procedent d'un oratori de 1 antiga basílica de Sant Pere de

Roma. Hom el data de principi del segle VIU i representa la Verge orant,

sumptuosament vestida i amb una corona d'or i perles. Probablement és

la primera representació d rquest tipus sense el Nen a la falda, per bé que

la resta d'escenes, totes dedicades a la vida de Crist, al·ludeixen a la seva

condició de Mare de Déu 26?.

A partir del segle IX aquestes representacions cada vegada sovintegen

més . M. L. Thérel assenyala la relació amb IM Mea de Maria intercessora i

La importància de la festa assumpcionis:? En aquest sentit, considera

molt representatiu el fresc de la capella de Sant Llorenç de l'església de

San Vincenzo in Voiturno. monestir proper al de Montecassíno En aquest

cas, Maria, coronada amb una tiara, regna des del centre de l'absis,

mentre que sota seu s'han figurat uns arcàngels vers els quais conflueix

una processó de verges La figura de Crist a la glòria, que presideix el

conjunt des del centre de la volta, permet d'entendre que es tracta d'una

representació de la Verge homenatjada per tots els personatges celestials.

La pintura es va realitzar pocs anys després de la mort de l'abat Ambrosi

Autpcït, un dr Is més» destacats mariòiegs d' aquella època * auto~ de

diversos sermons sobre l'Assumpció en què aPima que Marta és exaJçada

sobre tot» ete àngels I rej^a amb Crist 2è3. Entre molts altres exemptes»

262 OAKBKJ" ' 967 póg • 5t % o -o coTog-cí.c de Va- a -e -o v«ge„ ;AWÇ£N,Cr ' 92
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cal citar el gran frese de Notre-Üarne-la-Graude de Poitiers, de 1'e.uorn de

1100 : Marta amb Jesús a la falda presideix la gloria sota una Molestas Dei

i la figura de l'Anyell, i el de Sant'Angelo in Formis, obra més tardana, i

que opta per la fórmula de Maria coronada, amb la postura d'orant i

encerclada per una màndorla sostinguda per dos àngels 264

Paral.lelamenc a aquestes representacions de la reialesa de María n'hi

ha d'altres que posen més èmfasi a mostrar-la a la glòria al costat del seu

Fill. En una obra del segle DC, el mosaic de i'absis de la basilica romana

de Santa Maria in Dooinica. la Verge seu en un tron d'or amb Jesús a la

falda, un non.brôs grup d'àngels la flanqueja i el Papa Pasqual 1,

reconstructor de l'edifici, es troba agenollat als seus peus 265. En el timpà

romànic de Conques és el primer personatge de la filera de benaurats que

s'acosten al gran Jutge i en el d'Autun seu prop d'ell, encara que a escala

molt reduïda 268. Pocs anys més tard, Maria comparteix el tron amb Crist

a la representació de la paràbola de les verges prudents i les verges fàtues

d'un capitell de l'antic claustre de Saint Etienne de Toulouse 267. En

aquesta mateixa època s'elabora una de les cbres més expressives del

triomf de Maria al costat del seu FIU: el mosaic de l'absis de Santa Mana
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in frastüvere.

Aquesta darrera otea romana ens introdueLx en la problemàtica sobre

là primera representació del tema de la Coronació de te Mare de Déu.

Segons £. Mate, es devia trobar en una vidriera que l'abat Suger de Saint-

Denis va regalar a la catedral de Nôtre-Dame de París. Aquí devia ser

vtsta, segurament, l'any 1131, pel Papa Innocenci îl que de retorn a Roma

devia encomanar el mosaic de Santa Marta in Trastevere amb la mateixa

temàtica 260 Però aquesta teoria presenta dos problemes importante, cosa

que ha motivat escassa acceptació entre els iconògmfs posteriors.

Primerament, '» vidriera de Notre-Dame de Parts fou desiruïda durant

ures reformes practicades a aquesta catedral en el segle XVTI1, de manera

que E. Male non»és va comptar amb el testimoni d'un autor d'aquella

TiEtelxa època que la va descriure com "una e&pècie de triomf de la Verge*".

En segon lloc, tal com indica aquesta cita. caJ distingir entre dos temes

diferents : l'un, el del triomf de Marta coronada i asseguda al costat de

Crtst, i i'alíre el que representa pròpiament la Coronació, és a dir. el

moment en què Crtst posa la corona sobre el cap de la seva Mare,

igualment asseguda al seu costat. El mosaic de Santa Maria in Trasteveie

i el timpà de Senils, la primera representació monumental francesa

conservada i que, segons E. Mâle, hauria seguit també el model de la

vidriera de Paris, pertanyen al primer cas, malgrat que entre ells hi hagi

altres diferències. El timpà de te catedral de Sens i el mosaic de la basílica

romana de Santa Maria te Major són exemples, en canvi, de te Coronació

pròpiament dita, I encam hi ha una tercera tipologia que podrien»

considerar intermèdia, aquella que es va representar al timpà centra) ae te

façana principal de Notre-Dame de Parts : la Verge també asseguda al

'83:85
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costat de Crist mentre uns àngels M coronen 2C9.

El deseobiimínl, l'any 1949, d'un eaptteU provinent de Reading Abbey,

a Berkshire, va replantejar novament ia qüestió. G. Zameckl el va

estudiar en un documentat article, en què, a mes. va fer un comentari de

totes les aportacions que fins aquell moment s'havien adduït sobre

aquesta qüestió 27°, Segons ell. el tema del triomf es representa per

primera vegada a Santa Maria in Trastevere Centre 1140 í 1148).

Paral·lelament, en relació, c sense, amb l'obra romana, els escultors

francesos expérimentera amb aquest mateix tema i presenten com a obra

més significativa el timpà de Senüs (1185) 27!, Sobre la Coronació, creu

que 1 obra francesa més antiga és la U.lustracíó d'un psaltiri del nord del

país que data de final. ;1 se$e XII o de començament del XIII 272 Però és

a Anglaterra on en troba l'exemple més entic, ja que data aquell capitell

descobert à mitjan &egle dels volts de 1130 273. El problema, però, és el

maJ estat de conservació en què es troba aquesta peça, de manera que

nomcr és possible ¿'idenüflcar-nc nodnuwunent el relleu d una cara. la de

l'escena en qüestió Aquí, en un tron doble amb respatlkr seguit, hi seuen

dues figures. La de la dreta, Crist (?), té el %ors frontal i amb la ma
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VEiCE? '98C »g "9 3- 78 c ~«E8E 5o4 509 23823? -g 08

27- Vegeu o ZAtKtCK 95C 3-6 «»«ya " s·o'c es* s* c ae oc j a»« p«"̂ 1 o

aotscc



188

esquerra sosté un Ittbre. mentre que el braç dret es cLrlgelx vers el cap de

l'alcra figura sense que siguí possible veuiv'n la suposada corona que 11

deu estar posant. Sobre aquesta figura de la nostra esquerra no hi dubte

que es tracta d'una dona representada de très quarts, amb lea cames

marcadament dirigides cap al centre. Les mans sembla que devien estar

recollides davant del pit i el rostre queda emmarcat per una toca.

Certament, l'esquema composiüu coincideix amb el més típic de les

escenes uf !a Coronació, però pel fet de ser una o**ra en tant mal estat i

que no es pugui relacionar amb un piograma iconogràfic mínim ha estat

la causa que els investigadors sovint la tinguin amb compte amb certes

reserves. Així, L. Réau no creu que demostri l'origen anglès del tema i el

qualifica de simple balbuceig 274. Pocs anys més tard A. Katzenellenbogen

l'accepta més oberta men t i considera que aquest i el timpà de r església

¿e Queniïigton (Gloucestershire) 275 demostren l'ejüstència d'un model

més monumental 27e.

Ph. Verdier comença el capítol dedicat als primers monuments dr la

Coronació de la Verge dient que cal cercar-los a Anglaterra, malgrat que és

un país on aquest tema ocupa una posició menor dins de l'escultura

monumental. AM, doncs, cita el capitell de Reading Abbey i el timpà de

Quenington i una mica més endavant, comenta el timpà de la Coronació

de la Ccttedrai de Wells, de poc després de 1220. com una obra de tradició

insular adaptada a la típica entronització de la Verge d'una catedral
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francesa 277. Ai costat d'aquests exemples ccorda obres de miniatura 278

i també d'escultura, com el timpà de Nôtre-Dame de la Charíté-sur-Loire,

per a després referir-se àmpliament a les obres promogudes per l'abat

Suger : la vidriera donada a la catedral de París i el timpà de Senils, les

quals s'han d'entendre a partir de la plaça d'honor cedida a la Verge en el

tiopà del Judici Final de l'abadia de Saín t-Denis Pel que fâ al mosaic de

la basílica de Santa Marta in Trastevere, no nega directament la teoria de

Male, però remarca la possible relació que pedia tenir amb la nova exegesi

del Càntíc deis Càntics que en aquells momenti piesent&va Rupert de

Deute i que el Papa Innocenci II hauria conegut, probablement, en el seu

exili. D'alíra banda, aquesta relació Maria - Església Ja es devia anar

preparant a la mateixa iconografia romana de Uocs com la capella de Sant

Nicolau tíe Laierà 279.

Aquest mosaic de la basílica romana és, segons M.L. Thérel, una de les

obres més representatives de la fusió que es dóna en el segle XII de les

figures de l'Església í la Verge en la sola imatge de Marta. L'Esposa del
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Càntic das Càntics que Crist abraça tendrament per l'espatlla, és, no hi

ha dubte, la Verge, sobretot si tcnlrn en compte la dedicació mariana de la

basilica, la inscripció de la banderola que porta îsaïes a l'esquerra de Tare

triomfal. "Eece Vtrgo conceplt et porter Ftltum *, i les mateixes inscripcions

de ki banderola de l'Esposa. "Lew élus sub capite meo et dextera flftis

amplexàbitur ", i del 1Mb«; de l'Espòs. "Venti electa mea et portam íri te

thronum meum ". antífona i responsort de l'ofici de l'Assumpció, Però

també pot ser considerada l'Església, Ja que precisament moltes

ii. lu ¿tracions del Càntic dels Càntics, poema al qual pertanyeu aquests

versets, ofereixen la imatge de Crist abraçant una dona que, tañí els

textos com la iconografia, designen com 1 Església. D'altra banda, tots els

personatges que flanquegen la parella central són pontifexs i sants de

l'església romana, cosa que juntament amb l'ambivalència de la paraula

"sedes " de la inscripció de sota els peus d'aquestes figures, permet

d'aftrmai a l'autora que s al ludeix directament a rEcefestaAoma/io 2ft°.

Per a M.L. Ttiérel, el timpà de Senils cor*ituei3c l'últim graó d aquesta

representació de la imatge de la Verge triomfant acollida pel seu Fül per

compartir la glòria, la qual, es refereix, al seu tem. a la glorificació de

l'Església com a acte final de la història de salvació 281. Aquesta fusió de

les figures de Maria i de l'Església que l'exegesi de la prunera meitat del

segle XII havia possibilitat i l>mfasl que es dóna a l'apoteosi fiï .al de la

Verge expliquen ia constant presència d'aquests temes majestàtics.
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1 entronització ï \& Coronació, en 1 art del 1200 endavant.

Si teaim preant el material conservat, hem de pensar que el tema

iconogràfic de la Coronació arriba a Catalunya en una data relativament

tardana. El trobem representat per primera vegada ca una taula que,

Juntament amb una altra en què hom va figurar l'apòstol Joan t Marta

envoltada dels dons de l'Espertt Sant, procedeixen de l'església de Santa

Marta de Lluçà i avui són al Museu Episcopal de Vic l Flg. 12, 13 J. En el

mateix museu hi ha encara una altra taula que sembla tenir la mateixa

procedència . Tradicionalment es considera que les tres juntes devien

constituir el revestiment de l'altar de l'esmentada església 282. La

iconografia d'aquesta darrera, que, en tot cas, es tracta de la part frontal,

respon a la tipologia que ja hem comentat anteriorment com a

caracterisüca de moltes taules catalanes. A la zona central, s hi inscriu

un quadrlfoli que uns àngels sostenen des dels quatre extrems i que

emmarca una Molestos Maríae, que planant en UT fons esiclat. és

flanquejada pel sol i la lluna. Al lateral superior esquerre hi na

l'Anunciació i, al dret, la Visitado, mentre que els laterals corresponents

de la part inferior són ocupats pels tres rels de i Enífania. en relació

el grup central, i per la Sagrada Familia en la seva fugida a Egipte

Ens trobem, doncs, amb una Coronació inclosa dins d'uu programa de
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clara temàtica mariana, f*fô en el quai uo hi ha cap ajtra referencia al

cicle as¡»ampciouista Anteriorment Ja hem ü-dicat que I escena de la

Coronació respon a dues funcions diferents: d'una tenda, DOÎ tenir un

caràcter sintètic ¡ ser considerada com una rep esenu.ció majestàtica i

"cJilstòrica i. de l'altra, servir de cloenda a la representació d'unes

escenes al·lusives aló últims moments de te vida de la Verge Ambdós

aspectes, però, no són ejeetoents, qye sovint es complementen, de

manem are fan possible una interpretació més complexa de la

representació. La taula de Lluçà pertany al primer grup ja que no es

tracta d'una escena integrada dins d'un cicle narratiu, sinó que. per

contra, fa pendent a la de Maria amb els du n s de l'Esperit Sant,

composició de caràcter clarament ahlstòric. f> tota manera« creiem que

és Important incloure'l dius del corpus d'aquest estudlperquè el seu

significat dins del context de toi el conjuni del recobrament d'altar ens pot

orientar en fa interpretació d'altres conjunts posteriors.

Acabem de dir que la taute central pertany ai conjunt de frontals que

prr *nten te Mo/tx presidint unes quantes del cicle de la

infantesa de Jesús, però ,a més. cal afegir ^uc els quatre àngels que

subjecten ei quadrtíoU central són una ctera reierèncta als evangelistes. Ja

que els noms d'aquests consten escrtlj al ^eu copiai. Novament, per tant,

ens trobem, d'acord amb te fesl dl. Bango 2W amb el tetramorfos com a

testimoni de !a Divina Encarnació En definitiva, doncs, te taute ressenya

aquells passatges evangèlics que evidencien el caràcter diví d t la

maternitat de Marta.

L'escena de la taute lateral dreta (te número 111 . arm com ara,

un imícr/n en l'art català, A te nostra esquerra, assegut de
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tres quarts, hi tia lapèstol Joan, identificable per la inscripció

"lOHANNES APOSTÓLOS " que figura en el »Ubre que ell aguanta amb la

me esquerra. L'altra mà, amb el palmell obeït, la té alçada davart del pit.

Maria es presenta asseguda, frontal, al seu costat. e\i la típica postura

d'orant. Damunt del seu cap, hi dava'la un colom erajíarcat dins d'un

cercle, mentre que tres més per banda ü envien els raigs cap al cos. Una

inscripció a la part superior certifica que es tracta deL dons de l'Esperit

Sant : "SEPTEM DONA SAMT/ SPWTVS ! ". i unes altres col.ljcades al

costat de cada cercle especifiquen qufns son * FORTÍTUDIlmS ,

COJSTSSIL/I , INTELLECTI . SCiENl CME/, PIE[TATIS J, TlíMORíS J i SEDES

SAPIENCIAE ," aquesta darrera dins l'aurèola de la Verge. Ambdós

personatges seuen en uns trons iguals I «mb uns cutxins allargats al

damunt.

Aquesta iconografia de Marta envoltada dels dons de l'Esperit Sant no

és estranya en l'art dels segles XII i XiH. La trübem, ptr exempte, en les

representacions del Tron de Salomó dels murals de ia catedral de Gur^ i

de lesgtesia de Gcslar 284. Un altre cas. formataient força proper a la

taula de Lluçà, és el de Vantipendi procedent de Soest IWestfaliaî. en el

qual Maria, dempeus al costat d'una Maiestas Dei dins d'un quadrifoh,

sosté un cercíe amb un colom davant del pit. d'on, a la vegada, sorgeixen

sis raigs acabats en sengles medallons també amb un colom Aquesta obra

se sol datar pels volts de 1170 - UTO 285. En la rtca iconografia de r Arbre

de Jessé trobem exemptes, en obres devers el 1200, en què despré* de la

figura de Maria coronada es representa Crtst amb una mandorla cap a la
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qual voten «et coloms SM. Però en aquest mateix tema de l'Arbre de Jessè

també hi ha algun cas, com el de l'anomenat Misse/ de Berthold, en què

Maria e« representa dreta davant del tronc en actitud d'orant i al seu

voltant set branques es cargolen per formar uns cercles on s'han figurat

els dons de l'Esperit Sant 28?. Finalment, una altra ü.lusírjció de gran

interès és la d'un sermonar! il.iumir uî a Jumièges a final del segle XI 288.

Aquí, précédait el C»x?ifis me del Pseudo-Jeroni, hi ha quatre àngels que

sostenen una màndorla ametliada que emmarca la figura de la Verge,

ricament abillada i amb un colom que envia els seus raigs damunt la

diadema reial.

Encara que totes aquestes obres ressenyades responen a unes

interpretacions específiques, la presència dels coloms sempre remet a la

profecia d'Isaïes 11.1-2."! sortirà una branca de la soca de Jessè i un

planeó rebrotarà de ks seve? rels, ï reposarà sobre ell l'Esperit de Jahvè.

Esperit de saviesa i d'tote Licencia. Esperit de consell i d~ fortitud.

Esperit de ^ondoiement i de temor de Jahvé", relerida a Crist 289. tal COEI

hem indica', en les il·lustracions de l'Arbre de Jesse i com es presen lav a en

l'anomenada vidriera anagogica que Suger va manar fer per a lesglésla

de Ir.oadia de Sant Denis "¿m. Però. smint. també es considera que és

Maria la receptora d aauests dons Així ho explicita l'autor de les
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advccacioiu del manuscrit procedent de Rlpoü & M veu Tabemaculum :

"Sic psalmista oit- in sole posuit tabemaculum suum. Sol ponttur in

tabernáculo et tabemaculum tn sole, dum Christus tn Virgine et Virgo

tn Christo, Hlnc Paulus ait Tabernaculumfactum est prë/num, in quo

erant septem candelabra, Septem candelabra In tabernáculo septcm

mait dona Sancti Spiritus, quibus repleta fuit beata Virgo. De hoc

iabernûcuto.sapfens in persona eiusdem Del genitrix ait- Et qui creavtt

me requievn In ÉaJbemacuto meo. Creavlt Deus Matrem. et requievtt homo

foetus in Matre. "29J.

Segons G. Schiller, quan. a la iconografia de l'Arbre de Jessè, Marta és

representada davant del tronc i envoltada dels dons de l'Esperit Sant, com

en eî cas del citat Missal de Berthold, cal entendre que la imatge de la

Verge a la vegada ho es també de 1 Església, de manera que igualment es

pat considerar que es aquesta, al seu torn, la que rep els set dons 2^2.

Potser sigui en aquest sentit com hem d'interpretar la representació de

Lluçà, és a dir, que la Verge al.iudeix a l'Encarnació de Crist I, a la

vegada, com a imatge de l'Església, rep els dons de l'Esperit Sant. E! que

resulta més difícil, però, és entendre el paper que hi fa l'apòstol Joan. En

realitat, ambdós personatges semblen extrets d'una escena de la

Pentecosta. En el foli 32 v. del Psalttri de la Reina íngeburge 293 on s'ha

il·lustrat aquest esdeveniment podem veure Maria asseguda frontal al

centre i sis apòstols a cada banda, també asseguts frontals però amb els

caps de tres quarts mrant vers la Verge. Del grup que queda a la seva
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dreta, el que té Dies a prop és Joan que s^-té un llibre sobre c< genoll de

manera similar a l'obra de Lluçà. El pintor català, donc<$, podria haver

utilitzat una composició d'aquest üpus per elaborar el grup d'aquesta

taula lateral 294. Mn. Trens va creure que es tractava de la visió

apocalíptica de la dona partera (Ap. 12 ientiflcada amb Maria ¿95. Sense

mcnystenlr aquesta interpretació, adduïm una altra possibilitat . la

presència de Joan es justifica per la promesa de l'Esperit Sant que es

conté en el seu evangeli (Jo. 14. 15-26). És a dir, que la citada profecia

dlsaies és aplicada a Maria com a Mare de Déu i. a Ja vegada, la Verge,

com a figura de l'Església, és la receptóla de l'Esperit Sant, d'acord amb la

tradició de representar-la en figura d'orant presidint :l col.legi apostòlic el

dia de la Pentecosta 296

L'altra taula lateral és la que presenta la primerenca escena de la

Coronació. Crist t Maria seuen frontals, a dreta í esquerra respectivament,

de manera que componen una representació gain, bé simètrica. La

diferència està en l'actitud d'ambdues figures. Així, Crisi es mostra tes i

frontal, però té els braços dirigits vers la seva Mare. ja que amb la mà

esquerra U pooa la corona i amb la dreta, situada a la pa/t superior de

l'eix compositiu. la beneeix. En canvi, ¡a Verge, amb les mans juntes.

*nclirta el tors cap a Jesús, per la qual cosa resta a un nivell lleugerament

inferioi, Tipolègicament doncs, i escena resulta prou interessant, Jm que
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unifica tes dues fórmules més característiques de les representacions de la

Coronació: Crist beneeix Maria al mateix temps que U posa la corona.

Ja ens hem referit abans a les primeres mostres d'aquest tema marià i

hem vist com els exemples anglesos, el capitell de Reading Abbey i el

timpà de Quenington. opten per la formula de la Coronació pròpiament

dita. En canvi, els timpans francesos, dt- Senils, laon, Corbie, Chartres,

París, etc.. presenten la Verge entronitzada, amb corona 1 beneïda per

Jesucrist. Però fora del camp de l'escultura monumental, en el mateix

segle XII, les representacions de la primera solució són freqüents. Així. tes

il.¡ustracions del Leccionui de Corbie i de l'anomenat Liber Matutinalis

d Admont 297, mostren com després de la Dormició Maria és coronada pel

seu FUI, seguint més o menys el model de les coronacions de l'Església
298. En obres del 1200. hi trobem les dues fórmules: en e! Psalttri de la

Reina Ingeburge, Crist beneeix Marta entronitzada a la seví dreta i en el

nas. llat. 238 de la B.N. de Parts, li posa la corona, però s'hi ha invertit la

situació dels personatges 299,Ph, Verdier fia notar que, a França, abars

que la fórmula de la Coronació arribés als timpans Ja es trobava als

vitralls de Chartres 30°. L'anomeuat Sacramentar] d'Haenrtcus Sacrista

(Mova York. Pierpont "lorgan L.. ms.711), ofereix un cas interessant en

relació a l'obra de Lluçà, ja que a la coberta de plata repussada. s'hi ha

figurat la benedicció de la Verge coronada, mentre que en el foli 57 la
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Coronació il·lustra el canon de M missa. Els dubtes en la datació, tant de

l'obra catalana com de .''alemanya, no ens permeten de considerar-lo --om

ur. antecedent 301; en tot cas només podem afirmar que aquesta fórmula

unificada, la trobarem amb una certa freqüència durant l'època gòtica.

Una de les obres més antigues on també s'ha representat la coronació i

benedicció alhoia és el Psaltiri Hath. que es data devers el 1280 302. Però

encara que els dos personatges facin les mateixes accions amb les mans

que eij de la taula catalana, la disposició resulta força diferent. En 1 obra

anglesa, Crist manté les dues mans al mateix nivell, de manera que el

pirúor ü ha hagut declinar el cao vers la dreta a fi que hi hagués espai

suficient per representar la destra. Per Ja seva banda, la Verge tes té juntes

davant del pit. A Lluçà, la rigidesa del Crist obliga que el braç que beneeix

s'hagi de desplaçar cap a la part sufrió*" i així es procura ui* major

èmfasi à aquesta acció. Pel que fa a Mana. les mans unides queden

situades, horitzontals, just en 1 espai que separa els dos personatges.

Hom té la impr >sió que el pintor ha volgut remarcar ei significat de

l'escena mitjançant el llenguatge de les mans. En aquest sentit, i

especialment en el cas de la postura de les mans de la Verge, és obligada

la referència a les il·lustracions de prestació d homenatge feudal, la

cowmendufio manibus , tan freqüents en els dos cartularJs reials catalans,

el Liber F-mdorum Motor i el ÜberFeudorum Ceritaniae 303. SI certament hi

havia la intenció, per part de T artista, de referir-se a aquesta cerimònia

feudal és cosa díficü d'assegurar. En tot cas. si no hi hagué la voluntat, sí

que hi hagué l'hàbit de representar una persona amb les mans Juntes.

30' vE?D€? '980pòg '48 '49^ T' 92
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indinada, en els cartularis sovint agenollada, davant d'una altra amb n**s

poder. Una actitud similar es pot veure eu la figura d'Abraham que és

beneit per un dels tres àngels de l'episodi de l'alzinai de Mambré

representat eu el foli lOv del Psaltiri de la Reina Ingeburge. En la

Coronació del fou 34 d'aquest mateix mai, usent, Maria també s'inclina

vers Crist amb AM mans unides, però manté els braços més verticals 304.

Un altre element d aquesta pintura a tenir en compte són els seients.

Igual que a la taula pariona, cada personatge seu en un banc amb un

coixí allargat al damunt. La superfície del davant d'aquests seients es

divideix en una sèrie de franges horitzontals decorades amb uns calats en

forma d'espitlleies. punis i rosetes. Aquest tipus de moble és freqüent en

moltes representacions dels segles XII i XIÎI, tant del mateix pais com de

fora. El que si que és poc corrent és que Crist i Maria seguin en dos bancs

í no en el sínthronos que reflecteixen tes paraules de i antífona de l'ofici

de l'Assumpció: "Veni electa mea et ponam in te thronum meum " 305.

L'única raó podria ser la de justificar e) paral·lelisme amb la taula de la

infusió dels dons de l'Esperit Sant.

Igualment, seguint d sistema d'aquesta taute esquerra, darrera dels dos

personatges que componen la Coronació, unes inscripcions indiquen com

han de ser entesos aquí. Crist és " IHESUS XRISTUS DOMINUS NOLTER "

i Maria " REGINA CELORUM ." Ja hem parlat abans sobre la freqüència

amb què aquest epítet de regina és aplicat a Maria. Ara només voldríem

-04 V«ge„-fle bfog'o*«; a c*cANZ '' 073 ccg ' Bà ' 8v E" e *^x da ' esgés.o T

a-« «s oc'a aeis jífi*ns ofys ae $«9« XI < < 3,e es cordera «•* p-ecede»".' 3« >a Coro^x ó de Sc"*c
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aportar una dada més concreta: en un tropari del segle XU de la catedral

de Tortosa un himne la Invoca amb aquesta expressió: * /sia est regina

caeli / Per quamßult gratta I UnicutqueßdeU "306. En un altre himne que

es troba en un manuscrit procedent de! monestir de Ripoll és anomenada

"celorum domina * 307 i en el tantes vegades citat manuscrit 193 de

l'A.C.A., també procedent de Ripoll, es glossen els epítets "Regina ",

"¡mperatrix * i "Domina "308. En aquest mateix text, per dues vegades es

narra l'entrada gloriosa de la Verge al cel. Una és a la veu "Virga .' on

després d'al.ludü a la Dormició explica com els àngels la van dur al cel i

coin la va rebre Crist;

"Vent veni electa mea et ponam te ante tronum meum, qula concupivit

mx specfem tuam. Audi, JMtó, ei vide gloriam meam. Tune posutt earn

Fí/íus In sede regali, ubi regtito. celorum coronata gaudet **í exultât sine

meta *.30d.

En comentar l'epítet "Chumba " comença de ia manera següent:

"Columba simulier clicitur. Propter mansuetudtnem et iusticiam '¡educet

te mtroMiter dextera tua. Dsjrtera dominice Matris Fülus eius est, qui

earn mirabiiiter deductt. dum de t oc mundo super chores angelorum

usque ad îronum PaOIs ite assuniptíonts eius Oía transuexlt ".

Ens preguntem, sense qu: això vulgui dir que aquest text té res a \rure

LAÜ IÇ23oóg74
¡948o^ '5-6
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amb te Coronario de Lluçà, si te tan destacada mà de te pintura que

beneeix es pot relacionar amb aquest concepte aqu! expressat, de Crist

com a "destra de la domina " que te condueix admirablement des d'aquest

món fins al tron del Parr. Una mica més endavant es torna a fer reiérencïa

a te corona : "Ei arg ¿li, vent, inqiitunt, sponsa Christi, accipe coronem, guam

ubi Dominas preparavit tnetemum " 3I°. Els núvols fisîonejats, que en

forma d'arc de mig punt .emmarquen te parella reial evidence n que l'acte

té lloc en el cel, un cel més concret que no pas el fons neutre, de coior

groc, de l'altra taula lateral o el firmament estrellat, infinit, del plafó

frontal.

Amb la taula de Lluçà, doncs, s'inaugura en l'art català la

representació de la glòria de Maria mitjançant l'escena de la Coronació.

Ara bé, cal recordar que la taula forma paït d'un programa iconogràfic

més ampli que imposa per tant una interpretació especifica d'aquest tema.

En parlar de te taula de te infusió dels dons de l'Esperit Sant hem indicat

que te figura de te Verge, de la Sedens Saplentfa , ho era també de

l'Església. Aquesta Sedes Sapientiae , també la trobem representada dins

del quadrilòbul de te taula frontal, envoltada pels àngels que al·ludeixen

ais quatre evangelis. En l'art del» segles XII i XIII, quan la iconografia de

la Coronació gu^jiya terreny a te de la Molestos Mariae , no és estrany de

trobar obres on aquella es presenta envoltada del tctramorf, com per

exempte al citat timpà de Quenington 3I1. M. L. Thérel assenyala la

possible inspiració d'aquesta obra anglesa en el mosaic de Santa Maria in

tí
GROSSE" *%ó Dog 552-554 A VE?Dí? ~98C oog ' *4 " ¿ :e>* c»o aigu- are
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pel que & a la posic'ó central de CUM, 1 pensa que to presència

del tetramorf U confereix un caràcter escatològic que pennet de donar-h

usía significació que va més esilià de to simple Mea de g! ̂ riflcació de to

Mare de Déu: to Coronació de Mana prefigura to de l'Església que lutím

Dia aeuiu al costat de Jesús i li serà donada to corona de vida (Ap. 3, 21 i

2,10)3'2. Així, atenint-nos a aquestes lectures, pensem que to Coronació

de Lluçà, immergida encara en una iconografia de tradició romànica,

representa no solament la glorificació de Maria, que ha fet possible

l'Encarnació, sinó també la de ! Església, igualment mare i esposa de

Crtst.
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