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Senyors Academics :
M'és escaient reconeixer que noestimo pas que fossin les meves possibilitats personals d'aportació les que decidiren a aquesta docta Corporació aadnletre'm com a membre corresponent, com tampoc les que l'hagin,
moguda a vincular-m'hi d'una manera més estricte trencant els motllos
seculars que fins ara regien la seva organització. En aquesta primera obertura que fa l'Aca&mia enfora de la ciutat de Barcelona designant-me com
a membre numerari, hi percebeixo abans que tot el reconeixement i apreci
envers les valors culturals de la ciutat de Vich, que tan ben representades
han estat en l'historial de YAcadkmia, les quals hauran valgut a favor meu
per tal que, en el moment actual, lii perduressin en continuitat.
Valgui només com a prova la suggerencia dels personatges vigatans
que estigueren en relació amb SAcadGmia. De bona hora s'inicien amb el
conegut historiador, el canonge Jaume Ripoll, que, nombrat corresponent
en 1817, fou elegit com a numerari en 1835 en fixar la seva residencia a
Barceiona. Seguí el Dr. Jaume Balmes, nomenat corresponent en 1841, aixi que el gran escriptor i filbsof s'havia creat un nom amb les seves primeres publicacions. A 27 de maig de 1847 hi entri Josep Giró i To&, el
recercador de Jlegendes i tradicions tan relacionat amb Manuel Mili i
Fontanals. A 4 de mar$ de 1852, el nombrarnent de corresponent requeia
en les persones de Manuel Galadies i del Dr. Climent Campi; el primer
dotat d u n a extensa erudició poada en els arxius i molt entes en numismatica i el segon autor de varis treballs i monografies. A 8 d'abril de 1855,
tot just havia editat la ~Histbriade Vich», hi fou cridat el conegut publicista Dr. Joaquim Salarich i Verdaguer. E n 1877 era designat en qualitat
de membre honorari Mn. Jacint Verdaguer que acabava de triomfar con?
a Mestre en Gai Saber en els Jocs Florals el qual, des de 28 de febrer de
1880, pasd a ésseracademic numerari. Un mes abans havia estat elegit
membre corresponent el seu company Mn. Jaume Collell, i a 22 de maig
següent, Josep Serra i Campdelacreu, arxiver municipal i historiador, tots
tres dignes representants del famós Esbart de Vich. E s just recordar encara la personalitat dels bisbes Josep Morgades i Josep Torras i Bages ja
prou cimeres dintre de la seva *poca, el primer nomenat corresponent en

1892 i 61 segon, que japertanyia a l'Acad6mia con1 a numerari des de 25
de juny de 1895, en qualitat de corresponent quan en 1898 passi a regir
la dibcesi ausetana. Ja en aquest segle el nombrament de corresponetits
s'estengué a i 8 d'abril de 1901 al canonge Mn. Ramon Corbella en merit
pels seus treballs histbrics; a 3 de maig de 1902 a Mn. Josep Gudiol per
les seves publi'cacions i tasques esmer~adesen l'afermament del Museu
Episcopl; i ensems en la mateixa data a Lluis B. Nadal, continuador de
SEpiscopologi del degi Moncada, i al novel.lista i literat Dr. Martí Genis
i Aguilar. Encara en 1923 sen~blantnombrament corresponia al Dr. Ramon Casadevall, canocge arxiver. Cal afegir a la llista el P. Josep M? p o ~
i Marti i el Dr. Josep Rius i Serra, nomenats corresponents a Roma en
1930 i e n 1939 respectivament. Per la seva vinculaaó vigatana és un deure d'indoure-hi a Monsenyor Antoni Griera que entricom a nunierari en
1941, abans de tancar la llista arnb D. Ramon d'Abadal que, incorporat a
I'Academia en 1949, I'ha regida darrerament amb la seva presidencia.
E s el pes de tota la tradició que aquests personatges representen en la
categoria cultural ciutadana que, a Vich, té arrels prou profundes i significatives, i en la que s'escau d'ensopegar-m'hi dintre l'engranatge d'algunes institucions que la sostenen, el que h a u d motivat la vostra decisió. E s
per aixb, doncs, que la meva sincera manifestació de regraciament, personal en quant em pertoca en la part que l'Acad6mia hi hagi pogut veure
i esperar d'una col.laboració que des d'ara m'és grat aportar-hi, es fa'més
ampliament viva i sentida en tant que la sento encaminada a bon nom i
honra de la meva ciutat.
La meva entrada suposa malauradament un buit. El que va deixar per
defunció, a 29 de novembre de 1940, el prbcer D. Bonaveutura Bassegoda i Amigó. Per qui, com jo, ni I'havia tractat ni conegut, fa de mal evocar la sevasemblan<a davant de molts que foren els seus companys i saben
la d l u a de l'arquitecte i home de lletres en la seva amplia personalitat. E m
cal, doncs, encongir-me a t r a p r la seva silueta vista de Iluny.
Nascut a Barcelona a 16 de maig de 1862, visqué en un ambient de
tradició familiar des d'on li Gingué natural l'arrencada de la seva dedicació a l'arquitectura. De moltjove s'hi distingi sota l'impuls empres per
Elies Rogent en les obres aixecades amb l'esforq que representa SExposició Universal del 1888. Com a professionai, el seu nom s ' a f e d aviat
en les abundoses construccions, que, tot i partint de la influencia que exerci a finals desegle l'ensenyament donat a 1'Escola. Superior d'Arquitectura, no es produirenpas amb limitació de les swes facultats de creació,
sin6 que hi imprimí la seva personalitat dintre l'ambient del temps.
Fidel a una jovensana vocacio litedria, fou a través dels Jocs Florals,
en els quals obtingué diversos premis, per on arribi al conreu. de la poesia,
6

de les mrracions i fins d'algunes obretes dramitiques que corprenen per
I'emotivitat dintre la fluidesa de l'estil. Col.labori en les revistes més senyalades de l'epoca, mentre la seva cultura s'aprofundia i se li afinava el
sentit de percepció que el portaria a ésser durant molts anys un assidu articulista en les columnes del «Diario de Barcelona2 i de «La Vanguardia)).
Els seus comentaris i els seus temes de divulgació tingueren una amplitud
que s'estengué als camps més diversos, des de les tecniques constructives,
de I'urbanisme, de la Ilegislació, dels concursos i assamblees professionals,
fins a l'arqueologia, a la historia, a l'art i a la literatura. Recollí els batecs
més perceptibles de l'inirna ciutadana, captats a través dels mnuments,
dels usos i de les tradicions, que la conscii-ncia cultural dels barcelonins
sabia agrair en l'avidesa per a coneixer els matisos de la seva significació.
Que les seves observacions no foren obra del passavolant que s'esmer$a només a fer-se res& de les facetes de les coses que atreuen l'emotivitat
o que apassionen en un moment donat, en són bona prova els diversos
estudis monogiafics que s'emprengué arnb pacient labor d'investigació sobre aiguns monuments sen~alats,com els dedicats a la capella de Santa
Agueda i al monestir de Pedralbes i en altres estudis sobre arquitectura
gotica.
A tots sobrepuja, peio, tant per la seva extensió com pel caire exhaustiu que assoleix, l'obra en dos volums ~Monografiahistórico-artística del
temple de Santa %ria de la Mar>. E n ella hi Ps tant d'admirar l'arquitecte com l'historiador. L'esperit analític que, d'una manera metodica, dóna a comprendre les caracteristiques d'un edifici singularment remarcable
en l'arquitectura gbtica catalana; el critic que ensems avalúa les obres
artístiques que s'hi contenien i que abans de la seva mort hagué de veure
perdudes després del terrabastall destructiu; l'investigador que apuri les
recerques en els fons documentals per a tratar les vicissituds de les institucions vinculades a una església secular fondament arrelada a la devoció i a
la pietat dels fidels.
Aquesta seva obra definitiva el caracteriza en la plenitud de la maturitat de l'home que s'havia fet dintre d'ell, i permet escandallar la profunditat amb qui. es lliuri a una tasca eficient que el vaiori dintre el cercle
dels homes de lletres del seu temps. Per aixo meresqué el seient que li oferí aquesta AcadAmia en la que va llegir el discurs centrada el 12 de febrer de 1922 sobre uLluís Vermell, escultor i pintor de r e t r a t s ~amb una
monografia d'aquest interessant artista radicat a la Barcelona del vuitcents.
Així resta culturalment reconeguda l'obra de D. Bonaventura Bassegoda i
Amigó, a la qual m'és plaent de retre homenatge en aquest acte abans d'endinsar-me en el meu tema.

L'ARQUITECTURA R E L I G I O S A E N LA
CATALUNYA CAROLINGIA
E s perfectament conegut l'esplet de la manifestació arquitectbnica que
es produeix en un gran sector de Catalunya a partir de la segona ddecada
del segle XI, segons els nous conceptes que s'imposen en l'estructura de
les esglésies per abocar-se dehnitivament al rondnic. Entorn d'Oliba, abat
dels monestirs de Ripoll i de Cuixi i bisbe de la Seu d'Ausona, la uova
arquitectura s'afaisona dintre uiis termes precisos de tipus seleccionats i
de formes determinades que responen essencialment a una funcionalitat
litúrgica. Tot hi brolla de la mateixa simplicitat constructiva, descarregada d'enfarfecs ornamentals, a base d'esquemes preestablerts i triats que
es transformen en obra.
La innovació prodqkia per aquesta empenta arquitectbnica no era pas
el fruit de I'evolució progressiva de les formes usuals que s'havien desenrotllat fins aleshores. El nou esperit partia d u n concepte divers en la conjuminació de les estructures portan-ies a una modalitat d'expressió que
recollia sols els millors resultats obtinguts en les experiencies anteriors.

c e s ~ i e de
t
I'orgultecturo

Deturn i esP e d aquest nou estil, difós amb tanta decisió. va deturar, de fet, l'emonelr la trodipenta arquitectbnica tradicional amb la que convivien els elements oma- c,donterior,
mentals, desenrotllats dintre d'uu progrés constant durant el segle precedent. Els va auul.lar del tot en aquelles comarques on aquel1 estil va produir-se amb major intensitat, p e d només els esmortuí en les altres contrades on l'arquitectura tradicional conlptava amb una presGncia i amb una
forsa resolutiva prou eficient per a qu; més tard, influís també en el mateix romAnic, quan es traca d'incorporar I'omamentació a les estructures,
i a mesura que les construccions s'aixecaren dintre l'intercanvi d'escoles
en i'aiguabarreig dels corrents establerts a darreries del segle XI.
Entretant, p e d , l'evoluci6 progressiva que havia quedat deturada fou
la d'un art que s'adofi i es dispersa sota l'impuls més ampli del rominic
incipient.

L'onada renovadora que passi per les esglésies va fixar el predomini
d'una arquitectura que, poc a poc, substituí les construccions dels periodes
anteriors. En molts casos es sobreposj en un mateix edifici la novetat que
encara el podia fer apte; en altres hi reincorpod. elements dispersos i
aprofitables, o simplement n'adopti Ics característiques de la planimetría
i del concepte de I'espai. Escasses vegades, pero, va deixar en les seves
formes vives els monuments que podian assenyalar les etapes d'una evolució anterior.
Per a copsar-les en la iuvestigació actual, cal recórrer a les romamiles.
aprofitades en les evidents sobreposicions d'estructures, en les restes de
parets, de detalls constmctius i de parts de i'edihci, com i també d'elements dispersos com mpitells i impostes que suraren a la superficie de la
seva reutilització; i en casos ja més definits i concrets a les menudes constrnccions rnrals sobreviscudes al contagi del r o d n i c , per raó d'escaure's
en indrets o zones desnutrides de població, on el desenrotllament de la vida
religiosa no f e u d e llur trancformació una necessitat vital.
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L'afany de I'investigador, una vegada situat en el domini de la problendtica imposada per la coneixenca del rominic, s'orienta amb major intensitat cap a l'estudi dels seus precedetits que es produyren durant els dos
segles anteriors d ' e n d de les primeres recupemcions dels comtats catalans. No tant per coneixer els vestigis de testiinonis monumenials que Iii
pogueren influir sobretot en sectors determinats, con1 i també per les formes i tipus de construccions que hi pervisqueren, sinó especialment per a
escandallar les valor aut6ntiques de les obres que hi foren realitzades. Perque el període que precedí a la presencia del rominic no fou pas inactiu
en aquest aspecte, com tampoc no ho fou en tots els altres que tant decididament contributrena forjar una fesomia propia dintre i'engranatge iustitucional de IX+pow.Precisament, per raó d'aquesta activitat, ha de contenir l'eflores&ncia dels elements que, si ara apareixen dispersos, en el
seu temps es destriaven prou en allb que obeia a una contiuuitat, o bé a
ingerCncies rebudes arnb altres contactes, o bé encara a innovacionc produides per les correnties culturals que s'entrecreuaren en uns moments decisius i que acabaren per a refondre's en la sintesi del r o d n i c .
L'historiador disposa per aquesta finalitat d'abundoses fonts documena
n complertes com caldria.,perb en molts
t a l ~anteriors a I'any mil, no pas t
casos suficientment precises per enireveure el canemis ou s'ordi l'orgaiiització eclcsiistica fins als recons més amagais del sector rnral. Reviscolament d'esglésies abandonades o enrunades després d'haver passat la petja
dels sarrains, redreqament de les Seus i de les parmquies, erecció de capelles i de cel.les rera la fundació de monestirs, establiments de nous cen-

tres religiosos i finscristianització de vells indrets idolitrics que encara
havien rornis a les cimes de munlariyes des de temps-ancestrals. (1). 1 en
disposa, si f a o no fa, en 1;i mateixa proporció amb qui: compta de semblants actes documentals per l'estudi del període següent. Ferd contra $0
que s'esdevé en aquest, pel qual hi ha tanta abuiidjncia de monuments més
unificats d'estil i homogcnis d'estrucfura, l'arqudleg té de vaidre's cn
aquel1 d'una relativa escassesa de monuments, sovint encara poc significatius i tamhé molt dispersos, que li cal analitzar i situar en les circumstincies que els produiren, per tal que l'analista d'art hi coniprengui el significat a u t h t i c i en copsi les relacions esistents i els reflexes que hi predominen.
Tot aixO representa una tasca que no pot basar-se en aspcctes jillats,
sin6 que cal l'enfocament de tots ells dintre llur conjunt, amb el ben enths que no es vulgui realitzar a l a lleugera i que no es mogui per preconceptes, ni assumeixi solucions categbriques, conduida amb el seny i la mesura que comporta la simple constatació dels fets i en la certesa aproximada que hi perrneti arriscar les hipOtesis raonables.
La prohledtica, en general, es més complexa que la que s'ahoca simplement a solucions d'influ6ncia carolingia o de penetració niossaribiga.
com si la recuperació del país a la bufada d'aquestes dues correnties f o s
Sacte germina1 de la seva naixenca i aquest no tinguts un passatque, a
desgrat d'ésser desconegut en i'ordre monumental, ofereix emperb elements suficients que no poden ésser descurats en l'efiwcia que realment
pogueren tenir.
L'escombrada de la invasió sarraina origina un fort desgavell i porti
arreu un trontoll que s'endugué aigua aval1 moltes penyores de continuih t . Pero no fou tan cficq que fes desapar6ixer tot allo que s'liavia. arre'
lat al país que s'hi havia acuiniilat amb els segles. Ni Almancor s'emporti les muralles de Barcelona, ni fou abatuda la cúpula romi-cristiana de
Centcelles en el vcinatge de la Tarragona destrurda, ni fou desarrelat el
Temple Roma de Vich, per insinuar només alguns exemples. Així com el
bisbe Frodoí pogué pontificar a Barcelona en la mateixa basílica de Sant
Nantigís, bisbe d9Urgell, puja a LaQuar en 9ü0 ad ecciesiw iaolorum
consecrundas, a honor de Santa Maria, Saut Sadurni i Sant Hilari. (VI-NUEVA, VIII, ap. XXI). El lloc del Coll, a les Guilleries, fou cristianitzat
pels monjos d'Amer en un indret on hi h ~ v i aun vell SFntuari rural paga
que s'ha pogut precisar amb la descoberta de Vara votiva dedicada a una
divinitat silvestre. Es possible que arrenquin d'aquesta epoca els inicis dels
santuarls acimats a les muntanyes per substitucions o transforinacions de
cultes ancestrals.
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P a d , i a Girona es recuperi la Seu de Santa Maria que els irabs havien
transfonnat en mesquita, mentre a la Seu d'Urgell es constnüa en altre
indret i'església tnare davant les runes fumejants de l'anterior, degueren
ésser moltes les esglésies que restareti dempeus, sobietot si s'escaigueren
d'estar situades enfora dels camins de les incursious i fins i tot en les terres abandonades que es despoblaren; de la mateixa manera com un gran
nombre delles sobrevisqué als pillatges i incendis amb tot i restar reduides
a i'osamenta de i'edifici susceptible de restauració.
La represa, després de I'alliberament dels sarraíns, represena en moltes contrades el mateix tawnni de vida i de costums que prosseyí sense
grans canvis socials, i per molts altres indrets un reviscolament d'identiques
formes de vida a mesura que es feu possible la reinstauració. Tant com
la terra atermenada en els seus limits de conreu, igual que la unitat orginica representada per la vila en la configuració rural, l'edifici de i'església,
baldament es trobés en &es, fou el punt d'arrencada del redreqament que
en motivava la restauració. En aquest sentit l'organització religiosa portada fins al recollament parroquial, enquadrat dintre la unitat diocesana,
no havia d'innovar res puix que pecava encara amb tota la f o r ~ ia es mantenia en la majoria d'indrets en virtut &una tradició que n'hi donava i'a.bast.(2)
ES

consiata

Substancialment permanesqué immutable a la dibcesi d'urgell que
arribar mai a la desarticulació, malgrat les batzegades rebudes, de
manera que pogué rependre la seva continuitat des que la regió es lliuri
als francs entorn del 785. En aquest mire és definitiva la informació derivada de I'acta de consagració de I'església mare, reedificada en 839, en la
que apareixen mencionades les 287 parrbquies que formaven el seu nucli
pnmitiu corresponent als comtats d'Urgell i de Cerdanya i del pagus de
Berga i també les esglésies que trenta anys abans li havien estat adjudicades per un precepte de Carlemany en la regió del Pallars i del Ribagorfa,
probablement pertanyents amb anterioritat a la dibcesi de Lleida que restava sota el domini dels sarraíns. (3) En aquesta zona, precisament, consta
I'organització episcopal que feu reviure centres religiosos abandonats per
obra d'una reinstauració contiada en hona part a institucions monacals, al
costat de les quals es promogueren les de fundació privada.

i'nrga'r'tEano va
ci0 religioso.

2.ABADAL: La Catalogne 3ow l'empire de Louia le Pieuz en aEtudes
Rousslllonnaises» V. (1956)p. 38.
3.- Vegis ABADAL: E b comtats de P d l a r s i RibagorGa, Barcelona, 1955.
p. 168.ID: El ~enaixementmomtstic u Catalunya üesprds de l'ezpubib deis
s a f f a k en estudia Monastica». 111(1961).- P. PUJOL: ú'acte de Consogracdó i dotació de la Catedral d'Uroell en aEstudls Romincim, 11, Barce-lona 1017.

llalauradament no existeix un document tan precis que permeti seguir
la represa en les altres dibcesis. PerU, igual a la d'urgell, no sembla que
la reorganització es desenrotllés altrament a la d'Elna i fins a la de Girona
després que apesta es lliuri als francs també en 785. Aixi que hi abasten els documents mencionen aviat gran nombre d'esglésies i de qpelles
que ressorgeixen a la historia a mesura que s'hi recompon la vida i que hi
resten establertes les fundacions monistiques, aprofitant sovint el redreSament d'una església abandonada o en runes, les quals prompte s'estenen
amb llurs possessions i cel.les dintre dels comtats del Rosselló i de Girona i
en el mateix territori d'Empúiies, on desapareix l'antiga Seu del temps
visigot que no és restablerta a benefici d'anexió a la dibcesi gironina. També s'esvai la Seu d'Egara que p a s d a refondre's a la de Barcelona. El
territori d'aquesta diocesi, detingut a la banda de ponent per la frontera
fluctuant del Llobregat i més masegat a i'interior per les continuades incursions sarrjines que el martellajaren a diverses represes fins al saqueig
de la ciutat en 985, no apirta més que una migrada informació documental a causa de les pkrdues sofertes sobretot en la darrera d'aquelles iucursions. Pe& tauitmateix el traspis de la ciutat de Barcelona al domini sarraí en 714 i la seva recuperació en 801, convenc també d'una continuitat
que degué prevaldre en gran part del seu territori, la qual hagué de consistir en el restabliment dels centres tradicionals ja anteriorment constituits.
No pot ésser gaire m6s diferent el cas de la reestructuració de la diocesi d'Ausona, en la que caidria suposar una revivis&ncia semblant a la
ocorreguda en les altres, a desgrat que es faci més desconegub la seva
permanencia amb el pas dels sarrains, sobretot després de les devastacions originades en la revolta d'Aisó en 826, que donaren lloc a que h
terra romangués deserta de cristians fins al repohlament dut a terme pel
comte Guifred a partir de 875. (4) La rapidesa amb que e s constata
documentalment la presencia de les esglésies que després formaren i'estructura parroquia1 diocesana tradicional, fa creure en un reviscolament dindrets que, en sa gran majoria; no eren més que anteriors nuclis de poblament en els que sovint les recerques arqueol6giques o les tmballes esporadiques fan remuntar a epoques ben renilades, encara del penode de la
romanització, del qual deriva bona part de i'organització rural que hi doni
la fesomia. No debades el bisbe Idalguer feia remarcar en el concili de
Barcelona del 905 que restauraren i'església d'Ausona anlb el seu territori
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ABADAL: El8 prlfners comtes cataians, ed. Teide, Barcelona, 1958,cap.
m.: La PZana ds Vich en eis 8egZea VIZI iIX. Vlch, 1954.

a I'estat prirnitiu. (5) En aquest matrix aiiy el bisbe era a Lluci per consagrar-hi una esgiésia dedicada a Santa María, que no era res més que una
restauració d'una altra anterior i de la qual s'en senyalaven com a filials
altres esglésics de la part alta del Llvcan&s. (6) L'any següent consagrava
la de Santa Maria de Manlleu que el vicari Fedanci acabava de reedificar
en el puig on hi havia hagut L'església, el qualjunt amb les parets antigues
i dintre les seves confrontacions hi era donat per Combarro, mentre s'hi
subjectava l'església de Sant Esteve de Corcó i s'hi esmentava la de Sant
Martí de Miralles. (7) E r a el mateix cas d'Olost on per espai de molts anys,
havia romis i'església destruida pels pagans, la qual fou reedificada i consagrada rIi 909. (8) E l bisbe Idalguer no feia més que prosseguir una empresa iniciada pel seu antecesor, el bisbe Gotniar, present a l a fundació del
monestir d e Sant Joan pel comte Guifred en restaurar-hi una església anterior. (9) Aquesta activitat l'liavia iniciada des del primer moment, molt
abans d'tsser bisbe, qiian apareix com a arxiprest i es f a la redotauó de
Sant Feliu de Torelló en 881. (10j Quan rebé com a bisbe el privilegi
d'Odó en 889, li fou cedida lavall d'Artés amb les esglésies que ja hi existien, (11) i on es podia parlar del vilar antic que els habitants del terme
esmenten en l'acte de reconeixement fet en 937. (12) En realitat, com. lia
constatat el senyor Abadal, poca cosa s'innovava; que, en general, n o es
feia més que tomar a remuntar les antigues situacions i els edificis. enderrocats. (13)
5.-

Vich, Arxiu Capitular: cal. 9, Episcopologi, 1, n.? 26.-, BLOREZ: BsXXVIII, ap. m.- VILLANUEVA: Viaje Literario, VI, ap.
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RIPOLL: Op. 50 (1831).- J. GUDIOL: en Butlleti del Centre Excursionivtb de Vich. 1, (1914) p. 190.- J. SERRA VILARO: Baro?~zesneP~nos
1
Mataplaxa, Barcelona, 1950. DI, p. 223.
7.- Acte publicat per D. TORRENT 1 GARRIGA: Manlleu, ccoquts para su
historia, Vich, 1893, ap. 1, p. 248.
8.- Vich. Arxiu Capitular: cal. 9, Episcopologi 1, n.n 25.
O.F. UDINA: El Archico Co~i.daid e Barcelona en 19s siglos IX-X.Barcelona, 1051, doc. 4.
10.- Vich. Arxiu Capitular, cal. 8, Episcopologi 1, n.? 2 bis.
11.- ABADAL: 61s Diplomes carolingjs a Catalunya, Barcelona, 1926-1850,
p. 289.
12.- Vich. Arxiu Mensa Episcopal: vol. X de pcrgamins, n.9 4.
13.- ABADAL: Els primers collatea cabalalls, p. 90. ID.: La Catnlogne sous
l'mp-ire de Louis .le Pieux, p. 48.
6.-

La progressiva restauració de les dibcesis, portada a cap en unes i altres a n b identics procediments de refer <o que estava caigut i abandonat
i d'aprofitar i redrgar els edificis que encara podien reutilitzar-se, presuposa la permanencia d'una gran quantitat d'esglésies aixecades amb anterioritat a la invasió sarraina. Si més no d'edificis que havien estat incendiats o que foren víctima de la destiucció i del saqueig, pero que encara
mantenien les p r e t s dretes en les seves parts essencials fent possible una,
reconstnicció en tomar-les a cobrir cense que calgués introduir-hi iuoaificacions per a reernpendre la seva funcionalitat religiosa. També és possible que en romanguessin de més senceres per haver restat apartades en
indrets que no foren tan afectats per les incursions, o també per raó d'una
major solidesa en les estructures.
Ara bé, totes elles eren el llegat d'uns segles que encarnaven les correnties artistiques sota les quals foren erigides en diversos temps, a mesura que la cristianització del bair món roma conegué les scvcs ctapes d'expansió des dels centres urbans a les colonitzacions agrícoles de la ruralia
i fins a l'alta muntanya. Per tan;, configurarien els momcnts d'un art que,
tot i decadent en el pas de les irivasions, podia conservar models de millor
prestiincia i de singular expressió en els centres urbans, inés actius que
no pas en el camp, en les viles senyorials que no en les colonitzacions de
servents, i sobretot testimoniejar les innovacions que es pogueren produir en els darrers temps quan i'evangelització aconsegui penetrar cn zones de major profunditat rera les decisions prcsespel IV Concili de Toledo en 633. (14)

Efs edificis
religiosos que
subsi8tjre,,,

La migradesa d'obres certes per aquesta llarga Cpoca que arriben per
ara al coneixement actual, no pcrmet pas, ni de bon tros, de formular conceptes ekactes sobre els tipus que prevalgueren en els edificis de les esglésies i menys encara sobre les evolucions que aquests representaren dintre
d'uns esdeveniments histbrics desconeguts en el seu detall. P e r les escasses
restes explorades, és cert que es constata, coin a tot arreu, el tipus basilical que va predominar en el nlón cristii des del segle IV, el qual segurament deg~é'~reva1dre
ací per tot aquel1 teinps en les esglésies d'una certa
importancia, per tal com el seu esquema tipolbgic és el que perdura més
tard en virtut d'una tradició que ja s'lii sent profundament arrelada. Es
un tipus que, a YOrient, aviat evoluciona i es matisa amb novetats d'expressió per a expansionar-se en els dominis de l'imperi de Bisanci i que,
almenys des de finals del segle V, penetra per les rutes del Mediterrani

i?is t;~~~ssrre
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(15) sobretot amb la modificació de l'absis que s'acompanya amb els pastoforis.; i acaba per perdre la planta semicircular d'origen i adquireix la
poligonal i finalment la rectangular o camada, quan l'assaig de la volta hi
troba una primera aplicació de coberta en aquestapart del santuari, i aquest
es conjumina aviat amb el transepte que permet un millor engalzament de
les naus amb el tester.
Pero així com per la basilica existeixen punts de partenga k a t s en
els exemplars explorats a Tarragona, a Barcelona, a Terrassa i fins a les
Balears, (16) ja no resta cap més indici monumental que d'una manera inequívoca ofereixi l'exemple de construccions més netament derivades d'origens orientals que pogueren arribar amb I'influxe biqantí en les seves
solucions de tipus crucifonne o de cel.les trícores ja emprades en l'arquitectura religiosa funeriria iomana, unes i altres cobertes avolta i portades
i tot fins a l'expressió de la cúpula. Com tampoc no es pot precisar les variants acusades per les construccions més reduides i d'una simple nau, com
seria el cas d'Empúries, (17) les quals segurament foren les que m i s sovintejaren en els ambients rnrals. L'estat de les investigacions no perihet
precisar encara cap mena d'aquestes construccions, fins i tot quan seria
temptador, per aquest periode anterior al 714, d'arriscai d'admetre més
d'una església, com la senyalada a Abrera per Ainaud, que formada pels
quatre murs de la nau ofereix al seu terme la capcalera rectangular. (18)
Esfructures
Fins a quin punt existi aquest tipus, que es diria que va crear una traa r r ~ l n~ lo
d ~ ~
dició
local en les simples esglésies rurals que es coiistaten c o m a auteriors
~TO<IICIO.

al segle XI, no es despren pas de les estructures que aquestes presenten en
conjuminació amb les cobertes amb fusta o amb volta, o amb els sistemes
mixtes que admeten aquesta darrera en els santuaris mentre deixen la nau
a i'aixopluc de l'encavallada. Justanient aquesta mateixa difusió obtinguda semblaria que reaferma la creenga en una manera de fer ing6nua i rutinaria, inspirada en nns models semblants que es podien haver difós du15.- P. DE PALOL: Tarraco hispano-visigoda. Tarragona, 1953.- ID.: EOmano cristianos y viaigodos, er CAmpurias,, XII, (1950), p. 239.- E.
CAMPS CAZORLA: El arte hispano-visigodo, en <Historia de Espafla, edición Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, vol. Iii (Madrid, 1940).
16.- J. PUIG 1 CADAFALCH: I'Art vislgothiqile et ses suTvivances Paris,
1961.
17.'-M. ALMAGRO y P. DE PALO¿: Los restos arqueol6gicos paleocristeanos y alto-medievales de Ampurias, en <Revista de Geronaw Vi11 (1962)ti."
20.

18.- J. AINAUD: L a capilla de San Hilarmen Abrera

47 (1962).

en <San Jorges, n.9

rant la centúria anterior a l'advcni~iientde i'allau sarraina. La f o m n rectangular de l'espai de la capcalera obert a la uau mitjantcant l'arc que n'estreny I'entrada, no pot ésser aliena a les evolucions produides en les
rnodalitats peculiars del país rera una litúrgia que s'havia anat desenrotIlant, més que unificadaper ies dccisions dels Concilis de Toledo, activada.
per la seva mateixa eficiencia i amb caracteristiques acusades que han estat reconeydev per aqucst cantó de la Península i cap a la Septiminia. (19)
D'aquests tipus simples pervindrien les repeticions de models ajustats
a la seva tradició en les noves constmccions que f o ~ e nempreses en el
decurs deis segles IX i X, tant en les obres que s'aixecaren des dels fonaments, com en les reconstrnccioiis d'esglésiei que calgué restaurar, aixi
que fou avinent, per a substituir els edificis que havien estat aprofitats des
de primera hora. Aixi les meiindes esglésies d'una nau proliferaren encara
e n els reductes mrals, de la mateixa manera que en els llocs mes importants sobrevisqué l'estructura basilical pcr les construccions fetes de socarel. E n aquest sentit fou possible la perviv$ncia d'unes mateixes formes
constructives que pricticament restaren diluides en la solució de continuitat, cosa que impossibilita encara avui de distingir les de temps anterior i
més velles de les que posteriom~entpoguéssin haver estat aiixecades, mfs
que rnés si en aqnestes hi restaren incorporats elements dispersos procedents d'enderrocs i fins dels rnateixos edificis que substituiren.
E s a partir de l'inici d'aquestes renovacions dels segles IX i X q u m
es posa el problema de si va existir alguna altra nova directriu que pogués
influir en l'estructura de les esglésies, en la incorporació o selecció de nous,
elements que s'hi integressin i fins en les formes decoratives que penetraren en I'ornamentauó.
Les actes de consagració i dotació es van feut més nombroses a mesura que s'avenca en les decades del segle X, encara que, en realitat, només
representen una petita part de les esglésies que efeciivament es renovaren
o que s'edificaren des dels fonaments. E l moviment constructiu que aixb
representa pogué tenir suficient capacitat per atreure l'impuls de noves
correnties, sempre que questes estiguessin en situació de penetrar dintre
de les modalitats de l'kpoca. L'envergadura carolíngia, in~posadades dels
inicis de l'alliberament dels sarrains i el contacte directe de les institucions
del país anib la cort franca fins a mitjans del segle X, coin i t u i b é l'organització dels bisbats enccrclada sota la metropoli de Narbona i els establiinents m o ~ s t i c sposats en gran p r t des de primera hora sota la regla
19.-
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benedictina, serien motius de pes que donaricn a creure que Iri. tendencia
cultural carolíngia pogué tenir, a través d'aquests Iligams, un camí natural
de penetració corn els tingui. en altres aspectes. Pero fins a quin punt
aquesta tendencia es feu sentir i amb quina intensitat va produir-s'hi, f a
de mal precisar quan no es disposa de mouuments significats que n'assegnrin la presencia, per m6s qiie no manquin elements ornamentals que en
traeixin l'aire i que es compti també nmb alguna construcció, corn i'església de Sant Pere de les Puel.les que hi sembla correspondre pels conceptes
que regulen la seva estructura. (20)
L'oh-rturaal
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El renovellament artístic que s'origini en els centres de l'imperi, orientat c a p a l recnll de les formes expressives tiles ~eeixidesen el sentit del
volum, de la grandesa i de la mesura en la recerca de les solucions al problema constructiu de i'espai, pogué arribar amb algunes mostres concretes
importades pels dirigents advenedi~osque es trobaren a cap del regiment
politic i religiós de les institucions; comtes, magnats i bisbes d'origen
franc, i fins dels abats i dignataris que es fessin r e s o de les innovacions
observades en llurs desplaCaments fora del país. P e d , m6s que a través
de semblants manifestacions coiicretes, la tendencia carolingia que realnieiit va a,ctuar, fou la derivada de la nova orientació que, en projectar-se
dintre la diversitat de les regions integrades en i'irea de l'imperi, va desvetllar en cada una d'elles l'cvolució de llurs formes d'expressió artística,
destriant-les, refonent-les i intercanviant-les amb l'afany ecliictic i d'iniitació que, per aixb mateix, no aconsegui encara l'homogeneitat d'un estil.
En aquest sentit, més que un influxe directe carolingi, s'ha d'entendre,
com a signe d'aquest corrent, el ferment que penetra eii i'art d'aquest periode, sota les caracteristiques del teinps, per a desenrotllar-lo des de les
mateixes evolncions de les formes i tipus tradicionals en contacte amb altres corrents que Iii con\~ergireni fins d'exigencies de diversa índole que
s'hi incorporaren, per tal de culminar després en els aspectes decisius de
la depuració de formes selectives que foren el llevat de les orientacions
cap al y o d n i c en la manera que es produí en la nostra terra.

Hi ha en aixb punf de vista unkliim: J. Pm,G 1 CADAFALCH: L'Arquitcctura Romknica a Catalunya, vol. 1: ID.: L2Art wiaigothique et Se8
mcrviuances, Parfs, 1961, p. 154.- GOMEZ MORENO: Las lgleslas mozárabes, Madrid, 1919, p. 47, y en <Ara Hispaniaeg vol. Iii (Madrid, 1951).
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Cal veure, doncs, en la seva prUpia significació els monunients que per
les seves característiques encaixen dintre el període que precedí el rominic. Sóii en nombre relatiu elsconeguts 6ns ara i pocs n'hi ha dc pervinguts sencers. Mutilats o embeguts en construccions posteriors, no és sempre ficil destriar-los de les obres sobreposades i dels retocs que han escantellat les seves estructures. Molts es consumeixen e" un enderroc que
t o t just permet restablir la planta de l'edifici. Per la gran majoria es tracta d'esglésies rurals, les quals iiiés aviat obeeixen a una rutina i, per tant,
amb una significació situada més al marge de la que podien representar les
auteiitiques innovacions que es donaren en esglésies de major envergadura, coiii en catedrals i monestirs, d'on era possible l'arrencada de models
o d'elements de difusió.

Amb tot, pero, és possible captar en elles aspectes i modalitats que les
di\rersifiquen unes d'altres, els quals han estat prou assenyalats per a establir una discnminació que es bifurca en dues tendencies diferents i ensems sobreposades. La que precisament es mouria dintre les fonnes tradicional~anteriors i la que reflexaria les particularitats de l'arcluitectura
mossaribiga amb les quals després s'empelten les irradiacions de la cultura califal.

La primera tendencia perdura a través de la continuitat oferta per les
readaptacions i per les reconstruccions d'ediiicis anteriors i fins per les
renovacions que s'hi adapten, reduirit-los o simplificant-los amb esperit d'imitació, tot i admetent Yale del sentit de l'kpoca respirat en el corrent carolingi que passa pel redrecament de les institncions.
Dintre d'aqiiesta tendhcia es refan les esglésies de Terrassa vers 874,
en un moment d'oposició secessionista de Barcelona per a restablir segurament la Seu de l'antiga Egara, cosa que, en no reeixir. també deixi
les obres inacabades. (21) El pla d'erigir tres esglésies, dedicades a Santa
Maria, a Sar~tPere i a Sant Miquel, és el mateix que pocs anys després
s'adopta a Vich per a restaurar la Seu d'Ansona consagrada en 888, com
abans s'havia donat a la Seu d'Urgell i en varis altres casos contempora:
nis dintre els nuclis de certa categoria com a Besalú. (22) Poca cosa més
E . J U N P E N T : Las iglesias d e l a antigua 8 e d e de E g a r a , cn UAnlpurias». XVII - XVIii. (1955-56).
22.- La triple dedicacid es dóna, per esemple, a Ridaura en 858, s Err de
Cerdanya en 930, probablement a Ala6 en 937 i encara a Sant Llorenc de
Baga en 984. Xentre a Lillet en 834 surt encara Sant Joan en cornptes de
Sant Miquel, com a Fontanet, cn el girones en 906 i a Monistrol d'Anoia en
21.-
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que les capcaieres s'en coneix a Santa Xaria i a Sant Perc. Pem en la
primera reviu i'absis en pla de ferradura a I'interior i carrat a l'exterior,
tal corn ja es dona en les esglésies del període visigjtic i es continua eti
aquest ternps segons es retroha a I'església d'OlGrdola edificada en 930.
(23) E n la de Sant Pere l'absis pren la forma triabsidal provinent de l'arquitectura funeriria del temps roma-cristii, que es degué difondre en els
períodes anteriors i que encara d e y é tenir una continuitat quan compar
reix en I'esglesiola enipordanesa del F o m del Vidre d'absis laterals oberts
ad flanc del central. E n la de Sant Miquel l'absis retorna al pla interior d e ferradura i poligonal a l'exterior, en la manera com ja s'havia
douat a Sant Cugat del Valles i en la basílica martirial erigida al segle VI1
en l'amfiteatre de Tarragona. Pe& 1,'edifici adquiseix i'estrtctura central
a cúpula suportada per columnes dintre un pla quadrat que comporta. les,
fornicules obertes als angles. Columnes i capitells hi entren com elements
apofitats posats al servei d'unaobra que recau dintre el concepte carolingi de valoració de l'espai i que té altres ~xemplessimilars en l'kpoca. (24)
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Entra dintfe d'una categoria més uniforme la plumritat d'esglésies r t rals escimpades pels més variats indrets de la vella Catalunya. (25) Són
simples capelles nistegues d'una nau rectangular acoblada a la ca&aiera
tnpezoidal o quadrada, normalment sempre coberta amb volta mentre la
nau ho és amb encavallades de fusta. En aspectes vaiaints que cal reexaminar es perllonguen fins als tipus en els que la coberta també és amb volta. En gairebé totes s'hi remarca l'obertura de l'arc triomfal en f o m de
f erradura,
Aparentment aquesta niena' d'esglésies responen a un tipus comú, no
pas privatiu d'indrets drtcrminats que, per un cantó, s'enfila a les muntanyes d'Andorra (26) i, per altre, s'escampa fins al Rosselló i penetra en
algunes esglésies identificades a la Septiminia. (27) Semblaria que respoGOMEZ MORENO: I g l e s h mozarabes, p. 53.
estat recordada la semblanca amb Sant SAtir de Mila, església consagrada pel blsbe Auspert (868-881).Senyala analogies amb I'església crigida pel bisbe Teodulf a Germlny des Prés en 806. GOMEZ MORENO: lg6e-
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Es poden veure publicades con1 a not!cia en usan Jorgeo n.n 47 (1962)
en <Revista de Geronaa, VI11 (1962)n.o 20.
RAFAEL BENET: Descobertes pre-romaniques a Andorra en rAndorra», 1957.:
CESAR MARTINELL: L'arquitectura pre-~omdneca d!AIZdOr, ra, en <Andorra»,1959.
27.J. PUIG 1 CADAFALCH: La frontP6re septentrionale de l'art inpczarabe, en aComfptes rendus de l'hcademie des Inscrlptions-etEelles Lettres,
25.i
26.-

1043, p. 352.

nen a la pervivencia #un tipus d'estructura provinent de la tradició de
les esglésies aixecades des de darreries dels temps visigbtics, en les quals
degué donar-se l'aplimció del sanhan carrat als edificis d'una nau, una
vegada feta I'experikncia de la intromissió d'aquesta forma de capcalera
a les construccions basilicals, corn a fruit dels influxes orientals en l'evolució de les rnanifestacions del culte. Tant es aixi que, en alguns casos cabria la condusió d'admetre'ls con1 uns exemplars m&santics, precisanieut
corn a testimonis dels models que haurien donat la pauta de la continuitat.
P e d la rusticitat de les estmctures murals, obrades amb pedres i fang,
corn i també amb pedres i cal$, retingudes sovint entre el.pem dels blocs
angulars que delimiten els extrems, si no és que també s'estenen a tot el
parament, no té prou consistencia característica per a classificar-les a un
extrem o a l'altre. Més abans inclini a llur modernitat les construccionsen
les quals en l'aparell del mur s'lii troba l'opus spicatum en la forma corn
aquest compareix en els panys inurals que s'observen en alguns castells
aixecats a darreries del segle X a la frontera de i'altra banda del Llobregat, i també en la manera idkntica corn es veu en algunes esglésies per les
quals és possible precisar una data. Es un tipus d'aparell que encara fou
utilitzat en plena obra ron2inica de I'església de Tona.
En viries d'aquestes esglésies es remarquen exemplars en els quals,
ultra la volta de ferradura que s'esten sobre el santuari, apareix la volta
de canó, o lleugerement deformada en ferradura, en la coberta de la nau; i
no manquen el casos en que s'hi'acompanya amb els arcs torals i fins també amb els arcs formers que desgruixen la paret, trqats uns i altres a ferradura, a to amb el que predomina en l'obertura de l'arc trioinfal.
Aquestes particularitats, preses en examen, no tant de manera áillada
corn sobretot en la simultaneitat i en la interferencia amb que es presenten d'unes esglésies a altres, delatarien haver-se introduit elcments nous
o reelaboracions sobre d'altres anteriors, els quals podrien referir-se a inmvauons provinents de tendencies que s'inseriren a les maneres tradicionals.
No és sempre ficil destriar-les per a situar-les en el seu just significat. Hi ha, ped, dos casos que hi obren un camí. A Sant Miquel de Sournia, al Rosselló, es juxtaposa una altra nau rematada en absis circular a
l'exterior, perb a pla de ferradura interior, a una església preexistent de
les tipiques constituides per una nau amb santuari trapezoidal. (28) A Sant
28.-
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Quirse de Pedret, són dues naus, també acabades amb absis de ferradura
i circular a l'exterior les que es juxtaposen a cada banda d'una esgiésia
anterior de nau coberta amb fusta i santuari trapezoidal cobert amb volta,
segons han constatat les recents exploracions. (29) Per tal de transformar
l'ecglésia d'una a tres naus, la comunicació entre elles s'obtingué mitjancant l'obertura d'arcs de ferradura en les parets de la nau pritnitiva, ensems que es modifica l'entrada al santuari amb un arc de ferradura, en la
manera com es resolyé el de les absidioles on apareix sobre columnes. De
més a més es mantingué i'encavallada de la nau primitiva i es cobriren les
col.laterals amb una volta en quart de cercle.
A les dues juxtaposicions esmentades es remarquen els absis circulars
a pla interior de ferradura afegits posteriorment en esglésies si~nples&e
capcalera trapezoidal; i a Pedret encara el predornini dels arcs de ferradura i l'aparició de ia volta en quart de cercle.
~n e/s absis.

L'absis en pla de ferradura i circular a l'exterior ha estat constatat
que fomiava el santuari de la prin~itivsesglésia de Santa Maria de Malloles al Rosselló (30) i tatnbé el de la basílica, desaparescuda no fan molts
anys, que s'estin~ahauria estat erigida en 859-69 a honor de Sant Quinti
en els banys d'Arlés. (31) També és l'absis que es dibuixa en les runes de
la c a d e r a de Sant Martí d'Adraent en d Cadi. Es el mateix tipus d'absis sobreposat a la construcció catalogada amb el nom de Santa Marguerida
11 a YEmpordi, (32) comarca on es troba tan~béa Sant Genis de Vilarrobau que era de nau coberta amb volta. (33

cn

EIs arcs de ferradura ja no sóu a Pedret els de tipus més rebaixat, o
potser simpleme~itdeformat, que acusen algunes de les més nistegues
'construccions mrals en les obertures de l'absis. Al cercle dels de Pedret
convergirien els arcs que figuren en una serie d'esglésies en les que ja no
6s sois la volta de ferradura la que cobreix el santuari, si no la que també
s'esten a tota la cobertura de la nau irnplicant-hi els arcs torals, coin a l'es-

nrcs.

Obiols, en <San JorC. FALLAS: Arte pre-vománico catalán. Pedret
gen. n."7, (1962).
30.- M. DURLIAT: L'dglise de Malloles. en ~EtudesRoussillonnaises», V,
(1954-59), p. 101.
31.- P . DONSICH: Les origines de l'abbaye d ' A ~ l e s en
, irEtudes Roussillon29.-

naises, N,(1954-55) p. 90.
32.- M.ALMAGRO Y P . DE PALOL: Los restos arqueologicos y oltomeflievales d e Ampurias, en *Revista de Gerona, VUI, (1962) n.Q20, p. 38.
33.- M. OLIVA PRAT: Noticias eabre iglesias prerromdnicas gerundenses,
en <Revista dc Geronm, VIII, (1962). n.9 20, p. 78.

glksia tipica del Brunet als peus de Montserrat, (34) la de Sant Cristbfol
de Cabrils al Maresme, la de Fenollar al Rosselló (35) i la de Santa Marguerida Sapla.nca a les voreres del Llobregat, església en la que aitals arcs
dibuixen la silueta dels formers dintre el gruix dels murs laterals de la
nau. (36) Són els arcs de ferradura dels arcs triomfals que s'armonitzen
amb la volta de la mateixa flexió que cobreix els sarituaris mentre a la nau
es transforma en volta de mig punt, com a Sant Julia de Buada, (37) O
que es manteuen independents de la volta de can6 que, a canapost, cobreix
tant la nau com el santuari. (38) Els mateixos que en la planta basilical de
Bellcaire s'esvaeixen en una ferradura poc marcada en les arcades obertes
a un transepte en volta de ferradura, (39) al revés de $0 que s'esdevé en
l'església de Santa Maria de Matadars, o del Marquet, on el joc d'arcs
de ferradura conviu arnb la volta del mateix tipus estesa sobre el santuari i amb les voltes de canó que abriguen els extrems del transepte. (40) Són
encara els arcs que figuren en la c a ~ a l e r ade l'església d'Obiols quan es
feu la construcció que va aprofitar els enderrocs d'una església anterior
resolta arnb una estructura de mal precisar, pero que podria remuntar al
segle VI1 a jutjar per la troballa en una sepultura d'una moneda visigoda
d'or del temps del rei Egica. (41) Església que, en reconstruir-se, es redui a
una nau coberta arnb fusta acabada en tester en forma de creu pero amb
l'absis trapezoidal d'una major amplitud que les capelles del creuer.
34.- A. GALLARDO: L a iglesia mozárabe de 8an Pedro de Brunet, en aBoletin 'de los Museos de Barcelona*, 1942, p. 7 y 1943, p. 7.
35.- J. PUIG 1 CADAFALCH: L'arquitectura romdnica a Catalunya, 1. p.
379.- M. DURLIAT: Rouas~llol~
Toman (Ed. Zodiaque. 1958) p. 106.
36.- E. JUNYENT: E l prerromdnico en el condado de Awona, en asan Jorge*, n.9 47 (1952) p. 51.
37.- J. PUIG 1 CADAFALCH: L'Avqu+tectura ro?ndnica a Catalunya, 1, p.
374.- M. GOMEZ MORENO: lglesias mozárabes, Madrid, 1919. p. 67.
38.- M.GOMEZ MORENO: Iylesias mozdrabes, Madrid, 1919, p. 52. M. OLIVA: Noticia sobre iglesias prerroniánicas gerundades, en <Revista dc Geronaa, VIII. (1962) n.? 20, p. 73.
39.- M. OLIVS: Noticias sobre iglesias prerrománicm gerundenses en %Revista de Geronaa, VIII, (1962) n.s 20 p. 75.
40.- J. PUIG 1 CADAFALCH: Arquitectura romdnica a Catalunya, 1, p.
369.- GOMEZ MORENO: lglesiav mozárabes, Madrid, 1919, p. 63.- I D :
~ A r Kmpanhe»,
s
111, p. 564.- En 956 Ansulf feu donació a Santa Cectlia
de Montserrnt i a i'abat Cesari d'una-alou situat a Matadarcos uum eccesiis e t altaribus qui ibidem sunt e t alta santuaria ibidem sita. (PASQUAL:
S. Cath Ant. Monumenta), vol. 111, p. 7). Ja l'any anterior havia rebut terres a Nespola, termino vale de Matadarcos (PASQUAL, Id.)
41.- C. FALLAS: Arte pre-romanáco cata1á.n. Pedret y Obiols en cSnn Jorge, n.c 47 (i962) p. 63.

la coberto.

La pieskncia de voltes en qiiart de cercle a Pedret, junt amb les aitres
modalitats constatades, s'escau amb el fet de i'extensió cap a la nau de la
volta que, en els monuments esmentats, cobria només el cantuari. Volta
que, a Matadars, hi és de canó sobre arcs de ferradura en els extrems del
creuer; a Bellcaire, en canvi, hi és de ferradura en tot el creuer. Amb
aquestes dues construccions s'entra en el donini dels plans a basílica, per
cert, amb exemples ben escassos. A Bellcaire identificable en les naus sense la capcalera que fou modificada en temps rominic. A Matadars, només
amb la capcalera constituida pel santuari de pla rectangular que emergeix
d'un transepte arnb les obertures en arc de ferradura. Respondria a la
planta basilical i'enderroc de la capcalera de Sant Quirse de Colera que
dóna tres absis carrats de rengle oberts en arcs de ferradura al terme de
les naus (42) i també la construcció de Sant Pere de Serrateix en la que
es conserva el volum del cos de i'edifici en el que apareixen els arcs de
ferradura que comunicaven les naus amb els absis, actualment enmnats i
tarnbé de forma quadrada i'un al costat de l'altre.
Els tipus basilicals d'aquest periode són els que més han sofert amb
els canvis i substitucions ja des del temps rominic. Pero en resten ben
pocs exemples, cosa que priva de seguir el pi-océs de l'aplicació de les voltes. Caidria arribar a la basílica de cinc naus consagrada a Ripoll en 977
per a mesurar un aspecte monumental que hi res& diluit en les seves facetes tipiques a través de les reformes del temps gbtic i neo-classicista i
fins de la reconstrucció dirigida per l'arquitecte Rogent. Ja en 1032 fou
renovada i ampliada la capcalera, peI6 restaren les naus, scgurament coberta arnb fusta la central, meutre és possible referir a les col.laterals la
frase f o r n i c i b q u e mbmtis, consignada en l'acte de consagració, (43) per
a les voltes en quart de cercle que, com a Pedret, estintolarien l'enipenta
de les parets de la nau major.
PeI6 hi ha un altre exemple més clar. El de la basílica consagrada a
Cuixi en 974 que es gonfli en grandiositat de volum segons l'aire carolingi, resolta empero a tres naus dividides per arcs de ferradura i cobertes arnb fusta, que s'aboquen a un transepte sobresortint cobert a n ~ bvolta
de Ileugera ferradura, com cn els cinc absis, encara rectangular el central,
peI6 ja oirculars i molt aprofundits els dos de cada banda. (44). Respon
42.- M. OLIVA: Noticias sobre i g z e s i u prerromam9cas gerlcnü?nses en <Revista de Geronao, VIII, (1962) n.0 22, p. 76.
43.- Marca Hispanica, Ap. CXXIII,
44.J. PUIG 1 CADAFALCH: L'architecticre lnozarabe dans Les PYrenees
m é d i t e r r d n é m . Saint-Michel de Cuxa en <Memoires de i'Academie des
Insc'riptions et Belles Lettresa N, Paris, 1938.- S. STYM-POPPER: L'abbaye d e Saint-Michel d e Cuxá, en <Congres Archeologique de France»,
Parfs, 1955, p. 299 SS. M. DURLIAT: eRoussillon romano, Ed. Zodiaque,
(1958) p. 40.

al mateix tipus que guia el concepte inicial de Sant Pere de Roda, que
segurzunent li és conternporani, i en l'execució del qual s'han remarcat realitzacions de temica i fins el predomini d'elements decoratius que deriven
del corrent artistic califal. (45)
Dintre la trajectbria d'aquestes observacions que acusarien una marca-

da tenGncia en el concepte arquitectbnic de les esglésies, la qual modifica

fntruxe nrossar<ibi&r?

es sobreposa als models que s'en podria dir tradicionals, la majoria dels
edificis esinentats acusen prou caracteristiques perqu6 responguin a una
tendiincia determinada. Molts d'ells han estat acceptats con1 a exponents
de l'arquitectura mossaribiga dels que hi ha tants monumeuts classificats
a Lleó i a Castella i fins a Astúries, construits des de priineries del segle
X pels iinmigrants que havien x u d i t a repoblar la regió del Duero anib
varis nuclis monjstics que s'hi establiren aixecant-hi les esglésies. (46)
Han estat prou senyalades les analogies i coincidiincies en molts aipectes,
encara que les esglésies, fins ara conegudes aci, en són"unaversi6 tnés austera, segurament per influxe de la tendencia carolingia que predorninsva
en el pais.
O

Un altre fet, pe&, és el que particularment interessa recollir. El de la
pre&ncia d'elements decoratius a talla de bisel1 en motius d'inspiracló a r i biga, amb la que s'iutrodueixen els capitells corintis de fulles l!is:s sense
decorar, els quals traeixen els models que foren executats per la mesquita
de Córdova i que, per ells niateixos, són suficients p e r a demostrar una
penetració de la cultura artística califal. (47) Malauradament es conserven
despresos de la seva funció original, com a Vich reutilitzats en la cripta
roniinica, a Sant Benet de Bages incorporats en la part prirniti~a del
daustre i soltcrs a Ripoll i a CuixA, a Sant Feliu de Codines i a Sant Mateu de Bages i a Cornelli de Llobregat. E s la tiicnin que més tard influeix
els tallers rassellonesos, la irradiació dels quals es fa sentir a Sant Pere de
Roda..
L'evolució cap aquests nous elements d'inspiració califal, coincideix
amb el fort d e i'arquitectura a arcs de ferradura i d'aplicació de la volta.
M. GüMEZ MORENO: Ars Hispaitiae, 111. (Madrid, 1951) p. 364.- F.
IRIGUEZ: El monasterw de 9an Pedro de Roda en <Revista de Gerona,
VI11 (1962) u.@20. p. 13.
46.- M. GüMEZ MORENO: Iglesias mozérabes, Madrid, 1919.
47.- G. GAILLARD: Les premiers dssais d'esculpture en Catalogne Par!s,
1936.- E1s capitells llisos aparelxen en les obres de la mesquita de Oordova
vers 958 segons L. TORRES BALBAS: El arte califal en <Historia de España*, edici6n Menkndez Pidal, ,Espasa-Calpe, vol. V.
45.-
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Pressuposa unes obres que' hi degueren anar lligades, perno dir que s'hi
pogueren modificai-, o almenys enriquir amb i'aportació de tals elements,
sobretot en alguns centres més actius i significats com són aquells que
encara n'han conservat exeinplars. De manera que junt amb la teiidtncia
admesa con1 a rnossaribiga que alena en les f o m ~ e sconstructives del segle
X, conviu la compenetració del corrent carolingi en el concepte de l'estructura de i'espai; una i altra parieixen encara de tipus d'ascendkncia tradicional, amb els quais vénen a suniar-se elements decoratius concrets que
provenen de la irradiació de la cultura cordovesa.

1,'nnibient de
I'epoco.

Analitzats, doncs, els fets monumentals, interessa situar-se en l'aiiibieiit
de l'tpoca en que es produiren per tal d'esbrinar els motius que condicionaren les seves particularitats dintre les tendincies artistiques observades.
Tot encaixa dintie l'espai de dos segles, perque no cal cornptar amb el
segle VIII, de parilisi absoluta sota la invasió sarraina i d'abandonanient
de la terra després de la primera temptativa franca d'alliberament en 778
que, en no reeixir, provoci una intensa emigració. El segle IX és el de la
lenta represa que, si bé deixi I'alta muntanya en vies de normalitzar-se,
els esfoi-$os que malden en les altres contrades,per a aconseguir-ho s'esvaeixen contínuament en les topades que els comtes, enviats des de la cort
franca, han de sostenir per a consolidar-se entre les batzegades de les incursions sarraines que arriben a provocar el buit en el cor de pais. Fins
que aquest no s'ha restablert, des del darrer ter$ del segle, no s'entreveu
la cohesió suficient que impriineixi certa vigoria. Es des d'aquest moment
qiian s'inicia el signe que seri caracteristic del segle X. El de i'aviainent
cap a la maturitat del pais, com el d'una planta jove que es despreu lentament de l'aspre. Un aviament del camppolític vers la soberanía i del sector eclesiistic cap a la recuperació de l'antiga unitat metropolitana. L'un i
i'altre apareixen entorn de Guifred 1, el darrer cumte investit pel rei franc,
del qual devalla la institució hereditii-ia i en temps del qual es dóna la
primera temptativa de secessió de Narbona tnoguda per I'intnis Esclua en
el bisbat d'urgell; ternptativa assajada encara més tard i sense kxit per
i'abat Cesari des de Santa Cecilia de Montserrat i portada a cap per Attó,
bisbe d'Ausona, que I'aconsegui nominalment del papa, si bé sense resultat
efectiu, d'acord amb el comte Borre11 de Barcelona en el tomb politic empr&s des de 950 de deseiximent de la tutela franca i d'aproximació pactista
amb Grdova. A mesura que s'afeblireu els lligarns arnb la cort carolíngia
i amb la gent que en mantenia els resorts del poder polític i eclesiistic,
s'obre cami un afermament a les realitats que, si en el segle anterior man-

a r e n d'ocasió per a imposar-se amb tot i que es manifestaren, ara reprenen I'irnp~lsque les fa curar amb les seves exigencies, és a dir, en les d'un
poble que li toca caminar pel seu compte.
Aquest té per base I'element indígena que havia subsistit maigrat tots
els terrabastalls, part per una permanencia continuada, i part pels que
anaven retornant a llurs antigues Ilars. La repoblació efectuada en el sector central de les terres d'Ausona i del Bergueda amb gent baixada de la
Cerdanya i del Bages amb gent provinetit del Ileideti, (48) porta a una
refosa que, amb la creixent riquesa, doni lloc per a atreure-hi nuclis d'immigrants de més enlli dels Pirineus i sobretot de l'altre wstat de la frontera que ja de honhora hi trobaren espai per situar-se. D'entre tots brollaven els nous impulsos orientats a consolidar una obra comú per tal de
construir la pau interior durant les intermitkncies de les cada vegada més
clares lluites fronterisses, per aturar batzegades d'incursions esporidiques.
El normal desenrotllament interior feia albirar els camins del demi, abans
insegurs, i cap a el1 es projectaven els esforqos per establir una perman h c i a que configurés l'afany de tots els neguits dintre el mbdul de les estructnres que els havien apuntalat fins aleshores .
E n I'aspecte religiós ha madurat I'hora d'aixecar les construccions definitives a mesura que són superades les circumstancies de vida efímera
en qui: es debateren les parrbquies mi-als fins a disposar de prou mitjans
a base de noves dotacions, com aixi mateix els monestirs tan aviat com
adquiriren posicions més consolidades amb les aportacions rebudes al seu
patrimoni.
El procés d'aquesta progressi6 es pot seguir en tota la seva intensitat
a través de l'obra renovadora dels monestirs que es concreta en i'erecció
de llurs esglésies. Tant els fundats en el període anterior com els que s'estableixen de nou, coincideixen en aquest afany constructiu que no es va.
donar pas amb tanta intensitat durant el segle XI. Val la pena de procedir
a una revisió dels fets per a fer-se cabal de la importjncia que aixb degué
representar. (49)
El monestir d'Arlés, al Rosselló, passi a aquest lloc després d'haver
construit l'església en 934 quan la comunitat abandona l'edifici dels banys
romans on s'havia establert inicialment amb els seus nionjos un iinmigrat
hispi, l'abat Castelli, abans de 817, lloc on ja els havia calgut refer l'església que la incursió dels normands els va deixar destruida en 858.
48.-

ABADAL: EZs przmers comtes catalans p. 109.

Per les dades es segueixen les establertes per ABADAL: 61s Uiplonles carolzngzs a Catalunya i Els comtats de Pallars z R~rbagorca.

49.-
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E s a l'any següent 935 que es fi la. dedicació de l'església del monestir de Ripoll que venia a substituir, per raó de resultar insuficient, la que
havia estat consagrada en 888 quan hi fou feta la fundació pel comte Guifred en congregar-hi la comunitat sota l'abat Daguí. En el mateix any 935
Vigó, bisbe de Girona, dedicava a Sant Quirse a Sant Andreu i a Sant
Benet l'església de Colera en el monestir reunit uns vuit anys abans per
l'abat Manuel a base d'una església ja existent que fou renovada des dels
fonaments en un terreny cedit per Gausbert, comte d'Empuries. (50)
Vers 940 un grup de mqnjos dirigits per Froila compareix al lloc de
Serrateix on edificaren i'església dedicada a Santa Maria. (51) Deuria 6sser m b el consentiment dels comtes de Cerdanya puix que radicava en un
domini llur que, en 977 el comte Oliba i el seu g e m i Miró el cediren a la
comunitat ensems que la reconeixen con1 a monestir per a dotze rnonjos,
d'acord amb ei bicbe d'urgell, segons la regla de Sant Benet i elegint a
Froila per abat. (52)
E s sota la protecció de Riquilda, comtesa de Barcelona, que emergeixen dos establiments en 945. El primer com a monestir femení en l'església de Sant ~ e r de
e les Puel.les aixecada contra atlium Sahcti Saturnini,
6s a dir davant i'església que s'ha estimat erigida poc després de la conquesta de Barcelona en 801 a honor del n i r t i r de Tolosa. El segon amb
la formació d'una comunitat regida per l'abat Cesari, ainb consentiment
de Jordi, bisbe d'Ausona, per a ocupar a la inuntanya de Montserrat una
esglesiola dedicada a Santa Cecilia, de la qual fou empresa la reedificació
per ésser consagrada a Santa Cecilia, a Sant Maria i a Sant Pere, en 957,
per Guadamir, bisbe d'Ausona. (53)
Des de principis del segle X sembla que ja hi havien alguns monjos
instal.lats en unA cel.la que ja consta existent en 878 a Sant Pere de Roda, la qual fou escollida en926 pel noble Tassi, per t.al d'establir-hi un
monestir. La renovació de i'església d e p é iniciar-se amb posterioritat al
944 quan ja hi havia reunit la comunitat que posa sota el regirn abacial
del seu fill Eldesind.
El cenobi de S m t Lloren5 del Munt funcionava cap al 947 en una església que comptava també arnb altars dedicats a Santa Maria i a Sant Miquel. (54)
50.- MONTSALVATGE: Sureda ap. XXXI.
51.- PASQUAL: S. Calh. Ant. Monummta, vol. D i , fol. 45 8s.
52.- PASQUAL: S. Cath. Ant: Monumenta, vol. 111, fol, 45 SS.MaTca HwPantca, ap. CXXI1.- VILLANUEVA: VIII, ap. XXVI.
53.- PASQUAL: S. Cath. Anti. Monumenta, vol. 111, fol. 77.
54.FORTIA SOLA: Hastorea de Sant Llorenc del iilunt en eSnbadelluinr>,
1860. p. 61.

E n 949 s'estableix definitivan~erit a Aiiier el cenobi fiinda,t a primeries del segle 1X en el lloc de Sant Medi i Sant Genis, cosa que comporti
renovar més impliament una simple cel.la dedicada a S'anta Maria que ja
els pertaIlyi'a d'abans de 844 i que dedicaren a Santa Maria, a Saiit Joaii
i a Sant Benet.
A Ridaura és consagrada una nova església en 950, intitulada a Santa
Maria, Sant Pere i Sant Joan, edificada seguranient pels monjos del nionestir de La Grassa, en substitució d'una d'anterior que dataria del 858,
i que feia pocs anys, des de 927, els havia estat donada per Sunyer, cointc
de Barcelona. (55)
Igual, com havia succiit a Ripoll, també a Cuixi esdevé esquifida per
ésser masca reduida i encara feta amb pedres i fang l'església de Sant Germ i , on des de 878, s'havia refugiat la comunitat sobrevivent de la inundació del riu 'Tet que s'els Iiavia endut aigües aval1 el primer cenobi establert entorn de 840 a Sant Andreu d'Eixalada. (56) L a consagració de la
nova església efectuada en 953 obre la serie de les arnpliacions que encara
s'hi efectuaran durant aquesta segona meitat del segle.
El monestir de Banyoles que havia estat fundat cntorn de 812 aiib el
permis del cointe Odiló, s'establí en un lloc ernl que cls nionjos aprisionaren en el qual hi havia lesmnes duna vella església que degueren aprofitar. Destruida més tard pels pagans, (57) n'aixecareii una altra de nova
des dels fonaments que fou consagrada per Aniulf, bisbe de Girona, en
957, amb tres altavs dedicats a Sant Esteve, Sant Joan i Sant Martí.
El monestir establert a Albanyi per l'abat Dómnul amb pennís del
marqués Rani.pó de Girona, entorn de 820, tingué una vi&^ efímera que
du& fins a 869, any en que passi a ésser una. cel.la del monestir d'Arlés,
l'abat del qual, Eimeric, hi aixeci la nova església dedicada a S'anta Maria, a Sant Pere i Sant Pau en 957. (58)
Des de 950 el pmcer Sala tenia projectada la fundació de Sant Benet
de Bages on reuní els monjos i va iniciar i'obra de i'església que fou awbada pels seus fills i consagrada en 972. (59)
55.- MONTSALVATGE: Ridaura, p. 177.
56.-ABADAL: Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans de
Z'any Mil, EixaZada-Cuixd en uAnalecta Montserratensia, vol. VIU, ( 1 9 5 4 ) ~ .
57.- L'abat Hacfred conitruxit a pavimentnm u s q w ad tegimEn e r calce e t
Zapid<bus dedolatk, quia olim combustum fuerat a nefanüissimis paganis et
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Per aquest temps s'aixccava una de les obres mts grandioses que s'liaii
co~iservatd'aqucst periode. La basílica de Cuixi iniciada pel conite Seniofred en un moment de renovació profunda del nionestir sota I'abadiat
de Guari. Fou consagrada en974 ami, set altars i dedicada a Saiit Miquel
eii substitució de I'església anterior. (60)
Conttmporineament es poriava endavant una altra obra, de tanta O
mCs enipenta, en el monestir de Ripoll, on l'església construida quaraiita
anys abans resultava insnficient a la creixl-rica del monestir. Era la basilica
a cinc naus capqades per cinc altars que es doni per acabada en la solemile
consagmció de 977. (61)
E n aquesta niateisa anyada, Ein~eric,bisbe de Ribqorca, dedicnsa
SesglPsia d'Alaó, (62) ediiicada pei conite Unifred i la seva esposa Sincia,
protectors del vell cenobi establert a priineries del se& IX en una cel.la
que el comte de Tolosa havia encomanat al sacerdot Crisbgon que hi establi uii moiiestir.
Encara s'escau en 977 J'rstabliiiient fet a Besalii pel conite bisbe Miró
d'una coiniinitat monistica cn una esglesiola dedicada a Sant Pere (63) que
tot s e p i t fou objccte de la renovació duta a terme pel comte Tallaferro i
consagrada en 1003. (64)
Coiista en 981 que s'acabava de reedificar el monestir dc Sant Genís
Les Fouts, que havia estnt destruit aiiteriorment pels pagans; cenobi de
llunyasia fundació que reiiluntava vers S19 quan Sentiinir hi congrega els
inoiijos que varen roturar les terres.
Eii 983, Sala, bisbe d'urgell, coiisagri Sesglésia del monestir de Sant
Lloren$ dc Bagi, protegit pel comte Oliba Cabreta que hi assistí amb la
iiiulleri els fills. (6.5) Seinbla que el nionestir wistia des d u n segle abans
i sc li esqueia aleshores el iiioment de reilovellar i'església. L'auy següent
els iiiorijos havien acabat Sobra d'una altra que era dedicada corii a parroquial a Sant Miquel, a Santa Maria i a Sant Pere. (66)
Escauria senyalar encara la fundació feta en 987 pel pr6cer Gonibald
de Besora del monestir que s'allotji en l a balma pintoresca de Sant Mi60.61.62.-
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quel del Fai. (67) També en una altra balma on s'liavia iniciat el monestir de Sant l'ere dc les Maleses en 868, s'hi feu nova I'església que consag r j el bisbe de Ribagorqa en 988. (68)
A jutjar per aquesta euforia constructiva remarcada en la serie de mo- L'uctiuitot
C,,,,S~IUC~I"<~
nestirs esmentats, cal deduir que degué esdevenir-se una activitat sem- ,,,
blant en inolts d'altres pels quals manca la docunientació que 110 precisi. i>to~reslirs.
llixí el de Sant Semi de Tabernales que duia una ascendencia visi@tica
i que durant el segle X arriba a obtenir una posició tan significada que, a
la forca, havia #importar la remodernització de l'església. L a n~ateixacosa pogué cscaure's en el cenobi rossellon?~establert en 823 per I'abat Miró a Sant Andreu de Sureda. E s possib!e que cl monestir de Sant Salvador de la Vedella, al BergueG, fundat per Calortus, abat de TabCrnoles,
en 835, extiipant les tcrres de l'erm, tainbf hagufs sofert la seva corresponent tra~isformació.F a de més mal dir fins a quin punt la ratxa passi
prl rno~iestirde Sant Cugat del Valles. Origiiiat de tcmps antic eiitorn del
sepulcrc que guardava les despullcs del mirtir Sant Cugat, les exca~~ncions
han evidenciat l'euist+ncia d'una aula lbsidada a ferradura i anteiior a la
invasiú sarrdina. La documentació nntiga que Iia rcstat tan aperduada no
dona noticia de la preshcia del ceiiobi si no Cs a p r t i r de 875. (69) Si
3,quclla perdura o fou renovada rnés tard, no és possible d'establir-lio amb
scguretat, malgrat les velles parets certament anteriors a la incursió #Almansor del 985 incorporades posteriorment al claustre actual.
També f a de mal dir si a Camprodon, quan el cointe de Besalú, Guifred, obtingué del bisbe de Girona, desprfs de 9.52, una església que estava dedicada a Sant F'ere des de 904, amb la finalitat d'establir-lii u11 monestir confiat a la direcció de l'abat Lanfred, aqiiesta petita esglesiola fou
trarisfomiada o almenvs ampliada per a posar-la en condicions de rebre-hi
la coniunitat. (70) Reinuntarien a 960 les noticies referents a I'existencia
d'un nucli monistic en una església ja esmentada en 943 a Santa Maria de
Roses, per la qual consta en 976 que hi havia tres altars dedicats a Santa
Maria, a Cant Salvador i a Sant Miquel. (71) Potser caldria veure també
a Gerri entorn de 966, quan el cenobi obté la butlla papa1 de confirmació
de béns, el rnornent de f e r una nova església si 6s que j i no l'havien cons-
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60.- C a r t u l a ~de Sant Ciqgat del Vall6s, edició J . Kius. Barcelona, 1945.
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truida un ten~psabans per ahsorbir una comunitat que en 908 coniptava
m b cinquanta persones. (72) Tanlbé s'esmenta en 966 un 'ccdzwcatz&svíario~teriumen l'església de Santa Maria de Castelldefels en la que un docuinent de 972 precisa l'exist<ricia de tres aitars dedicats, segonsla trilogia
típica, a Santa María, a Sant Pere i a Sanl. Miquel situals iP~t1.atrifaric
-tenzpiwk (73) No dcurien ésser gairc ante:iors al 968 eis moncstirs de
Sant Fcliu de Guiaols i de Sant Po1 de Mar, quan i'abat d'amhdós recapla
els preceptes del re¡ franc, cosa que poi-taria a veure con1 d'aquest moment
les construccions que pogueren aixecar-s'hi i que, a Sant Eeliu, conviiidrien amb les restes conegudes amb el nom de la Porta ferrada. Restaria
cncara ienir en compte l'obra que es pogué realitzar a Girona cap a finals
de segle quan es funda el monestir de Sant Pere de Galliga,nsqiie ja en 992
consta en ple funcionament. (74)
h intozsiiat.
reiiouodoro.

Evidentment, durant tot el Ilarg del. segle X ha passat una ratxa constructiva de la que en són cl millor exponent les esglésies edificades pels monestirs. Mentre molts dels que foren fundats a primera hora s'esvaneixcn
o es refonen amb altres de més consistents, com succeeis al Pallars i al
Kihagorqa i als comtats de l'extrem oriental, els que restnren amb major
vitalitat o es desplacen a un altre itidrct més proper, com el d'Arlés, O mes
1lunJ-j con1 el d'Anier, o per raó de I'increment adquirit aisequen noves
esglbsies en el mateix lloc a Alaó, a Sant Cenis Les t.'&ts, a Sant LloTen$ de Ragi, a Sant Pere de les Maleses, f a Banyolcs, per a substituir
la que els pagniis incendiaren. P e d sobretot és a Ripoll i a Cuixi on l'augment dels cenobis reporta dues represes cada vegada resaltes nmb constmccions més implies. E n els altres casos les esglésies b~nllena conseqütncia de les fundacions que s'estableixen de he11 nou a Colera, Cerrateix, Sant Pere de Roda, Saiit Pere de les Puel.les, Santa Cecilia de Montserrat i Sant Benet de Ragcs, per esnientzr noiiiés els monestirs pels qi~als
és coneguda la data de la dedicació de l'església. A aqttests cal afegir els
restants que apareixen en les fundacions fetes des de la segona meitat del
segle. Entretant alguns cenobis de fundació prinii~ivaque perden la independhcia, també renoven l'església gricies a I'impuls dels monestirs ohtentors, com es constata a Ridzzura i a .4lbanyi, cosa que degué sovintejar per una amplitud que encara escapa a la documentació en les cel.les i
esglésies depeiients de monestirs, setnpre qiie fore'n d'una certi importancia i es mantingueren en actiu per raó del scrvei parroquia1 que pres72.- ABADAL: Els comtats de Pallars i Ribagorpa, p. 236.
73.- Cartulari de Sant Cugat de2 VaZlés, ediciá J. Rius, doc. 88.
74.- VILLANUEVA: XIV, p. 146.

taven a una feligresia. Seria el cas de la transformació de l'església. d'Obiols que des del 926 havia estat donada a Ripoll pel comte Sunyer. (75)
Cal retenir que semblant activitat s'inicii a partir de 934 i que cap al
970 és quan culmina en els edificis de major importancia, val a dir a Ripoll, Cuixi i Sant Pere de Roda. Aixi mateix que també, per la majoria
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dels altres, ja no es tracta de construccions d'una nau, sin6 d'esglésies
capcades a tres altars les quds revindiquen la planta basilicai que obté la
seva amplitud en les tres darrerament esmentades. Si s'exceptúen aquestes, és tan reduit el nombre de monuments fins ara conegit que encaixi
amb les construccions senyalades pels docuinents que, llevat d'algunes restes de murs a Arlés, sols es pot senyalar l'enderroc de la capcalera a Colera i el cos de l'edifici encara no estudiat a Serrateix, construccions que,
per les &tes, van del 934 al 940. J a és molt que en ambdós casos es dediieix I'existkiicia del pla basilical capcat per absis carrats i posats de rengle, dintre del predomini de l'arc deferradura que caracteritza la serie
dcls edificis iiidicats més amunt.
En canvi ;i. Ripoll, Cuixi i Sant Pere de Roda Cs ja tota una altre arquitectura més evolucionada. Impossible d'apurar-la en els seus detalls a
Ripoll després de tantes refomies, 6s sobretot a Cuixi on sorpren per la
seva estructura que va vinculada als arcs de ferradura, i a Sant Pere de
Roda on malgrat les transformacions sofertes, conserva el trasat de ferradura en l'arc triomfal. I h data d'aqiiestes construccions gira entorn al
970 i porta en presbcia dels ca.pitells de tipus califal que compareixen a
Vich, a Sant Benet de Bages, a Sant Mateu de Bages i a Sant Feliu de
Codines.
Per aquest darrer grup c d admetrr que hi passa la bufada del corrent
califal, no purament cultural iii de reflese imitatiu, sin6 poriat realment
per lapicides que dominen la talla a bisel1 i en la manera com s'esculpien
els capitells de,lai mesquita cordovesa, mal sigui un petit grup o un equip
que vingué a treballar-los amb pedra del país. M t s que passavolants o
aventures, cridats a l'empresa de les obres millors d'aquest periode, segurament contractats a Córdova en l'ambient de bones relacions esistetits
aleshores, relacions obertes pels camins de la diplomicia, de la cultura i
del comer<. Aquesta gent és la que a continuació de les obres en que intervé acaba per intal.lar-se definiti~ramental Rosselló. 1 de la mateixa colla serien els constructors que sabien disposar els brancals i dovelles dels
arcs de ferradura amb un sentit m6s ajustat a la tkcnica del moment i m b
L'església d'obiola apareix confirmada a Rlpoll en el precepte dcl rci
Lluis de 938. ABADAL: Els Uiplomes ca?.olingu a Catatmya, p. 159.
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un contepte de l'arquitectura que a Cuixi hi té un mestre, strucforenz mira' labo~Lsvirum, segurament d'origen hisph que, vers 978, i'abat Guari
s'emporta com a tecnic en les obres de recerca del sepulcre del titular de
Sant Hilari de Carcassona.
El corrent califa1 penetra aixi en les obres més grandioses realitzades
en aquest període, les quals senten ja tota la inquietud de l'epoca en el
concepte de l'amplitud de l'espai i s'animen amb l'aire sollevat arreu per
les modulacions carolingies pemingudes de més enlli dels Pirineus. Els
monjos que l'han captat plenarnent en els seus viatges l'acullen en el volum dels edificis i en la distribució de les seves parts, que els constructors
saben interpretar aportant-hi llurs maneres i l'aire renaixent de l'element
decoratiu. E n aquest sentit es dóna el perfecte entroncament que, dintre
l'irea cairolíngia, empelta amb les aportacions aribigues sobre el fons tradicional, netament predominant, constituint aixi l'exponent artistic que
obeia a la cultura d'aquell moment. Són obres aconseguides dintre les interferincies que les motiven, i prou definides i estables perquC no se les
pugui classificar absolutament ni de carolingies ni de mossaribiyes. Formen el pas cap a l'e\~olució natural del desenrotllament que s'entroncari
amb l'arribada de l'impacte del r o d n i c i que conté tots els elements bi;
sics per a modificar-lo quan arribi l'hora.
Descartat, doncs, aquest darrer grup, el problema es posa per les ai.tres construccions de temps anterior, les quais poden respondre a les
obres executades fins poc més enlli de la meitat del segle X. E n realitnt
no són pas ficils de definir a manca Cuna cronologia que les fixi, pe&
que, per les restes conservades a Colera i mes encara a Serrateix, es podria senyalar un punt d'inflexió del 934 al 940. E s a dir vers un periode
en que també s'escau l'aparició d'esglésies monistiques a anlbdós costats
del nucli interior del país; a la vorera marítima ja aieshores asseyrada de
les incursions de pirateria i als límits interiors de la frontera amb els sarrains en la línea de ~ l o b r e ~ aIndrets
t.
on principalment es fixen les fundacions de cenobis del segle X ; Colera, Sant Pere de Roda, Roses, Sant
Feliu de Guíxols i Sant Po1 de Mar en el litoral; Sernteix, Santa Cecília
de Montserrat, Sant Benet dc Bages pel cantó de ponent. Sector, sobretot
en aquest &rrer, on es constata la modificació de les esglésies de Pedret i
d'Obiols i es dóna la presincia de la de Matadars i altres, així con1 tambí:
D'in/luxe s'escau pel canti> del Gironés i de l'Emporda. Precisament amb exeinplars
mossarabig? ja coneguts i estudiats que, per llur aproximació amb els tipus d'esglésies
aixecades a primeries del segle X pels immigrats de Toledo i de Ciirdova.
que repoblaren la zona septentrional del Duero, han fet pensar a una ingerencia mossaribiga produida per causes paral.leles.
Eis alfres
monumcnts
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A difer&iicia,pem, d'aqucsta regió castelli-lleonesa on la documentació
és tan dara referent a la presencia d'immigrants i de comunitats monistiques escapades del doiilini sarraí que hi pgueren aportar les seves modalitats constmctives, el silenci documental es f a a Catalunya de manen
que no permet provar per aquest periode ni un cas d'establiment de monjos fugitius d'Hispinia. (76)
Aixb no vol dir, perb, que també no n'hi haguessin arribat. El fet és
cert almenys per temps anteriors. (77) Aixi era un hispi, l'Atala, que en
780 s'entreté per a establir-se p.els volts de Perelada i que dos anys després
acaba per fundar el monestir de Sant Policarp de Rasés. Tambk ho era
l'abat Castelli, veniens ex partibus Hispaniae que en 817 s'instal.li en l'edifici dels banys d'Arlés al Rosselló i probablement l'abat Miró ques'arrela\~aal lloc de Sureda poc abans de 823. A diferencia dels monestirs que
per aquests temps reviuen a la dibcesi d'urgell, generalment encomanats
pel bisbe a Senterah, Lavaix, Alaó, Tavema i Tremp i fins sistematitzats
pel comte de Tolosa a Alaó i Lavaix i també a Gerri i a Sant Pere del
Burgal, que ho són a sacerdots que es conformen a viure sota la regla benedictina, o b&a gmps que s'uneixen per pacte, segons la tradició monistica de temps anterior, és curiós que en les fundacions que arrelen al Pirineu oriental lii cornpareixen nuclis monistics amb llur abat, com el Deodat que es fixa en 820 a Sant Medí, el Dómnul que ho f a a Albanyi i
Adolf en les Escaules, sens perjudici d'altres fundacions erigides en patrimonis particulars. Encara que tots acceptin la regla benedictina en llur
sistematitza,ció, no és pas senlpre clar que dites fundacions provingnin de
la gent del país i que no es pugui tractar de nous arribats que s'arredossen
a un lloc de segnretat per tal de recmpendre la vida ceñobítica.
H o donarien a pensar alguns establiments prbxims a terres artigades
per Iiispans. La fundació de Sant Aniol d'Agujes per l'abat Ricimir recau en un sector on consten les aprehensioaes yspav~iorumintva ipsos termirtos sikr~,
les quals s'exceptúen dels béns que hi són confim~atsper precepte del rei Lluis de 871. (78) En el lloc on abans del 927 a;pareix el nucli monistic de Colera, establert pel comte Gausfred d'EmpÚries, s'esmenta una venda a l'abat Manuel d'una vinya i terra erma que els venedors
76.- Ni d'ingerencies d'elements mossarabs, com anota Gómez Moreno: I g l e s i a mozárabes, p. 41,per afirmar com fa M. Durliat :Roussillotz roman (ed.
Zodiaque, 1958, p. 44), que no hi Iiagu6 immigració a la Marca hispanica.
77.- ABADAL: El Tsnaizenaent mondatic a Catalwiya desprds de l'espulsf6
dezs sarratns en rStudia Monasticaa, 111 (1961).
78.- ABADAL: EZs diplumes carolengis a Catalunya p. 175.
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posseien per preceptum regis simt cderi hispani. (79) Es en 1016que els
comtes de Barcelona confirmen al monestir de Sant Feliu de Guíxols I'alou de Spanitate que els comtes Sunyer i Riquilda hi havien donat qmnbwtt tmctum fuit de ercsszo pep v&em Spmzit@te, puix que el document
s'havia perdut, infesbtione p a p o r z ~ r nignr combusta. (80) Tarnbé és a
mitjar's del segle I X quan es vindiquen béns per aprisió a Bellcaire sicuf
ceten hkpani fachlat, (81) com en 862 s'esmenten aprisions d'aquesta inena a Palautordera que hispariis uel servis de heremo t ~ a x e m n texceptuades en, una donació feta a la Seu de Barcelona. (82) E s ja prou coneguda
la queixa presentada pel bisbe d'aquesta Seu, Frodoi, al sínode d'Attigny
contra l'actuació del prevere Tirs d'origen wrdoves dintre la mateixa ciutat i la d'un altre que actuava a Terrassa. (83)
Ni han alguns casos més clan i significatins. El grup de monjos que
compareix a Serrateix abans de 940 on edifiquen una església, té tota la
versemblan$a d'un g m p d'ernigrats que tardaren molts anys, fins a 977, a
rebre un reconeixernent juridic per par: dcls comtes de Cerdanya, Oliba Ca
breta i el seu ger& el bisbe Miró, d'acord amb el bisbe d'urgell, en el
momcnt en que els hi ajudiquen la parroquia i adquireixen la sistematitzltció definitiva en esser reconegut com abat llur dirigent, Froila, s e y r a ment quan la comunitat accepta la regla de Sant Benet. (84) No deuria
ésser dessemblant el grup monistic que s'establi en data incerta a Sant Lloren$ de Momnys, el quad fins que mori el seu aba,t Llobató en 1019, no
pogub ésser intervingut pel bisbe d'Urgell Sant Ermengol que subjecta el
cenobi al dc Sant Sadumi de Tabi.moles, ud talem pastorem delegassent
qwi hordixem vel regulm Svlncti Benedicli qui necdum in ,e&m monasterio minime tenuermt. (85) No és tan clara la infomació que es pugui
posseir sobre el nucli monistic al quad s'adjudici la vella església de Santa
Cecilia de Montserrat, amb autorització del bisbe d'Ausona i sota la protecció de la comtesa Riquilda de Barcelona en 945. (86j E1 fet que el seu
abat Cesari tingués estretes relacions arnb Compostela d'on vingui. consagrat bisbe anib pretensions de refer la metdpoli tarraconesa, donaria a
MONTSALVATGE: vol. VIII, p. 90.
80.- Marca hispdnica, doc. CLXXiII.
79.-
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ABADAL: Els Dtplomes carolangzs a Cataiunya, p. 361.
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pensar si venia amb un equip que no era de gent del país, encara que en
sistematitzar-los passessin a subjectar-se a la regla de Sant Benet. T a n poc no seria improbable que, quan Sala pensa establir en 950 un monestir a Sant Benet de Dag&, comptés ja amb un grup de monjos que ampara sota la seva protecció, d'unamanera semblant corn el noble Tassi el
pogué trobar a Sant Pere de Roda, existent des de 902, abans que el prengués pel seu compte en 926.
Aquestes observacions permeten deduir que, si a primera hora arriba- L'enreiiorr que
prornoguererr.
ren certament nuclis m o ~ s t i c sforans establerts en territoris de muntanya ja assegurats contra les invasions, la porta quedava oberta perque en
temps successius fos permesa l'entrada a d'altres sobrevinguts al país. Fins
és possible que en molts casos, més que fundacions directes dels comtes i
phcers; l'establimeut de cenobis obeis a necessitats imposades per I'acolliment i establiment de gmps que els mateixos comtes hagueren de resoldre
,
amb concessiotis dintre els seus dominis. E s arnb llickncia del comte Odiló
pels volts de 812, que l'abat Bonito refi les ruines d'una vella església per
a establir-hi el monestir de Banyoles aprisionant el lloc que era eml. (87)
L'abat Dómnul s'arreli a Albanyi entorn de 820 amb permis del marques
Rampó de Girona. (88) L'establiment de Sureda i també de la primera
fundació d'Anier en el lloc de Sant Medí es degué fer amb l'autorització
del comte Gaulcem que es captin~uéd'obtenir-los'hi els preceptes d'immunitat del rei Lluis en 823 i en 829 respectivament. Pel segle següent no
serien altres les solucions donades pels comtes de Barcelona Sunyer i Riquilda a Santa Cecilia de Montserrat i a Sant Feliu de Guixols i probablement a Sant Lloren< del Munt, com les dels comtes de Cerdanya a Serrateix, a Sant L l o r e q de Baga i a Sant Lloren$ de Momnys i la dels
comtes de Besalú a Camprodon.
L a intensitat de la propagació monistica que es va donar, sobre tot durant el segle X, en tantes fundacions que hi arreleu com pel nombre extraordinan de cel.les i priorats que hi proliferen entorn, no s'explica
per un simple procés normal de difusió i d'increment sostinyt pergent
del país, més que més si també es té en compte el nombre extraordinari de
monjos que es congregaren en certs monestirs com a Ripoll i a Cuixi i que
obligaren a ampliar les esglésies per dues vegades dintre del nlateix segle.
Cosa que importaria l'absorció una mica massiva de grups que s'hi compenetren i refonen. E l sentit ampli de recaptació monistica s'atribuí ja en
la fundació de Ripoll, en temps de l'abat Guari, cridat des de la Grcixa,
87.88.-

ABADAL: Els Dlplomes carolingis a Catalunya, p. 40.
ABADAL: Els Diplomes carolingis a Catalunya, p. 3.

quan es fa constar més tard quecenobitas undique a;ijrtgaiit. (89) Semblantment es diu en fer-se l'establin~eritmonistic de Camprodon amb l'abat
Lanfred poc abans del 952 per Guifred comte de Besalú co?tventiculum
monachorum adgregavif, (90) que presuposaria un recaptament de personal monistic provinent de diversos hdrets, coin semblaria que es dona a
Cuixi, monachis zidecumque collectis, quan el comte Seniofred lii crida
per abat el famós Guarí. (91) E r a la fbrmula que ja s'havia emprat en la
'fundació d'Arlés per l'abat Castelli in quo vocovit atque advertit mulorum monachorum collegia, (92) i com es diu del baró religiós Sentimir
que a Sant Genís Les Fonts mo~zachoscongregavit. (93) Concretament
per Ripoll es podria haver donat el cas que una comunitat monistica que
degué fer la viu-viu en el lloc de Centcelles fins que no pogui. subsistir enmig d'un territori ahandonat, s'hi hagu4s passat a refondre cedint-li la
propietat del lloc que s'abandonava i que en la llicta més tardana de les dotacions ripolleses apareix inscrit coin a donació del con~teGuifred perqut
el1 hi hauria donat l'assentiment.
Sembla, doncs, que calgui admetre la ingertncia de comunitais monistiques immigrants, fenomen que si es dóna des dels primers temps del segle IX es repetiria encara en el decurs del segle següent. (94) Aillades o
en grnps dispersos que s'engloben amb monestirs ja en funcionament, conviuen amb les que es formen en el pais, de la mateixa manera que les unes
es subjecten a la regla benedictina i les altres conserven el sistema de pactes segons la tradició visigoda. Si encara a 1'Urgell es dóna aquesta possibilitat de convivencia en el mateix fort de la reinstauració dels primers
temps carolingis, no és estrany que una identica possibilitat perduri i que
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89.- Marca hispanica. ap. CXXIii.
SO.- ABADAL: Els Diplomes carolingis a Catalunya, p. 75.
91.- Marca hispanica; ap. CXIX.
92.- ABADAL: Els Diplomes carolingis a L'atabunya, p. 20.
93.- ABADAL: Els Diplomes carolingis a Catalunya, p. 205.
94.- Es de remarcar l'aparició del sistema de datar per la Era Hispinica, a
darreries del segle IX,fins aleshores absolutament desconeyt a Catalunya,
inclús durant el periode vlsigbtic en que es feu oficial a Toledo. Compareix
simult&neament amb la datació per la Encarnaci6 i pels rek de Franca en
les vuit inscripcions conservades abans del mileni a partir de 8% com ha
Oarcelonesm, en
remarcat el Dr. Josep Vives (Inscripciones prerro??u%nk?as
%SanJorge*, n.9 47, (1962). També surt a partir de 890 en l'acte de dotació
de Sant Pere de Ripoli i en una vintena de documents durant el segle X. Encara que pugui respondre a una manera erudita en els cercles cult,urals rnonistics d'aquest temps, el fet d.haver-s'hi introduit podria provenir de gent
avesada a aquella manera dc comptar que no s'havia emprat mai en el pus.

fiss es produeixi en altres indrets quan, més tard, els caps jedrquics ja
són tots del país i és menys forta aquella presió. L'increment m o ~ s t i c
que es toma a fer sentir amb tanta intensitat des de les primeres decades
del segle X, hagué de posar diversos problemes de sistematització pels
nou arribats que, tard o d'hora, hagueren de decantar-se cap a la configuració benedictina així'que les autoritats episcopal i comtal solucionaren
t
nuclis perl10,ngaren laseva manera
la posició d'estabilitat. ~ m b ' t o algunc
especial de viure, com seria el cas de Serrateix fins a 977 i el de Sant Lloren< de Morunys iius a 1019.
Per nlancanya de documents no és permes d'arribar a l
a precisió detallada que caldria per a adarir un estat de coses que s'entreveu en conjunt.
Com també la mateixa mancanca inlpossibilita de wneixer la procedencia
més o menys pn5xiu1a dels immigrants, sobre la qual sols i'estudi dels fiIblegs podria donar alguna clarícia. A tot estirar es podria insinuar que si
les vingudes de primera hora no arribaren de gaire Iluny, ficilment d e la
mateixa Tarraconesa, les de la segona tanda pogueren procedir de la regió del sud de la Península on i'estat de subversió contra Cordova des de
889 i el definitiu aplanament consurnat per Abderraman 11 en 928, seguit
de la dispersió i exili dels mossirabs andalusos (95) pogueren motivar alguns exodes fins.per camins maritims que ja el comte Sunyer d'ErnpÚries
liavia apres de fressar amb el seu esto1 fins a Pechina en 889. (96)
Interesa, doncs, con&ixer fins a quin punt importaren novetats en
les construccions que ací p o y e r e n edificar. El seu cas pero, es presenta
aci ben altratnent de I'esdevingut en el repoblament massiu de la regió del
Duero on s'ha pogut donar un trasplantament de tipus arquitectbnics. Els
grups escalonats arribats en diversos temps es diluiren a Catalunya immergits en un poblament que més aviat devallava del nord i de les terres limítrofes, encara que les zones on es fixaren en la segona tongada recaiguessin aí litoral mediterrani i a la Iínia de 'frontera. Les seves m pogueren passar d'ésser obres conformades a les tradiuonals del país, de la nlateixa manera que en tants d'altres aspectes s'hi adaptaren fins a canviar de
signe modstic. Els grups que retingueren i'antic sistema de pactes, fins i
tot amb la diversitat litúrgica que aixi, comportava, trobaren uns models
constructius que, pel fet d'ésser els tradicionals, encara s'hi prestaven a
acollir-s'hi. A Colera i a Serrateix són basíliques semblants i amb santuaris carrats que capsen les naus, no gaire allunyades dels tipus tradicionals.
E. LEVI-PROVENCAL: Hlstoria ds España ediclón Meneudez Pida
(Enpasa-Calpe) t. N.
96.- ID.:p. 227-228.

95.-

L/urescassa
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El predo&ini dels arcs de ferradura és una modalitat ja senyalada que no
queda clar si és d'importació mossadbiga, que se'ls pugui atribuir, o és
simplement la continultat evolutiva que prové de l'etapa anterior dels
temps visigots seguiut el seu desenrotllament dintre la normal aplicació
d'aquest element constructiu, el qual també podia haver penetrat ja des
d'aquell tenlps tal com ho feren els absis tracats amb aquel1 pla. (97) A
Pedret, on ja existeix en l'obertura del sarituari de la construcció primitiva, és modificat quan s'amplia l'església a tres naus i es fan les absidioles
que ofereixen l'arcada en ferradura sobre columnes. Un fenomen semblant s'esdevé a Obiols quan es reforma l'església amb intervenció dels
inonjos de Ripoll que la posseeixen des de 926.
En ambdós casos predomina el concepte tancat de l'ingrés del santuari
que en les miniatures del Beatus es presenta ornat amb les cortines. AixA
semblaria un indici d'asserviment a una iitúrgia per la qual i'antifonari
'mossarabig de Lleó recorda el ritus quando dtme induunt et wcum, en
la dedicació de les esglésies, després de la processó de les relíquies i de
llur deposició en I'altar ungit. (98) Ritus que segurament bavia estat el
tradicional i sego.ns el qual es deguC fer la primera dedicació de Ripoll puix
que és el mateix bisbe consagrant, Cotmar, qui hi feu la donació de la cortina per I'altar. (99) El qual, per tant, hauria conformat la manera d'ésser
de l'ingrés del santuari, tal con1 apareix fins i tot en esglésies d'una nau,
segons 1'Ús d'una litúrgia que perdurd encara en els cenobis no benedictins i
en les esglésies que en depengueren i fins possiblement en moltes parrbquies mrals, almenys en convivencia fraterna amb les interfer6ncies que
es produiren entrc la vella litúrgia del país i la romana que s'anava assimilant. L a convivencia de duplicitat litiirgica constatada a la diocesi d'Urgel1 (100) es degué donar tambC a les altres, no sols en els llocs on es fixaren nuclis adventicis que la retardaren, sinó fins i tot dintre l'iinbit dioF. HERNANDEZ GIMENEZ: Sam Miguel de Cuixá, iglesia del ciclo
mosár,rtcbe catdán en «Archivo Espaflol de Arte y Arqueologia», n.l 23,
(1932)p. 157-199.Aquest autor cregue veure e k arcs de ferradura de Cui-

97.-

x& traCats amb la tecnica cordovesa califal. Estudis mes recents de
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VAIN STYM-POPPER: Saint-Michel de Cuxi, en ~CongMsArcheologique
de Francew. Parls, 1955.p. 308, han fet remarcar la desigualtat i irregulari-

tat que els allunya molt d'aquella tecnica i que els acosten m& als dels tipus del país. Vegis tambd M. DURLIAT: Roussillon roman ed. Zodiaque
(1958)p. 44.
98.- GERMAN PRADO: Testos iladditos d e la liturgia muzdrabe. Madrid.
1926, p. 160. El Antijoonaráo de León, e d . de Brou-Vives.
99.- Marca hispdnicrú, ap. XLV.
100.- ANSCARI M. MUNDO: El Commkus PaHmset Lat. 2269 en escripta
et Documentaw, Montserrat, 1956,p. 236.
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ce& puix no sembla pas que la regulació &nbnica d'Aquisgran hi hagués
arrelat del tot, quan de fet s'hi troben les dignitats ajustades a la nomenclatura de les establertes per les anteriors decisions dels concilis de Toledo. E n el procés lent d'eliminació de la vella litúrgia, demorada per les
causes senyalades, es remarca que, sense coniptar amb les supervivkncies
que poguereu surar, no cedeix del tot fins avanqada la segona meitat del
segle X, quan ja els edificis existents, per raó de no adaptar-se a la major
efici'hncia de la litúrgia romana, obren els absis i els arrodoneixen, cap a la
fi de segle, preparant l'adveniment del rominic que els resol definitivament.
De manera que, més que una aportació mossa,ribiga i forastera en
q u e s t sentit, no sembla que es donés altra cosa que la perllongació d'un
estat anterior i una rutina sense grans modificacions innovadores. E n realitat la gran empenta constnictiva que es remarca en la construcció d'esglésies, sobretot a través dels monestirs durmt el segle X, s'aviava cap
a una altra solidesa: de les estmctures orientada a I'aplicació sistemitica
de la coberta a volta. A Pedret, com probablement a Ripoll, arnb les de
quart de cerde per a cobrir les col.laterals. A Banyoles en 957 per a clou..re-hi la nau, a pavimentutn ex cauce usque ad tegintelz et lapidibus dedolaltis. (101) E n altres indrets anib els exemples que han restat d'esglésies
Cuna nau wbertes amb volta que encara serven una certa servitud al perfil de ferradura i que fins i tot conviuen amb aquests arcs tipics.
Resumir les observacions fins ara exposades en l'anilisi dels fets, dintre de <o que permet l'actual estat de les recerques, equival a sintetitzar el
panorama ofert per i'arquitectiira en la Catalunya carolíngia com el d'una
continuitat del fons tradicional que evoluciona al ritnie de les tendhncies
amb les quals progressa.
Fixar aquest fons tradicional, veu's aci el problema: Més que precisarlo en allo que realment fou en. inig de la seva varietat i de la seva amplitud desconegudes, 6s el cas d'entreveure'l a través de la persistencia de
certs tipus constructius posteriors que, a la forca,, en són un reflexe, si
no és que fins i tot en alguns casos en puguin representar l'exponent. Saber com aquest fons s'aglutini en lessedimentacions de l'estratigrafía donada per la histiiria, pressuposa conPixer les possibilitats que hi infliiiren
i que per ara escapen en PIS seus matisos i interferencies malgrat que puguin ésser deduides en les seves linies generals. Aquestes, s6n les que es
donaren des del'arrenc de la cristianització del país en la baixa romanitat
101.-Marca
115.

hispunica, ap. XCII1.-
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fins que aquesta perdé la cohesió i s'esgratola aleshores en les expressions
artistiques, obligades a viure dels recursos autbctons i a empeltar-se amb
les escasses aportacions dels pobles d'invasió o del signe cultural a que
pogueren acollir-se. L'element inés permanent fou el de l'Església, vivificada per les formes de culte que actuen en la litúrgia i configuren l ' a pressió dels edificis religiosos. Pe& com i quan varen actuar aquelles formes en determinada direcció s'ha de deduir rnés aviat pcr les analogies que
les restes conegudes guardenamb altres monuments estudiats en el món
de l'epoca i que, per tant, posen problemes d'influ6ncia no p w ben definits encara. Catalunya resta enclosa en una zona romanitzada que s'aproxima més a la de Provenp i que rep a través d'elb els reflexes bizantins
de l'Exarcat de Ravenna,, com els pot arreplegar també de les costes del
Llevant de la Península dintre de la unitat mediterrinia que ja li havia
aportat de bonhora els que provenien del Nord d'Africa. El visigotisrne
Iii passa només com un fenomen polític que, a tot estirar, ajudi aquestes
relacions. L'activisme litúrgic de la Tarraconesa més en acord amb el
que es desenrotlla a la Septidnia, tenia prou eficiencia per a no perdre
la fesoinia fins sota l'ulterior agabellament d'unitat pretes a Toledo. Aixi
es construí l'arquitectura religiosa en una progressió de zones que va, des
de les urhanes de primera hora, a les hisendes senyorials, i cap al segle
VI1 a l'expansió en els ambients rurals.
Quan arriba i'hora de la invasió s a r d n a la profusió de les esglésies,
arrelada airreu, respnn a unes estructures diocesanes completes i degudarnent constituides. El seu progrés resta només atuit en alguns sectors mentre en altres s'hi abat la desolació i la nüna. Tot repren i es r e f i amb redrgament momentani a mesura que avensa l'alliberanlent. Peri> aquest redrecament retorna I'esguard del país cap a la seva orientació tradicional
vers l'altra banda del Pirineu on, entretant, s'impoca l'hegemonia política
carolingia amb un signe nou de civilització i de cultura que aviat es fa sentir
en les directrius que a la llarga prevaldran en el concepte del volum en les
formes constructives. Les obres s'hi enlairen dintre la limitació de mitjans
que no permeten allunyar-lcs gaire d'unes formes tradicionals que encara
hi prosperen per rutina, i per la persistencia d'aspectes religiosos que s'hi
conformen. Aquests aspectes hi poden ésser mantinguts pels nuclis monistics d'immigrants que, fins si provenen d'un ambient mossaribig més
Ilunyi en l'espai, s'adapten a les formes del temps, una vegada penetren
en l'absorció paulatina durant la qual es produeix l'empenta renovadora
de les esglésies monistiques que es dóna en el decurs del segle X i que
retruca en tantes altres construccions. Si abans, o en el primer període
d'aquestes renovacions, hi pogueren aportar modalitats que els eren peculiar~,no Ps possible escatir-110 p e r a ssnyalar-les anib versernb1irnc;l. El
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fet és que l'aire obert cap al nord i cap a Italia, des de mitjans de segle,
p a s a (102) s les obres que es fan per una porta oberta a assaigs i experihcies d'estrnctures en les que el pas cap a l'edifici petri totalitari condueix a l'aplicació de les voltes, no per embestir encara les solucions de
coberta en grans espais, pero si per resoldre'ls en construccions menors i
fins sobre un altre replanteig del tester de les esglésies conforme als usos
litúrgics que s'imposen. E n alguns casos l'euforia crida a admetre algunes penetracions de l'art califa1 que no es poden substreure a l'embaddiment dels reflexes de la cultura cordovesa que actua sobre les classcs cultes. (103)
Tot plegat, com arreu del món carolingi, s'ha aconseguit ací l'esforc
de reelaboració a través dels propis mitjans d'expressió arquitectonica, represos del llegat que malmeteren les invasions. Del seu contingut tradicional i dels contactes amb les cultures que li condicionaren el manteniment
i el progrés, en brollen bona part de les experiencies que, a l'hora de l'aparició unitiria d'un estil, lleva els seus fruits caracteristics amb la maduresa d'una personalitat definida.

ABADAL: Com Catalunya s'obrl al món mil anys enrera: al'esperit
de Cluny i les relacions dc Catalunya amb Roma i la Italia en el segle Xw.
103.- GOMEZ MORENO; Iglesias mozdrabes, p. 44.- BEER: Els manuscrits deRipoll, p. 162. ha arribat al resultat que dades certes sobre i'activitat d e 1'Escriptori de Ripoll, son solament des de mitjans del segle X.
102.-

Poqnes comandes podien ser-me iní-s agradables que la feta pel nostre
President a l'encarregar-nie de l'anoinenat discurs de contestació 3 u e
millor fora quaiificar de presentació i salutació- al niagiiific que acabem
de sentir del que dintre poc sera el nostre nou col.lega academic, el Dr.
Monsenyor Eduard Junyent i Subiri.
E l Dr. Junyent i jo podríem, en certa manera, ésser tinguts coin uns
germans espirituals, eixits com fórem del niateix foga,r erudit, aquel1 fogar penjat al segon pis del Palau Episcopal vigata, entre unes parets folrades pels llibres d'una espl&ndida biblioteca secular i uns balcons oberts a
la filigrana dels claustres per una banda, inentre que per I'altra deisen estendre la vista sobre les amples campades dela Plana, edainunt les quals,
a I'hora vespertina el sol ponent enmoradeix la tossa del Montseny, i la
calina de i'aire i del moment abaten tots els neguits del treball quotidiix.
Per sort de tots nosaltres Mons. Junyent es un genni molt més jove
que jo. Nasqué a Vich mateis d 19 de setenibre de 1901, és heme del present segle; i seguiiit una tradició inolt vigatana -terra de capellans- cur%
tota la
i carrera eclesiastica en el Senlinari de la ciutat, essent ordena~t
sacerdot el 15 d'agost del 1926.
Precisament aleshores es fundava a Roma l'«Institut Pontifici d'Arqueologia Cristiana» on havien de professar figures tan consagrades en el
rem com els monsenyors Kirsch i Wilpert, Dom Quentin i Silvagni. El
nou clergue I'inauguri amb els seus estudis que s'hi allargaren per quatre
anys, de 1926 a 1930, coronant-los amb la tesi sobre ((11 Titolo di San Clemente in Roma» que li valgué el titol de Doctor per l'abril de 1930. Ha,via estat la primera tesi doctoral preparada i llegida a l'«Institut».
Un mes després de rebre el titol, retorna( a la llar vigatana, era nomenat Conservador adjunt de Mn. Gudiol en el Museu Episcopal de Vich i,
d'altra part, Arxiver Municipal de la ciutat. El seu cmii quedava encarrilat a una tasca definitiva. L'any següent, abril de 1931, moria Mn. Gudiol
i Mons. Junyent passava a substituir-lo en el Museu com a Conservador
titular i efectiu.
Per6 vingué el periode de la guerra civil que i'obligh, si volia salvar la
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vida cn mornents tan terbols, a expatriar-se. Coin era natural s'encamini
a Roma, on havia fct els seus estudis i on havia anat acudint anualment
unes temporades p e r a continuar les seves investigacions sobre el problema
general del «l.'ítolsx. A l'«Institut d'Arqueologia», fou el benvingut. Li sigué encarregada la catedra d'Arquitectura cristiana con] a auxiliar de
Mons. Kirsch i com a sucessor seu a la mort d'aquest mestre en 1939.
Tambí. exercí a la casa mateixa la cjtedra d'Iconogra,fia cristiana. El seu
professorat a Roma +n convisquerem una llarga temporada- s'havia
allargat del 1937 al 1941.
Aquest darrer any, acabada la guerra, es reincorporava a Vich, reprenia els seus antics cirrecs als que s'afegia primer un professorat al Seminari, després la direcció del I'iinportantíssiiii Arxiu Capitular en 1944.
L'any 1947 obtenia en propietat la canongia adjunta a la cura d'aquell Arxiu.
Amb aquest Últim d r r e c la situació del Dr. Junyent podriem dir que
quedava estabilitzada i ellconvertit en el mixiin nantiquari* -usant l'expressió en el sentit que li donen els francesas- de la ciutat de Vich, de
la seva comarca i del seu bisbat.
E s una situació carregada de responsabilitats, perqui- la riquesa d'antigüetats de tot ordre, preshist0riques, arqueolbgiques, artístiqucs, museístiques, bibliogrifiques, diplomitiques, ariui\ristiques,... que es conserven a la Plana, i al bisbat, dificilment trobarien parió en densitat i en importancia en qualsevol altra regió de semblant imbit geogrific, con1 no fos
cn uiia gran capital on han fet cap de tot arreu, i encara... El Dr. Junyent
ha de fer cap a tot, ha d'atendre-ho tot; ho ha de fer i ho fa, amb una
competkncia, unaaplicació i alhora anlb una simplicitat que són l'admiració de tots aquells que per empenys cicntífics han d'acudir a ell.
S'ha d'haver viscut vora d'ell per tenir plena consciencia del que ha
representat la seva feina, i la seva eficiencia.
A la Seu vigatana hi ha una tradició d'antiquariat que ens ajuda a
explicar el cas de Mons. Junyent. Prescindint d'altres figures importants
pe& no tan reveladores, tres personatges ens vinen al pensament: el deg i Montcada, el canonge Ripoll i Mn. Gudiol.
El degi Joan Lluis de Montcada, fou ja en el segle XVII l'erudit
mixim escrutador dels arxins Capitular i Episcopal. A el1 devem el «Episcopologio de vidi; que va de l'any.516 al 1370, obra irnportantíssima i
completissima com pocs bisbats en tinguin de semblant i que, no obstant,
que& arreconada i' inkdita fins als nostres dies, 1891, en que el, canonge
Collell en comen$ I'edicid. Calgué primer que el Pare Caresmar incités
al Capitol vigata a que fes treure una copia de I'original que es ionservava en el seu ternps, 1772, a l'arxiu del monestir de Poblet; que després,

1773, en reclamfs una Gpia pa~ciald'aquesta el P. Flórez; que tots els
historiadors posteriors prenguessin I'obra com a base fonamental dels
seus treballs, per a que, finalment, fos designada com a primera publiació que obrís la serie, no continuada, de la «Biblioteca Histbrica de la Diocesi de Vichr, empresa iniciada, con1 tantes altres, per l'eximi bisbe que
fou el justament adrniiat Dr. Morgades.
Montcadz s'acantoni sols al sector pnjpiament historiogcific; el anonge Ripoll ja s'estengué a sectors inés variats de I'antiquariat. Jaume
Ripoll i Vilamajor era fill del Pla d'Urgell i procedia de l'universitat de
Cervera. Als 25 anys, en 1800, haviaestat rebut canonge a Vidi, pen3 fins
al 1813 no comenp la seva carrera erudita, essent nomenat arxiver en
1814. Durant 21 anys exerci el d r r e c fent un treball imposant: la col.lecció de les seves notes reculls i estudis omple 14 volums en foli, 35 en
quart, 10 en octau; són 68 els opuscles que publicS. sobre els temes mis
variats, sense comptar els documents que sobre Mn. Borra inserí en el volum 11 de les «Membries» de la nostra Acadbmia. Com els seus contemporanis de Bellpuig de les Avellanes i de Ripoll, treba,lli pels altres, i es descuida de donar-nos una obra important monogrifica o de síntesi que hanria portat el seu nom al graó que es mereixia. Els Torres Amat l'acusen
de «genial timidezr i ~ a l k e shagué de dir d'ell que fon «uno de estos
hombres que honran el país en que nacen, a pesar de que su extremada
modestia les induzca a envolverse en la obscuridadr.
Tots els erudits del temps s'aprofitaren d'aquesta mod6stia i de la seva gran aplicació i desig de scrvei: Villanueva, La Canal, els Torres Amat;
el nostre petulaut P&sper de Bofarnll bastí sobre les seves dades, com
sobre les de l'altre treballador infadigable, servidor permanent i modest
segur, el P. Olzinelles de Ripoll, moltes de les seves revelacions i sorolloses rectificacions historiques.
Ripoll, amb Caresmar, podrien Ésser tema d'unes vides paral.leles ; l'un
com l'altre foren objede de I'aniinadversió i de les &tires dels integristes
del sen temps. La seva ciencia feria a aquells sectors tant característics i
tant tradicionds en el nostre país, que amos de la veritat, volien imposar
les seves dkries a les gents senzilles i humils fins a fer-los resar el Parenostre aper a que Uéu ens lliuri de massa saber»; jo, en els temps de la
meva infantesa i primera joventut encara els havia vist cuejar per les nostres comarques, i Mn. Gudiol n'havia rebut espurnes. No gosaria pas dir
que haguessin desaparescut del tot d'Espanya, perb ara,, sortosamerit, cal
cercar-los ja amb ulleres.
No és pas que els aprohtadors del canonge Ripoll el papessin amb
moneda. massa dringadora. El ciustic Villanueva l'anin~aa anar publicant
abocadillosn, abuena comidilla para los paladares que no puedan sentarse

en grandes mesas,. Algún altre li alabava les seves ucosillasu. Només la
nostra Academia li reté Shonor degut sentant-lo en un dels seus sillons el
13 de setembre de 1835. Jubilat de la canongia de Vich s'havia traslladat
a Barcelona fent així possible a l'AcaGmia cornplir alhora un deure de
cultura i el precepte reglamentari de residencia.
De Mn. Gudiol,, nascut a Vich en 1872 i mort en 1931, molts de nosaltres en tenirn encara el record personal; de l'amplitud dels seus coneixements, de la capacitat'detreball, de la seva tenacitat.
Mn. Gudiol fou el Museu de Vich personificat. 1 així com el Museu
era una arreplega d'antigüetats de tota mena, de retaules, de robes, de
ferros, de bigues, de mobles, de monedes, de llibres; d'objectes litúrgics
i casolans i d'oficis, de romances, de goigs, de manuscrits, de pergamins;
de pedres tallades i pulides, de coures i arams histbrics i prehisthrics, de
planoplies indígenes colonials, de mhmies egipcies... així els coneixements
d e Mn. Gudiol eren d'amplis. Perque el1 volgué saber el com i el perque
de tot el que li passava entre mans i tenia una intel.lig&nciaprou desperta
i una intuició prou profunda i unes dots d'obsenració prou fines per a no
errar-s'hi.
1 no era pas pel que hagués pogut aprendre d'altri. No tingue al seu
costat, ni vorad'ell per sobre, ningú que pogués ensenyar-li gran cosa; el1
era, dintre el cercle en que vivia, el-mestre de tots. A fora sols feu duec
estades breus a Roma, no d'aprenentatge, sin6 d'observació. Fou l'autodidacte per excel.16ncia.
Hi ho fou, cas extraordinari, amb gran profit. Ho certifiquen les seves innombrables publicacions i aquests llibres uNocions dbqueobogia sic
grada catdamu, uEbs Trecentistesa i uEls Primifius», que vosaltres, i
amb vosaltres els especialistes de tot el món, coneixeu prou; i el llibre que
lino coneixeu, perqueencara espera la publicació, sobre «L'~que~ologt'a
túrgtca de Ca; Provincia eck&stica de Tamagonaw, llibre que obtingué el
preuat premi Martorell en 1917.
De la seva capacitat de treball només vull oferir-vos-en una prova. Durant els trenta tres anys que regí el seu Museu -podem bei dir el seu
Museu- cada dia pogué donar entrada a un nou objecte; aixh aviat és
dit; el trobi iniciat amb 3.000 números, el deixi en morir amb 15.000
etiquetes, i tot fou obra personal seva : no dispod de col.laboradors permanents, ni d'oficines, ni de grans subvencions. Ell fou el recercador, el
negociador, sovint el transportista; l'ordenador, el col.locador, el catalogador, el subvencionador. 1mentre feia aquestes feines professava la catedra
d'Arqueologia al Seminari, i endegava el Temple Ro& amb el seu Museu
Lapidari, i creava i animava el Centre Excursionista de Vidi, i dirigia i
gairebé redactava el seu interessant aBzatlletlu.
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De la seva tenacitat en són testimoni esdatanf el's darrers ternps de la
seva vida. Afectat per una dolenra nerviosa que li a n i paralitzant paulatinament el cos, sempre clar de cap, escrigué mentre les mans li slrgaren,
dictj mentre la veu li Sorii, insinita amb signes quan ja no podia expresar-se, morí en la seva taula de treball. Tota la seva vida havia estat dominada per la voluntat de fer; el rephs, per ell, no existí, n o e n conegué la
. .
delicia.
He evocat aquestes tres figures perqu+ -com deia abans- expliquen
i en certa manera prefiguren el caricter que pren a l'ull de l'observador la
personaiitat de Mons. Junyent. H i ha u n fans local que no és teló d'enquadrament, sinó substjncia nodiidora i conformadora d'aquells que el
viuen i en regeixen el seu cultiu. Mons. Junyenf s'ha trobat estacat a aquest
fans des dels primers moments de la sevi adolesc6ncia. Als 15 a , n p ja
rondava al volt de Mn. Gudiol, ja s'aclo'fava en aquell niu del Segon pis
del Palau Episcopal, on la sentor del resclosit de pergamins i Ilibres vells
imprimeix - c o m diuen els canonistes- caricter. També l'he respirada
aquella sentor i per molt que hagi corregut món encara la sento regirar
'dintre meu. E s el vigatanisme, una de les facetes -i de les més vigoroses- del vigatanisme.
El Dr .Junyent hauria pogut projectar-se en l'imbit internacional de
la cultura. E l seu professorat a Roma li n'obria les portes de bat a bat. La
seva tesi esmentada sobre ~ 1 Titolo
1
di San Clemente in Roma> n'augurava l'entrada prometedora. Hi hagué moments, quan l'expatriació produida per la guerra, que pague semblar que s'anava a endinsar per aquell
a m i . La patria pesi m&. Podia abandonar a I'espargiment i a la destrucció tot aquell patrimoni histbric qne tant havien curat Montada i Ripoll i
sobretot Mn. Gudiol?
El Dr. Junyent retorna a Vich i es pos5 a La feina. La feina que ha fet
en aquests vintidós anys no t t fi ni compte. El1 ha repetit el rendiment de
treball i la tenacitat que pogué aprendre de Mn. Gudiol.
Voldria donar-vos ara una idea sumiria del que compon la riquesa del
patrimoni cultural histbric de Vich que el Dr. Junyent té sota la seva cura:
Amius: Amiu Capitular. Contk un foris documental de pergamins,
milers'de pergamins que comenqa l'any 885. Amb els fons administratius
de les Pabordies, del Comú i d'altres dignitats capitulars, i els fons dotals
dels Beneficis. E s en aquest amiu on es troben els cinc papirus papals del
segle X de fama universal en la diplomitica vaticana.
Arxiu de la: Mensa Episcopal. Incendiat l'any trigic de 1936, se n'han
pogut salvar 586 Iligalls entre els quais hi ha els llibres de Visites I d'Administracions de la Mensa.

Arxiu de la Cúria Fumada. Es el nom popular de I'arxiu de l'antiga
Escrivania. Els manuals notarials comencen en 1230 i s'allarguen fins al
1800. Conté a més 476 lligalls processals en foli i 531 en quart. Altres 474
lligalls de papers varis. Són a notar especialment les series de testaments,
capitols matrimonids, manuals de la cúria del bisbe i del capítol, d'institucions ciutadanes i gremis.
Arxiu Notarial. Que reuneix el dipiisit forinat per les notaries de Vich
i de la comarca des del segle XVIII a I'any 1500.
Arxiu de la Vegueria de Vich. Amb la documentació a partir de 1300
i fins a mitjms del segle XIX. Els registres de la Cúria del Veguer formen uns 93 lligalls. H i ha 385 lligalls en foli i 375 en quart de processos
civils, 123 de processos criminals i 110 de rnateries viries.
Biblioteques: La Capitular reuneix més de 100 manuscrits, alguns
d'importancia excepcional.
La Biblioteca Episcopal, institució d'enllq de totes les altres que estem anomenant, s'inicii en 1806 pel bisbe Veyán i M o l a amb els llibres
particulars seus i amb els que feu comprar a Italia pel P. Llucia Gallis&.
L a seva gran base, pero, la constituiren les biblioteques dels couvents de
jesuites de la dibcesi que hi foren incorporades després de la supressió de
l'Ordre per Carles 111. S'hi sumaren encara els llibres dels convents de la
ciutat suprimits durant el segle passat. 1tots els reunits durant les llaryes
direccions de Mn. Gudiol i del Dr. Junyent que la posen al dia en els aspectes histbricc i arqueolbgics. Conté encara series especials de manuscrits, incunables i d'edicions rares.
El Museu Episcopal. Prou universalment conegut per a que p o y e m
estalviar-nos la descripció. Només recordar que fou fundat pel bisbe Morgades a base del conjunt d'objectes d'art de la dibcesi que fou trames a
I'Exposició de Barcelona del 1888 i de la col.lecció que el Circo1 Literari
de Vich havia conservat pmcedent d'una exposició d'art antic celebrada
en els claustres de Sant Domingo vint anys abans. El Museu fou inaugurat oficialment el 7 de julio1 de 1591. Al cap de cinc anys Mn. Gudiol hi
entiaya en qualitat d'adjunt del conservador, i com la creixenca fou a
partir d'aieshores superior a totes les previsions, el Museu lluiti sempre
amb els problemes de local i d'instal.lació.
Ara bé, pel que fa als Arxius esmentats tots ells han estat ordenats i
sistematitzats pel Dr. Junyent durant aquest últims anys, de la guerra endi,a fi de fer assequihle a la consulta i estudi dels investigadors l'immens
i variat material histbric que contenen; tots ells han estat instal.lats de
nou al volt de les Biblioteques esmeutades aprofitant els 'amplis locals que
vadeixar-hi lliures el trasllat del Museu al nou edifici a el1 destinat.
Tots aquells de'vosaltres que més o menys ns heu ocupat en aquestes
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feines d'ordenació arxivística podreu midar el que representa una obra
corn la que el nostre nou col.lega ha portat a bon fi.
Pel que f a al Museu ja no calni acudir al judici dels especialistes; el
públic en general ha pogut valorar el que representen les.noves instal.lacions en comparació a l'antic estat.
Trec d'una aMemOria, oficial la relació de quina era aquesta situació
al finir la guerra civil.
Diu: uDesprés d'una progressió ascendent durant més de mig segle
d'existhcia, el Museu de Vich havia arribat a la seva plenitud orginica
amb una riquesa de contingut i amb una fama que no corresponien pas a
uns locals i mktodes d'instal.laci0 que serviren solament per a fer i'acoblament d'exemplars. Si de bon principi foren suficients per a establir-los
els asitics locals, a mida del progrés i augment de les col.leccions, l'irea
ocupada per aquestes es demosth cada vegada rnés insuficient, malgrat
que s'aprofitessin tots els espais possibles. Calgué acumular els objectes
d'una manera confusa, sense distinció de valors ni de seccions; les vitrines
arribaren a obstarulitzar la visualitat de les sales; les parets foren forrades de peces apretades, sovint encavallades. El conjunt ja no tenia i'aspecte ni el caricter d'un Museu, sin6 més aviat el d'un magatzem de trastos
vells. Tot aixb agreujat per la @ssima combinació de les sales, la dificultat del seu accés des de l'exterior, penjat en part a unes golfes desiguals
d'alcades i de nivellss.
<El problema de la reinstal.laciÓ del Museu, era doncs, vital i acabaven
de presionar-lo les noves adquisicions que d'any en any augmentaven. No
havien faitat idees ni projectes rnés o menys acceptables abans del 1936,
especialment quan es tingué ocasió d'adquirir notables quantitats de pintura mural rorninica i no hi havia materialment espai on col.locar-les. Per6 el fet de la desorganització total del Museu durant l'kpoca de la guerra, que comporti la desarticulació de les diverses secciqns, unit ai de la
disminució encara dels antics locals, deguda a les destruccions sofertes,
han imposat en la realitat actual, arnb tota cruesa, el problema de la reinstal,lació, problema unit a l'essencial de quina disposició d i a adoptar per
a una exposició permanent que tingui el cahcter i vulgui exercir la funció de Museus.
La solució d'aquest problema, basada en els criteris d'experikncia de
la museologia més moderna, s'esta portant a cap, com tots vosaltres sabeu
i hem pogut sortosament contemplar, pel Museu Episcopal de Vich sota
la direcció, la impulsió i, perquk no dir-ho, el trebail material personal del
Dr. Junyent. S'estant descapdellant les series, amb criteri perfecte d'ordenació cronolbgica. De valoració relativa, de visualitat Iluminosa, al llarg
de les sales del nou edifici restaurat de nou. La feina esta a mésde mig fer,

periue el pis primer del'edifici'conté ja els que podriemdir tresors més
preuats de la col.lecciÓ. Pen3 ha de continuar i es va continuant encara.
E s l'obra magna del nostre presentat. Una de. les seves grans obres,
per esser justgs.
Perque fins aci parlavem de l'antiquari. Ara caldri que diguem uns
mots de l'erudit. L a personalitat del Dr. Junyent queda desdoblada considerant aquest nou camp de la seva activitat. Se'ns presenta aci com historiador i com arquedeg, i, en una felis concurrrncia -l'heu pogut veure
en el discurs que acaba' de llegir-vos-com arquebleg-historiador a la vegada.
.
.
Ja en la seva funció d'antiquari hi havia interferencies d'historiador.
No d'altra manera gosariapresentar les seves importantíssimes publicacions -i les seves encara més importants preparacions inrdites- de do-.
cuments de temes diversos: El Diplomatari de Sant Bernat Calvó, el Cartulan de l'abat i bisbe Oliba, el registre de Privilegis de la ciutat de Vich,
la Col.lecció documental dels seglesIX i X de l'arxiu Capitular de Vich,
a més d'altres publicacions de documents i catalegs diversos.
Com historiador cal fer un esment especial de les seves nombroses:
Efemerides k t 6 r i q w s vigames, elements corn d n d'una Historia de
Vich, tan esperada per tots el5 vigatans i que tant interks pot tenir per a
l'historia general de Catalunya; d'aquell Itinemrio hhrtórico de les pawoq u k del obispodo de Vich, base per a l a historia general de l'ampla regió
diocesana Encara e s p e r a la prompte publicació d'una HWt$vie del monesiir de Sanf laan de les Abdesses, en la restauració del qual hi ha tingut una intervenció preeminent.
Jo no gosaria, llec com sóc en la materia, fer una disquisició sobre l'obra científica d'arqueologia, tan considerable, publicada per Mons. Junyent.
Ja abans he fet una al.lusió als seus estudis sobre les basíliques titolars
de Roma; és un sector d'especialització que el nostre autor cultiva amb
ple exit i que - c o m hem dit- tingué el valor de sacrificar a finalitats més
casolanes. Per6 l'art primitiu cristii -precedent al cap i a la fi de tot el
nostre art religiós- no ha deixat mai d'interessar-li, i entre altres estudis,
més breus o diluits, no p o d r í a deixar d'esmentar el llibre publicat en
I'editorial BAC sobre Los cemexterios cristianos de R o w .
Fem esment especial d'aquest caire en els estudis del Dr. Junyent per
a deixar clara una distinció que el separa dels precursorsen l'escola ertdita vigatana; remardvem com aquests, ho remarcivem especialment en
Mn. Gudiol, eren uns autodidactes; el fet en si mateix i en quan representa una exaltació del merit personal té un valor, millor diria, el tenia;
avui dia amb el progrés de totes les trcniques idhuc en les materies eruditives que estem tractant. I'autodidactisme ja no és acceptable; comporta

perills fatals, comporta desviacions com les que fapoc heni vist enpublicacions massa ventades sobre les que hauria escaigut millor un pietós silenci. Mons. Junyent és tot el contrari de l'autodidacte ; la seva preparació
romana, els seus contactes amb els mestres primer, amb els companys després, el seu mestratge a Roma mateix, li donaren una p r e p a r a d que explica el saonament dels fruits que ens proporciona.
Repeteixo que no puc tenir la vanitat de presentar el conjunt important de les publicacions que el Dr. Junyent ha dedicat a temes arqueolbgics. Tot i deixant de banda el fons sobre les basiliques titolars romanes
especialment i I'art cristii primitiu en general, al qual acabem de f e r referrncia, adquireix un volum apreciable, del qual una ullada sobre l'index
bibliogrific de la producció de l'autor, que figura a la fi d'aquest imprks,
podri donar-ne clara idea al lector. Vull recordar en especial els seus estudis sobre el monestir de Ripoll, la Catedral de Vich, els claustres de'
l'Estany, les .esglésies d'Egara.
1 ja a,rribat en aquest punt de presentació de I'autor i la seva obra, és
hora que, responent al tito1 de «discurs de contestació~que acostuma a
donar-se a treballs corn el que us estic llegint, faci unes consideracions al
magnific discurs que acabem de sentir de veu del Dr. Junyent.
Encara que presentada aci corn a peca isolada, jo no sabria deslligar-la
del conjunt que arrodoneix amb els dos volums que I'autor ha dedicat darrerament a l'art r o d n i c catali. Per aixb havia ames parlar-vos d'ells finc
ara. De segur que els coneixeu i que heu admirat -com jo admiro-tant
com el text que els acompanya, les magnifiques il.lustracions fotogrifiques,
les plantes, els mapes: tot plegat fa d'aquests llibres un petit tresor altament cientific i artistic, una joia bibliogrifica. Es dedicat el primer a l'art
r o d n i c del segle XI, el nou art que ens arriba a partir de la segona decada del segle XI, al ternps de la gran empenta que dljna el país a seguit
de l'expedició a Cardova del 1010, p o h t per uns mestres Cobres forasters que ens venen de Lombardia. Nou art que reb la impulsió del gran
bisbe constructor l'abat Oliba, i dels seus companys laics els vescomtes
d'Ausona; art que té unes manifestacions monumentals a Ripoll, 1032,
a Vich i Girona, 1038, a Casserres, 1039, a Cardona, 1040; pen5 que posat sobre el pais reb les interpretacions locals mes variades, sempre dintre
l'estil sever i simple, bisicament constmctiu, que el caracteritza. L'art, en
fi, que ens porta aquestes torres-campanars que són com un distintiu de
l'empenta ascensional que s'inicia en el pais cap a més alts destins politics.
El segon volum es dedica a l'art rominic del segle XII. Canvi important de decoració. Ara ens trobem encarats a un art monumental, delicat,
ornamental. L'aparell constructiu, de nistec com era,ha passat a ésser polit i regular; la decoració abunda i s'estén brodant les línies constructives.
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L'escultura fa la seva aparició i s'expansiona en dintells i capitells, amb
plenes figures de culte. Si abans les torres-can~panars,ara els claustres sÓn
la senyera del temps. 1 la pintura que cobreix les parets i il.lustra les taules d'altsr. 1 les arts menors que els acompanyen; orfebreria, ferroneria,
teixits. Aquest segon art rominic representa al nostre país l'entrada d'un
art europeu que ens ve, al compis de la nostra expansió, del Lleuguadoc,
de Proven~a,del nord d'Italia. La seu &Urge11 és una obra italiana, San
Cugat és provensal, Solsona tolosana; Sant Joan de les Abadesses, Sant
Pere de Besalú, són obres clarament forasteres. Estem en part sota els
dominis de Roma, de La Grassa, de Sant Victor de Marsella, de Sant Ruf
d'Avinyó, de Cluny, en plena arribadadel Cister a Poblet, 1149, a Santes Creus, 1160. Hem entrat dins l'brbita internacional.
Dos arts, aquests del segle X I i del segle XII, que, en penetrar al nostre país i en topar amb les realitats constmctives tradiciorials, prenen un
caire particular que fa del rominic cata& un tercer art amb moltes facetes de personalitat prbpia.
Són aquestes realitats constructives tradicionads sobre les que hauran
de projectar-se les novetats lombardes primer, europees després, les que
us acaba de.presentar el Dr. Junyent amb el seu discurs. Aquest és, per
.tant,.el precedent obligat als dos volums dels quals acabo de parlar-VOS.
Discurs i volums formen una unitat de tema.
El discurs acabeu de sentir-lo; no tinc, doncs, perque explicar-lo. Ncmés unes curtes consideracions per a remarcar alguns dels trets especials
que m'han cridat particulam~eutl'atenció, trets on, més que enlloc, es f a
patent la compenetració de l'historiador i l'arquebleg que es coordinen
amb Mons. Junyent.
El primer, la importancia que cal donar al valor tradicional de con-,
servació en l'estructura dels edificis que ens resten. La invasió mora, l'abandó que pogués comportar el periode d'ocupació no fou tal que fes taula
rasa. Mons. Junyent constata la supervivencia de restes romanes, d'organitzacions parroquials, de tennenaments i estructures de la vida romana,
per que no haurien sobreviscut, en part, més senceres o més refetes, les
antigues esglésies baix-romanes en ciutats o viles dels temps visigbties i en
les mralies? No tot el que resta ha d'ésser mossatibig o Grolingi, és més
probable que la majar partida estructural sigui una supervivencia premusulmana.
Segonament. E s evident, la histbria ho abona i gairebé ho forqa, una
profunda influencia carolíngia. Més que directament constructiva, el Dr.
Junyent la creuinfonnativa: a través de la introducció que els carolingis
fan de la nova litúrgia romana, a través de l'expansió benedictina que el
monacat reb sota I'empenta renovadora desant Benet d'Anii.
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Tercer tret. L'evident influencia mossaribiga és filla d'uns corrents
immigratoris, d'unes colles de monjas, que no cal limitar a aquells hispans de la primera &poca d'alliberació, als volts del vuitcents, sin6 que reprenen en el segle X donant lloc a l'efloració de monestirs que es produiri
cap a mitjans del segle. Mons. Junyent creu que es tracta m i s sovint d'instal.lar aquests nouvinguts, que de fundar a ba:se d'elements indígenes. No
s'allarga fins a insinuar que com Serrateix, els Morunys, Santa Cecilia de
Montserrat, Sant Benet de Bages, Sant Pere de Roda, podrien deure el
seu nucli primordial a grups d'aquesta mena? No arriba fins a apuntar la
possibilitat de que Ripoll' fos iniciat comptant m b uns fugitius de Centcelles? Les hipotesis de Mons. Junyent són evidentment atrevides, perO
t a l confessar que també són molt insinuants i atractives.
Quarta observació. El discurs estableix una distinció rotunda entre
la influkncia mossaribiga i la califa1 que arriba clara i ben definida a partir de la segona meitat del segle X. La importancia d'aquesta distinció clarifica tot el problema de la gran relacióamb Cordova que ens exporta aleshores la seva cultura fins al puñt de poguer-nos oferir com a mestres cientifics del monjo Gerbert. Una cosa són elsmonjos immigrants, vinguts
probablement de regions no iiiassa allunyades de la frontera, altra cosa és
la relació directa amb els centres rectors cordovesos, relació a la qual he
dedicat un apart especial en els meus Primers comtes mtdams.
Heus-aci una serie de punts de vista nous que en el discurs que acabeu de sentir airejen les boires d'una epoca tan interessant com és la d'incubació del nostre poble. H e volgut remarcar-los especialment en acte de
justa valoració.
Arnb aixo podríem donar per complert, el bé que hem sabut, el nostre
comes. Faltaria, per6, encara, donar compte d'un altre aspecte irradiant
del Dr. Junyent. Podria semblar, per tot $0 que hern dit, que el Dr.
Junyent fos un home tancat als seus a,mius i al seu Museu dominat pel
seu enorme treball d'organització i d'estudi, vivint fora de tot món que
no fos el de les seves preocupacions personals. 1 en realitat 6s ben al revés. H o saben tots els seus amics i tots aquells que per qualsevol consulta,
qualsevol favor, han acudit a ell. E s un horne que es lliura amb la major
generositat.
Acabada la guerra, davant la gran destrucció d'esglésies del bisbat, el1
fou amatent a les innombrables consultes que per a la restauració li queien
al daniunt de tots cantons; els problemes eren tan variats, tan complicats,
que acabi fent-ne un llibre que podria servir de n o m n general: La I g k sh, co%strucción,decomción y res.t~urmción,1939. Així, sacrificant del
temps que podia dedicar a les personals aficions i empreses contribuia a la

solució assenyada, digna i per6nent, del greu conflicte de restauració que
pesava sobre el país.
Obra de proselitisme cultural és aquella que s'emprengué amb la creació del ~ P a t r o n a td'Estudis Ausonencs~del qual n'és i'animador constant. Al volt del <Patronat» s'ha publicat un butlletí que, amb una puu-.
tualitat que podrien envejar les grans revistes porta ja 45 números aparescuts, amb gairebé altres tants articles estampats sota el seu nom, i no
parlem de la seva col.laboració anbnima. Tambt al volt del <Patronatu s'ha
creat un nudi cultural que organitza confer&ncies, concerts, exposicions,
excursions. E s el fogar local de cultura, un dels fogars locals de cultura
més actius i vitals. Jo no tinc de dir-vos, perque ho sabeu tots més quejo
mateix, que representa pel bé i pel to d'una comarca una empresa semblant.
Els vigatans no n'agrairem mai prou al Dr. Junyent la seva iniciació i la
seva constant direcció i col.laboració.
L'Acadtmia ha volgut trencar per primera vegada la regla de residtncia cridant a formar part d'ella a un erudit local que al mateix temps ho
és internacional. N'augurem per ella un gran profit. Sigui el nou acadimic
el benvingut entre nosaltres.
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