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Estem estrenant una nova junta de l’entitat. Això pot representar
una nova etapa, sempre i quan, disposem de l’ajut i participació
de tothom. Sempre ho demanen, podem arribar a ser pesats, -ho
sabem- , però és un tema molt important. Ja fa anys que la junta
està composta per poques persones; fins ara erem sis, anys enrrere
erem entre quatre i cinc. Ara, si no hi han novetats, en serem cinc.
Fa anys, a l’època de la Pujada del Castell, i més tard, la de la
Baixada de la Seu, haviem arribat a ser molta colla,…onze, quinze…? Probablement en algún moment, encara més. Així és més
factible dur a terme les idees i projectes. Si som només cinc, ens
veiem obligats a renunciar a fer activitats, i això ens sap greu.
L’època dels Carlins no hauria de ser una època de dificultats.
Al llarg dels mesos anteriors a l’estiu s’han donat un seguit de
renúncies, en alguns casos, i en altres el desig de no renovar. Això
ha fet que la junta hagi estat fins ara, en entredit. Per tal d’evitar
posar en pràctica les mesures d’urgència que marquen els nostres
estatuts per aquests casos, i sobretot! haver de baixar la persiana
per manca de relleu, hem dedicat tot aquest any a treballar per
salvar aquesta situació. El treball ha consistit en cercar relleus
per a la junta, “fitxatges” en el sentit més planer de la paraula,
així com, també buscar un bon grapat de col·laboradors. Està clar
que haver trobat dues noves persones com a membres de junta,
ens ajudarà molt, però poder confiar també amb un bon equip de
col·lobarodors al voltant d’aquesta junta, encara que no en siguin
membres, serà, -així ho desitgem- , una miqueta com aquelles
èpoques on erem tanta colla.
Tanta feina dedicada a garantir l’esmentada continuïtat, ens ha fet
aparcar un xic la planificació o calendari d’activitats per a propers mesos. En tot cas, ens hem concentrat en dues coses que ja
teniem engegades des de feia temps: el viatge d’estiu a la Llombardia i el Curs de Cultura Medieval. Però hem fet menys sortides,
tampoc hem fet els esmorzars d’estiu i de Nadal, etc, perquè sent
pocs no s’arriba a tot arreu. A partir d’ara, creiem, ja podrem anar
anunciant noves activitats a mesos vista, no només a l’Assemblea,
sinó també a les tornades a casa durant les excursions. Fins i tot,
recuperar petites tradicions. Però sobretot, sense estirar més el
braç que la màniga, i això vol dir, preservar i garantir, per damunt
d’altres activitats, la Música i Romànic, el Curs de Cultura Medieval, el butlletí, i quelcom més. Com més siguem, més coses farem.
Gràcies a tots plegats per fer-vos-en càrrec, i també als nostres
“nouvinguts” pel vostre aire fresc.

Article

La Il·luminació
de manuscrits en
època medieval
Judit Verdaguer, conservadora
del Museu Episcopal de Vic
La il·luminació de manuscrits és coneguda per ser una
de les arts sumptuàries més
importants i prolífiques de
l’Edat Mitjana però resten
aspectes d’aquesta disciplina
que encara s’han d’abordar
amb més profunditat, com són
el perfil del miniaturista i la
seva tècnica d’execució. Per
aproximar-nos-hi, els estudiosos, tenim diverses eines documentals com la observació
organolèptica de les miniatures, la consulta dels manuals
de tecnologia artística medievals i la realització d’anàlisis
científics de les seves matèries constitutives.
La etimologia del terme
Il·luminar ve del verb llatí
illuminare que significa, donar llum. Aquest és un terme
que es va utilitzar a finals del

Escribes a
l’scriptorium, Biblia
de Henry III, ca.
1012, Echternach
Abbey (Bremen,
Universitätsbibliothek, MS 217

s. XI, per denominar els manuscrits decorats en or o plata.
Tanmateix a Itàlia en comptes
d’il·luminar s’utilitzava el mot
miniar. El verb miniare prové
de minium -mini-, que és el
nom d’ un pigment de color
vermell ataronjat molt utilitzat
ja des de l’Antiguitat en la decoració dels manuscrits.1
Una gran quantitat dels manuscrits produïts a l’Edat Mitjana combinaven text i imatge i un cop acabats es convertien en instruments de devoció
o propaganda de reis, aristòcrates i de la jerarquia eclesiàstica medieval. Els mandataris encarregaven llibres
il·luminats que consideraven
objectes luxosos per regalar
com a senyal d’agraïment
o com a mitjà per aconseguir favors. Pels clergues, els

manuscrits il·luminats, eren
sobretot una poderosa eina
d’evangelització i de demostració del poder de l’Església.
De fet, la religió cristiana va
ser una gran impulsora de la
cultura escrita, al convertir,
per una banda, els seus monestirs i catedrals en grans centres
de producció de manuscrits i
per l’altra, en una eina per
perpetuar els coneixements de
l’Antiguitat, tasca que duien a
terme els copistes. (fig.1)
Els grans centres monàstics
medievals comptaven amb
els scriptoria, uns espais que
ràpidament van esdevenir els
nuclis de producció de manuscrits més prolífic de la història.
La cadena de producció dels
còdex, dins dels scriptoria, estava constituïda pels pergaminers , escribes, il·luminadors i

1.- Kroustallis, S., La escritura y sus materiales: pigmentos, tintas e instrumentos, El soporte de la lengua. Patronato de
Santa Maria la Real de Nájera y IPHE, 2008, p. 133-166
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Autoretrat d’Hugo
pictor, Liber
sanctii Iheronimi
presbiteri super
Isaiam prophetam.
Normandia finals
del segle XI (
Oxford Bodleian
Library, Ms Bodley
717, fol.287v)

Autoretrat
d’Hildebertus
pictor, Sacramentari de Bohèmia,
ca. 1136. (Stockholm Kungliga
Bibliothek,
A.144, foli 34)

relligadors. De fet, a principis
de l’Edat Mitjana, és possible
que l’escriba i l’il·luminador
fossin la mateixa persona ja
que ambdues disciplines formaven part de la preparació
artesanal d’alguns monjos.
Aquest fet és comprensible si
tenim en compte que els monestirs havien de ser centres
autosuficients i que per tant
la formació en diferents oficis
dels religiosos era necessària.
Així doncs, si a l’Alta Edat
Mitjana, és probable que
un sol artífex fes d’escriba i
d’il·luminador, també es factible creure que disposaven
de prou preparació tècnica
per saber pintar en d’altres
suports diferents al pergamí,
com el mur, en el cas de la
pintura mural o la fusta en el
de la pintura sobre taula. S’ha
de reconèixer que aquesta
hipòtesis té una base documental poc sòlida, fonamentalment perquè ens han arribat escasses obres signades
d’aquesta època. No obstant

això, de les poques que se’n
conserven veiem que el miniaturista signa com a pictor,
és a dir com a pintor. Alguns
dels exemples més coneguts
són el d’Hildeberturs “pictor”,
que es troba representat al Sacramentari de Bohèmia o el
de Wernherus “pictor” acompanyat pel monjo Reinard,
ambdós pintant, presents en
una miniatura de la Wurttembergische Landesbibliothek de
Stuttgard. És important també,
l’autoretrat d’Hugo pictor en
el colofó del Liber sanctii Iheronimi presbiteri super Isaiam
prophetam de la Oxford Bodleian Library2 (fig.2 i 3). Un
canvi substancial en la separació de l’ofici entre l’escriba i
el miniaturista es produeix al
s. XIII, perquè tot i que encara
continua la producció de manuscrits dins dels escriptoris
monacals, neix amb força una
artesania i un mercat, vinculats sobretot a les Universitats
i a les Corts. Això origina la
creació de tallers de minia-

turistes laics que seran independents dels escribes, però
no fomenta la segregació entre l’ofici d’il·luminador i el
de pintor en d’altres suports.
Ens ho demostra la producció
artística de mestres gòtics de
gran renom com Ferrer Bassa, Rafel Destorrents o Bernat
Martorell que tant van pintar
retaules, murs com pergamins.

Tecnologia de la producció
d’un manuscrit medieval
El primer pas per a decorar
un manuscrit és la tria del suport. A l’Edat Mitjana existien
tres tipus de suports: el papir,
el pergamí i el paper -emprat
sobretot a partir del s. XIIIdamunt dels quals, s’escrivia
o pintava amb tintes preparades amb pigments o colorants.
Dels tres suports, el més freqüent i més àmpliament utilitzat va ser el pergamí.
El pergamí és un material fet
a partir de la pell d’animals,
especialment la de vaca, ove-

2.- Castiñeiras, M., Il·luminant l’altar: artistes i tallers de la pintura sobre taula a Catalunya (1119-1150.) Pintar fa mil
anys. Els colors i l’ofici del pintor romànic. UAB, 2014, p. 35-42
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lla i cabra, i el procés de
convertir-la en pergamí exigia destresa i domini de certes
eines especifiques. En primer
lloc s’havia d’ eliminar tant
l’epidermis com la hipodermis de la pell de l’animal,
conservant només la dermis.
L’epidermis és la capa exterior
de la pell composta majoritàriament per cèl·lules mortes
i és per on emergeix el pèl o la
llana, la hipodermis, que és la
més interna, està composta per
cèl·lules grasses, fibres musculars i d’altres teixits conjuntius. És la dermis, que esta
entremig d’ambdues, la que es
converteix en pergamí i aquesta està composta, entre d’altres
substàncies, de col·lagen que
és el que li dona elasticitat i
resistència mecànica.
El primer pas que feia el pergaminer era submergir la pell
en aigua de calç, fet que provocava, per una banda, que el
pèl o la llana es desprengués
amb facilitat i per l’altre que
les restes de carn s’estovessin.
Després es raspava amb un ganivet en forma de mitja lluna
anomenat lunellum i una ve-

gada eliminada la carn, la pell
s’assecava en un bastidor per
evitar la formació d’ arrugues.
Finalment es brunyia amb pedra tosca o os de sèpia perquè
quedes ben polida.

Les eines del escribail·luminador
Per escriure sobre suports
tous, com és el cas del pergamí, s’emprava la canya –calamus-, la ploma –penna- i el
pinzell –penicillus-.
La canya sorgia de la tija d’un
jonc fort i gruixut -phragmites
aegyptiaca- i se’n tallava la
punta, que es dividia en dos,
per assegurar un flux continu
de tinta. La inclinació del tall
de la punta, l’ amplada, i el tipus de bisellat condicionaven
el tipus del traç, i la seva elecció depenia del tipus de lletra
que es desitjava executar. Les
canyes no eren sempre fetes
d’una tija de jonc, de vegades
podien eren metàl·liques o fetes d’os. Poc a poc la canya va
ser substituïda per la ploma
d’au, encara que durant molts
anys ambdós instruments van
coexistir.

Tradicionalment van ser les
plomes d’aus grans, especialment la d’oca que era la de
millor qualitat, tot i que també s’utilitzaven les de cigne,
corb, falcó o àguila. Per preparar-les s’havia d’arrencar bona
part de les plomes i eliminar
totes les restes de pell o greix,
deixant el canó lliure per fer
més còmoda l’escriptura. La
ploma s’escalfava al sol o
s’enterrava en sorra calenta
per estovar-la i així donar-li
una forma més recta, i finalment s’allisava fregant-la amb
un drap de llana. En alguns casos també es banyava en alum
per aconseguir que el canó fos
més transparent. El tall de la
punta el realitzava el propi escriba segons les seves necessitats i com que en els transcurs de l’escriptura la ploma
patia desgast, s’havia de tallar
i afilar diverses vegades. Els
pinzells que servien per pintar
superfícies més grans, com les
figures o escenes, acostumaven a ser de pèl de senglar o
de marta, aquest darrer més
valorat per la seva qualitat.
L’escriptura
s’acostumava
a fer a mà alçada i per això
s’havien de subjectar els folis
amb un instrument acabat en
punta anomenat –praeductale-. El compàs també s’usava
en el disseny de la pàgina i el
punxó servia per fer el pautat del full. Amb la regla es
feien les línies que guiaven
l’escriptura que fins al s. XII,
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Frater Rufillus
amb les seves
eines d’escribail.luminador.
finals del segle
XII (Cologny,
Fondation Martin
Bodmer, Cod.
Bodmer 127,
fol. 244r)

es feien a punta seca, i a partir
de llavors amb llapis de plom
o amb alguna una altra substancia colorant.3 (fig.4)

Les tintes
Tintes negres:
L’escriptura es feia normalment amb tintes negres que
podien ser de carbó o ferrogàl.
liques, tintes metàl·liques, que
eren d’or, d’argent o les seves
imitacions i amb tintes de colors realitzades amb pigments
o colorants orgànics.
Van ser les tintes negres, però,
el principal mitjà de la escriptura. La tinta de carbó va
ser la primera en utilitzar-se
i durant molts anys va ser la
única emprada pels escribes.
Es preparava per calcinació
de materials diversos com la
fusta, ossos animals, resines i
olis i s’havia de barrejar amb
un aglutinant per mantenir
3.- Vegeu Kroustallis, op. cit., p. 133-166
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les seves partícules en suspensió i adherir-les al suport.
L’aglutinant podia ser de natura proteínica com la clara d’ou
o les coles animals, glucídica
com l’extreta de les gomes
vegetals o lipídica obtinguda
dels olis. El medi líquid per a
la seva dissolució era l’aigua.
Un cop preparada la tinta de
carbó es deixava assecar per a
formar barres o pastilles i quan
es volia utilitzar es dissolia .
La tinta de carbó es va emprar
per l’escriptura de manuscrits
durant quatre mil anys, des
dels rotllos de papir egipcis,
hel·lènics i romans fins als còdexs de pergamí i els llibres de
paper de l’Europa medieval.
El carbó oferia grans avantatges, perquè la seva fabricació
era rapida i econòmica, donava una intensa coloració negra
i oferia la comoditat de que es
podia transportar fàcilment en
forma de pastilles seques. El

gran desavantatge de la tinta
de carbó es que s’esborrava
fàcilment i per això la ferrogàl.lica la va desbancar, perdurant, aquesta darrera, fins a
principis del s. XX, quan fou
substituïda per les tintes sintètiques.
La tinta ferrogàl·lica estava composta per un extracte
vegetal ric en tanins que al
barrejar-lo amb sulfat de ferro
anomenat vidriol o caparrosa
adquiria una tonalitat negra.
Els tanins s’extreien de la maceració o cocció de les agalles
especialment del roure. Les
agalles són unes excrescències produïdes a les fulles i a
les branques dels roures quan
hi depositen els ous els insectes del gènere -Cynips tinctoria-. La qualitat de les agalles
depenia de molts factors com
del bon estat de l’arbre, de la
regió on creixia o de l’època
de la recol·lecció. Des de
l’antiguitat les agalles produïdes per l’arbre -Quercus
infectoria- d’Alep, Síria, van
ser les més famoses pel seu alt
contingut en tanins. Els tanins
són astringents i fixadors dels
colors i fan que la tinta penetri dins les fibres del pergamí.
L’aglutinant, que permetia
que la tinta s’adherís al suport era la goma aràbiga i el
medi líquid per a la dissolució
d’aquesta barreja era l’aigua,
tot i que també s’emprava el

Els fons de les
escenes són de
pa d’or . Saltiri
d’Ingeborg de
Dinamarca, reina
de França, principis
del segle XIII.
Chantilly, Musée
Condé, Ms 9, f.15r

vi, la cervesa o alguna combinació entre ells, especialment
per evitar que la tinta es congelés els mesos d’hivern. La
goma aràbiga és una resina
dels arbres de l’Acàcia, que es
poden trobar a Egipte, Sudan,
Senegal i el nord d’Àfrica. Va

entrar a Europa a través del
comerç amb el nord d’Àfrica
i era comercialitzada en els
ports àrabs, d’aquí el nom
“d’aràbiga”. Acostuma a ser
de color ambre, tot i que el
color pot variar de groc pàl·lid
fins a taronja intens4.

Els escribes no nomes utilitzaven tinta negra sinó que
també n’empraven de colors
sobretot en les caplletres, les
rúbriques - en vermell- i més
puntualment en l’escriptura.
Aquestes tintes s’elaboraven
amb els mateixos pigments

4.- Criado Vega, T,M., Una receta de tinta de escritura procedente del archivo de la casa de Alba. Historia. Instituciones.
Documentos (HID), 42 ,2005, p- 11-128

.7.

Article

que s’empraven per il·luminar
les escenes i decoracions diverses.
Tintes metàl·liques d’or i
daurats amb del pa d’or:
L’escriptura amb or i plata
es reservava a manuscrits de
gran luxe. La crisografia , tal
com s’anomena tècnicament
l’escriptura amb tinta d’or, va
tenir molta difusió en l’Imperi
Bizantí , per això els còdex
auris o d’argent mes antics -s.
IV-VI- provenen dels tallers de
Constantinoble, d’Alexandria,
de Síria o d’Antioquia. A Occident es van començar a utilitzar aquestes tintes precioses
per influencia de Bizanci a
partir del s. VI, sobretot a la
Seu papal de Roma, que es
va convertir en uns dels principals centres d’elaboració.
Tanmateix va ser la cultura
carolíngia i otoniana les que
van posar de moda els manuscrits amb tintes d’or i plata, ja
que per aquestes cultures la
sumptuositat material es considerava l’expressió del poder
imperial.
El procés de preparació de
l’or destinat a l’escriptura era
igual que el dels altres pigments que il·luminaven els
còdexs, és a dir, que es molia,
es purificava i finalment es
barrejava amb un aglutinant.
D’aquesta manera es preparava una tinta metàl·lica coneguda com a -aurum liquidum-
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feta amb or mòlt . La molta es
feia en un morter molt dur de
bronze o pòrfir, afegint-hi sal,
nitro, mercuri i goma aràbiga
per evitar la formació de grumolls. Després l’or es netejava amb varis rentats aquosos
i es guardava en pols. Quan es
volia emprar la tinta metàl·lica
es mesclava amb un aglutinant
que solia ser la cola animal,
de conill o de peix. A l’Edat
Mitjana era freqüent afegir
additius a l’or per reduint-ne
el contingut i abaratir-ne el
cost. Els mes emprats eren
els minerals com el sofre i
l’orpiment; els metalls com
el coure, l’estany o el plom
i per augmentar la coloració
daurada, s’hi afegia safrà o la
fel de diversos animals . Per
escriure amb tinta metàl·lica
s’emprava sobretot la canya
o un pinzell de pèl dur perquè
era una tinta poc fluida i la
ploma s’embussava. Un cop
aplicat damunt el pergamí,
l’or es brunyia, per extreure’n
la brillantor amb les dents de
diferents animals com el porc
senglar, l’os o el gos, o bé amb
una petxina de mar o amb pedres dures.
En canvi, per decorar superfícies més grans s’utilitzava
el pa d’or. Com passava amb
els fons de les escenes, els
nimbes dels personatges, caplletres etc. El daurat amb pa
d’or consisteix en adherir lamines molt fines d’or, anome-

massa gruixuda es desprengués fàcilment del pergamí.

Pintor amb pigments de
colors. James le Palmer, Omne
Bonum, ca. 1360-1375.(British
Library, Royal 6E.VI,f.329)

nades pans, sobre el pergamí
prèviament encolat amb coles
animals. Un cop enganxades,
igual que en la tinta d’or, es
brunyien per que hi sortís la
brillantor. (fig. 5)

Els pigments i els
colorants de la miniatura
Per pintar o decorar un manuscrit es feien servir els
mateixos pigments que utilitzaven els pintors, exceptuant
l’ús habitual, en el cas del manuscrits, dels colorants orgànics. D’aquesta manera molts
dels colorants orgànics emprats pels tintorers medievals
podien ser també utilitzats
pels miniaturistes en les seves
decoracions amb la finalitat
d’aconseguir una textura més
liquida però també per ampliar la gamma de colors.
Quan utilitzaven pigments
inorgànics, aquests havien
d’estar molturats ben fins per
evitar que una capa pictòrica

Els colorants emprats solien
ser vegetals però en alguns
casos també animals, tot i que
abans s’havien de convertir en
pigments-laca, és a dir que el
colorant s’havia de fixar de
manera estable amb un mineral perquè adquirís més cos. El
principal mineral per fabricar
els pigments laca va ser l’alum
tot i que també es van emprar
el blanc de plom o el guix.
Els pigments:
Els colors vermells més importants de la paleta del miniaturista medieval eren els pigments inorgànics com el cinabri i el mini. El principal centre de producció del cinabri,
ja des de la Antiguitat, van ser
les mines d’Almadén a Ciudad
Real. L’altre tonalitat vermella
s’extreia del mini, que fou un
dels primers pigments preparats de manera artificial de la
història, encara que també es
pot trobar en estat natural. El
mini era el pigment preferit
dels il·luminadors bizantins i
perses i es va utilitzar de forma comuna en la decoració
de manuscrits a tota l’època
medieval. La seva preparació
artificial s’aconseguia calcinant a altres temperatures el
carbonat de plom.

D’entre els pigments blaus,
el més valuós pel seu color
intens era el lapislàtzuli, una
pedra semipreciosa provinent
de l’Afganistan. El lapislàtzuli, va esdevenir el color blau
més bonic i preuat pels miniaturistes medievals i s’aplicava
en molt poca quantitat i exclusivament en les zones més
nobles de composició a causa
del seu alt preu . Un altre pigment blau, més assequible, era
l’atzurita, anomenat també
blau d’Alemanya perquè era
allà on s’hi formava en més
abundància.
Els verds s’obtenien o bé de
la malaquita, que es abundant a la natura o del verdet
o verdigris, que es fabricava artificialment. Per fer-lo
s’exposaven làmines de coure
als vapors de la fermentació
del raïm o en bótes tancades
amb vinagre, d’aquesta manera es produïa una reacció entre el coure i l’àcid acètic que
generava el pigment. En molts
casos per fer el color verd
també es barrejaven pigments
blaus i grocs.
El color groc més apreciat era
l’orpiment per la seva tonalitat groga brillant que recordava l’or. L’orpiment era, però,
altament verinós ja que és un
mineral amb un alt contingut
en arsènic. I El pigment blanc

per excel·lència era el blanc
de plom o carbonat de plom.
Es feia de manera semblant
al verdet però en aquest cas
s’utilitzaven làmines de plom.
(fig. 6)
Els colorants:
L’ús de diferents colorants,
anomenats també pigments
laca, va proliferar molt en la
miniatura medieval. La laca és
un colorant, com hem dit, que
s’uneix a un substrat inert i incolor com ara el guix, la pols
de marbre o l’alum amb la finalitat de convertir-lo en un
pigment adequat per il·luminar
o pintar.
Alguns dels colorants més
cars i luxosos emprats en la
miniatura medieval van ser
el vermell del quermes -Kermes vermilio- que s’extreia de
l’insecte paràsit d’alguns arbres, o el blau d’indi -Indigofera tinctoria- que provenia d’un
arbust de les Índies Orientals
o bé el -Múrex brandaris- que
sorgia del suc de les glàndules
d’un cargol marí. Ara bé, els
més populars van ser els colorants obtinguts a partir de plantes autòctones, com el vermell
de la roja, el blau de l’herba
pastell , el groc de la galda o
del safrà i pels malves i violetes, el tornassol o determinats
líquens com l’orxella5.

5.- Verdaguer, J., Els pigments de la pintura sobre taula romànica del Museu Episcopal de Vic, Síntesi, Quaderns dels
Seminaris de Besalú, 3, 2015, p. 71-79
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de quan, al segle XV, Alfons
el Magnànim ajudava els albanesos contra els turcs.

La moneda
catalana, signe
de sobirania
Miquel de Crusafont
Sempre s’ha considerat la moneda com un dels principals
atributs del rei o dels governants i, en conseqüència com
un dels principals signes de
sobirania.
La moneda catalana, sovint
amb els quatre pals o barres,
la trobem a Catalunya, però
també en els països on es va
estendre la nostra sobirania
com ara a la Provença, Sardenya, Sicília o a Nàpols, per
exemple.
La moneda és també un document històric de gran interès.
Podrem trobar, per exemple
monedes de Grècia, del temps
dels almogàvers o de quan fou
sobirà del Peloponès el nostre
infant Ferran de Mallorca. O
també rals d’argent d’Albània,
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Però també ens fa saber que,
gràcies al comerç, Catalunya
fou sempre un país ric i en
el qual la noblesa hi tenia un
paper secundari i l’oligarquia
comercial havia establert un
sistema polític pactista i havia
eliminat així la monarquia absoluta que dominava als molts
altres països medievals com
ara Castella o França.
També ens permet conèixer
millor els nostres orígens i
la nostra història i entendre
millor la nostra mentalitat de
pacte i de diàleg i a fer aflorar
els veritables trets de la nostra
vida col·lectiva.
La moneda la varen inventar
els grecs al segle VII abans
de Crist i, essencialment, amb
finalitats fiscals, però aviat
es va convertir en un auxiliar
molt eficaç per als comerciants. En establir-se els grecs
a les colònies de Roses i Empúries, també ens varen dur
la moneda, que al segle V ja
es batia en aquelles colònies i
que va significar que els catalans tinguérem moneda molt
abans que els altres pobles
peninsulars. Amb la moneda
entrà també tota la cultura i
civilització gregues i per això
s’ha arribat a dir que el nom
de catalans deriva de cathe-

lens, és a dir, que els pobles
ibers de la nostra zona estaven
tan influïts pels grecs que els
altres pobles ens veien com
a cat-helens, és a dir, com si
fossin grecs o helens.
Contra el que haureu sentit a
dir, els ibers, no varen venir
pas de l’Àfrica sinó que eren
una població autòctona i no es
barrejaren mai d’una manera
general amb els celtes que ocupaven la part occidental de la
península, sinó només en una
petita àrea central que els romans anomenaren la Celtibèria. Per tant, la idea que la fusió dels dos pobles fou la base
d’Espanya és una falsedat.
La base cultural grega i la forta influència romana feu que
els catalans ens regíssim pel
règim jurídic consuetudinari,
és a dir, de fer les lleis a partir dels costums acceptats, en
contrast amb Castella on les
lleis les imposava el rei.
Els catalans ens vàrem refer
sobre els àrabs amb l’ajuda
dels sobirans carolingis, els
quals encunyaren moneda als
nostres comtats, de manera
que tornàrem a tenir moneda dos-cents anys abans que
els altres regnes peninsulars.
Després ens expandirem, ja
independents dels carolingis,
per tot el sud de la França actual, on férem moneda a Marsella, Tolosa o Montpeller, la

terra dels occitans. I dels occitans vàrem rebre una altra
rica influència cultural i també
l’hàbit del comerç, que ens havia de fer rics en el futur. Val
a dir que els catalans, al segle
XI fèiem córrer moneda d’or
musulmana que ens pagaven
com a tribut els reietons dels
dividits estats de les Taifes.
Érem, en aquell moment,
l’únic país d’Europa que feia
córrer moneda d’or, mentre
els altres només tenien plata
per a fer moneda.
Els catalans ens vàrem expandir d’una manera federal, amb
estats associats i no pas com
una taca d’oli. Així Catalunya,
València, Mallorca, Sicília o
Sardenya eren regnes associats i sota la nostra sobirania,
però cadascun d’ells tenia la
seva moneda. Per a coordinar aquest estat plurinacional
i federal, els nostres sobirans
varen crear una moneda d’or
comuna per a tots aquests
països, que només es distingia l’una de l’altra, entre les
encunyades en diferents llocs,
per una petita marca. Com que
l’or era bàsic per al comerç,
d’aquesta manera aquestes
monedes anaven d’un regne a
l’altre i no entorpien les transaccions comercials. Les monedes d’argent, que valien 12
vegades menys que les d’or,
tenien estampes diferents a
cada regne, però varen ésser

unificades al mateix valor i
així eren intercanviables. A
més d’això, a cada regne hi
havia petites monedes de poc
valor, que servien per a la vida
quotidiana i les compres a la
menuda i que els governants
no varen unificar perquè la
seva circulació era interior.
Era un sistema monetari únic
al mon del seu temps i que
permetia una articulació monetària plural però que no entorpia el comerç.

gut el del Mediterrani a causa dels turcs, el canalitzàvem
vers Amèrica a través de les
fires castellanes. Castella no
en treia res d’Amèrica perquè
era una terra feudalitzada que
no produïa pràcticament res
exportable, ja que la seva gent
vivia sota els nobles, en economia de subsistència. Però
Amèrica si que enriquí als
catalans perquè teníem excedents exportables com ara els
nostres teixits.

En una segona etapa que
s’inicia al segle XIII, els catalans perdérem els territoris
del sud de França, és a dir, els
occitans, però conquerírem, a
més de l’espai peninsular de
les nostres terres, els regnes
de Sicília, Sardenya, Nàpols,
Còrsega en algun temps i els
territoris grecs, i ens convertírem en els amos marítims del
Mediterrani, cosa que afavorí
també el nostre comerç. És per
aquesta raó que hi hagueren
llavors papes catalans i que
foren grans Mestres de Rodes,
gent de les nostres terres.

La fi de la nostra prosperitat es
produí des del 1714, quan el
rei Felip V imposà els tributs
castellans i les directrius foranes al nostre país. Passàrem
a ésser el país colonitzat que
encara som. Tot i així fou de
Catalunya, amb la seva tradició productiva, d’on sorgí la
industrialització, gràcies a la
qual vàrem assolir, des del segle XIX tornar a ésser un país
ric i florent, malgrat la sagnia
del domini castellà. Tot i així
aviat el govern central acabà
per prendre’ns amb un fisc
abusiu, bona part de la nostra
capacitat de generar riquesa.
En aquest temps, teòricament
no hi havia moneda catalana, però aquesta va ressorgir
en situacions de guerra. Tots
recordarem, per exemple,
els bitllets de la Generalitat i
dels ajuntaments en la passada Guerra contra el Feixisme
(1936-1939).

Contràriament al que tant s’ha
dit, el casament de Ferran i
Isabel no significà pas la unificació d’Espanya. Els regnes
nostres, els de la Corona Catalano-Aragonesa, seguírem
amb el nostre sistema polític pactista, les nostres lleis,
la nostra moneda i el nostre
comerç, que ara, havent cai-
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El millor romànic
del món
Jordi Sardans
Fotografies: Jordi Maymó
La visita que el passat 28
d’octubre de 2018 vam fer
els Amics de l’Art Romànic
del Bages al Museu Nacional
d’Art de Catalunya i al parc de
Montjuïc, per tal d’assistir primordialment a la visita de la
renovada secció numismàtica
del MNAC -per cert molt ben
ordenada i millor sintetitzada-, ens va servir per recordarnos a tots plegats que Catalunya, gràcies a aquest museu,
disposa del més important
romànic del món; però no només això, pel que fa al gòtic,
acumula més peces autèntiques que de romànic i està a
un nivell molt alt de l’esfera
internacional. Fins i tot, l’art
modernista dels segles XIX i
XX té una gran consideració
en l’àmbit universal. Més irre-
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gular és l’exposició sobre Renaixement i Barroc, malgrat
els esforços temàtics, ja que
disposa d’obres de grans creadors castellans com Zurbarán
o Velázquez, però també algunes mediocritats, en incloure
part de la Col·lecció ThyssenBornemisza i obres del Llegat
Cambó, des del 2016.
La seu principal del Museu
correspon al Palau Nacional inaugurat l’any 1929, a
conseqüència de l’Exposició
Internacional de Barcelona.
Urbanisme i arquitectura anaren a càrrec inicialment de
Josep Puig i Cadafalch, mentre que de l’enjardinament
se n’encarregaren Forestier
i Rubió. Ara bé, l’any 1924,
durant la Dictadura de Primo
de Rivera, Puig i Cadafalch de
trajectòria catalanista, va ser
apartat del projecte. Després
d’un concurs, l’edifici del Palau Nacional va acabar essent
construït pels arquitectes En-

ric Catà i Eugenio Cendoya,
sota la supervisió del també
arquitecte Pere Domènec. El
Palau, classicista i de planta rectangular en l’estructura
que culmina en una gran cúpula, és pel que fa a la decoració d’estil noucentista, i la
seu del MNAC des del 11 de
novembre de 1934. És important començar pel gran saló
d’entrada o Sala Oval, on es
va inaugurar l’exposició El
Arte en España, presidida
pels reis Alfons XIII i Victòria
Eugènia. Abandonada durant
dècades, la Sala Oval va ser
remodelada el 1992.
Durant la Guerra Civil, moltes de les obres del Museu
van anar a parar a l’església
de Sant Esteve d’Olot i a les
cases de pagès d’Agullana,
Bescanó i Darnius. El 20 de
març del 1937 van marxar
moltes obres cap a París amb
motiu de l’Exposició Internacional, sobretot dels segles X

al XV. Bona part de les obres
van retornar l’estiu de 1940 i
el 12 de juny de 1942 es van
re-inaugurar les sales d’art
romànic. El 1945, la col·lecció
es va dividir, de tal manera
que la d’art modernista dels
segles XIX i XX va passar a la
Ciutadella on es va instal·lar el
nou Museu d’Art Modern de
Barcelona, en companyia del
nou Museu del Gabinet Numismàtic de Barcelona. A partir del 1985 es va plantejar una
nova rehabilitació d’un edifici
abandonat que va tornar a
reviure amb els projectes arquitectònics sobretot d’Enric
Steegman i Gae Aulenti, essent l’any de les Olimpíades,
essencial per a la rehabilitació
de la Sala Oval molt deteriorada fins aleshores, segons explica Jordi Maymó, soci dels
AARB, “perquè hi entraven
constantment els ocells, per la
teulada”.
La divisió temàtica va durar fins l’any 1990, en què la
llei de museus va establir la
necessitat de crear un museu
nacional que tornés a reunir
les diverses col·leccions disperses, essencialment,
del
Museu d’Art de Catalunya,
que conservava les obres del
romànic, gòtic, renaixement
i barroc; les del Museu d’Art
Modern, amb les obres dels
segles XIX i XX; a més a més
de l’absorció dels Gabinets
Numismàtic de Catalunya i
el de Dibuixos i Gravats, amb

la integració també de la Biblioteca General de la Història
de l’Art. El nou MNAC va
renéixer oficialment el 14 de
novembre del 1990. Però, la
reintegració es va anar fent
progressivament: així, el 1995
reobria la secció d’art romànic; el 1996, la de fotografia;
el 1997, la secció del gòtic; i
a finals del 2004, la resta de
sales. Actualment, el MNAC
està regit per un Patronat que
el formen la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Administració
General de l’Estat, així com
diverses administracions públiques, entitats privades i
particulars. Des de l’abril del
2013, institucions i entitats
com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el MNAC, CaixaForum
i Fira de Barcelona promouen
un gran espai cultural conjunt
a la muntanya de Montjuïc.
Definit avui dia pels especialistes com edifici historicista,
el cert és que s’aprofita políticament, ja que s’hi celebren
molts actes públics. Disposa
des de l’any 1929, d’un orgue molt gran i espectacular,
que tot i ser reformat el 1955,
pràcticament no es va fer servir, i malauradament, està
pendent d’un nou procés de
restauració.

Numismàtica
Josep Llobet, membre de la
junta dels AARB, va explicar

que es tracta d’un apèndix del
Gabinet Numismàtic de Catalunya (creat el 1932), que
té una col·lecció de 134.000
peces de fons, que valen una
fortuna.
Aproximadament,
100.000 monedes a més de
gairebé 10.000 medalles.
“És tant el que hi ha que no
em lliga el catàleg que tinc
a casa, amb el que he trobat
informàticament”. Les monedes més importants són les
trobades a Catalunya, ja que
algunes d’elles són úniques.
S’inicia la col·lecció amb peces de monedes gregues que
són del segle VI abans de
Crist; les primeres monedes
es van encunyar a les colònies
gregues d’Empúries i més endavant de Roses. Després, les
dels ibers. Llobet també té
un record pel dracma o l’aurí
que és una moneda del segle II
abans de Crist; diners, florins,
rals; senyals, escuts i pellofes.
(Fetes de llautó, amb un sistema molt rudimentari, que
normalment la feien servir els
ordes religiosos). Hi ha moneda visigoda emesa a ciutats
com Barcelona, Tarragona o
Girona.
Llobet també remarca alguns
dels tresors existents, el més
antic de tots, de 897 fraccions
de plata, que es va trobar a la
neàpoli d’Emporion, d’altres
provinents de donacions, com
el del Pont de Molins, (segles
VI al IV abans de Crist), trobat de forma casual per un

.13.

Article

llaurador l’any 1868 dins d’un
recipient ceràmic. Està format
per 60 monedes, petites barres
i trossos de plata, amb un pes
total d’uns dos quilos, de les
quals, el MNAC en conserva
trenta de fraccionàries. Així
com el de Tivissa, i molt més
posteriorment, el d’Òdena,
que bàsicament conté una
moneda d’or feta a l’Aragó,
amb el nom de mancurso, del
segle IX. Pel que fa als diners, n’hi ha de dues classes,
els de Ramon Borrell i els de
Ramon Berenguer I (segles X
i XI). Monedes de la Corona
d’Aragó i molt especialment
la seva evolució des del creixement econòmic del segle
XIII amb l’encunyació de
croats de plata amb el nom
del rei Pere II a Barcelona.
El florí de l’època de Pere III,
el Cerimoniós, del que hi ha
poques mostres. Una peça excepcional d’or del segle XIV.
La història de Catalunya està
plena de guerres no desitjades, però en totes elles es va
encunyar moneda pròpia, tant
en les guerres dels Segadors,
com en la de Successió, però
també en la molt significativa guerra del francès, que els
espanyols anomenen singularment i curiosament de la independència.
Llobet assenyala com a significativa, la presència de la
pesseta construïda a França
el 1810, que com tothom sap
era d’origen català, però que
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Romànic

després seria utilitzada pels
espanyols “que aleshores com
ara, estaven a la ruïna i necessitaven crèdit de cara als
organismes internacionals”.
Critica el fet de les subhastes
que afavoreixen als particulars en contra del servei públic. Explica que al terme de
Santpedor en van sortir dues
de pellofes, que es van perdre
per cinc euros. “L’Ajuntament
en va oferir 500 euros, però
l’espavilat de torn ho sabia i
va apostar-ne 505. Així anem
perdent el patrimoni.”
L’exposició, que segueix un
itinerari cronològic, continua
amb medalles amb gravadors
especialitzats del segle XVIII i
d’altres monedes amagades en
diverses masies aïllades, com
és el cas de la zona de Puigreig en petits tresors dels anys
1837 i 1850, fins arribar al paper valor amb els bitllets dels
bancs, que arriben als 4.100
exemplars, on destaquen es-

pecialment a Catalunya els
del govern de la II República, però sobretot els propis
durant la Guerra, on fins i tot
alguns municipis van emetre
moneda pròpia. Després vindran les monedes franquistes
de l’època de la Dictadura,
substituïdes després per les
del monarca Joan Carles I, i
finalment, l’euro. Tot plegat
s’acaba, de moment, però,
amb les targetes de crèdit.
Penso que val la pena valorar
que l’actual sala és la meitat
que la que existia anys enrere
perquè han volgut sintetitzar
molt. Hi ha la informació essencial del tipus de moneda
i dels enclavaments on s’ha
trobat. En general, els participants de la visita al Museu els
va agradar tal i com estava organitzat, amb un esperit obert,
didàctic i modern que recull
diverses sinèrgies adaptades
als nous temps.

Anar al MNAC vol dir dedicar sempre un temps al romànic, el veritable tresor que
s’acumula dins l’edifici del
Palau Nacional de Catalunya.
Basat en esglésies isolades del
Pirineu, lluny de les invasions
àrabs que en desconeixien
l’existència, s’han salvat originals dels segles XI al XIII,
que es conserven perfectament
al MNAC gràcies -com diu
Francesc Gasol, president de
l’AARB-, a l’aplicació de la
tècnica especial de l’strappo,
descoberta pel restaurador de
Bèrgam, Franco Steffanoni,
per mitjà de la qual als anys
20, es van poder aïllar les
pintures rurals del seu entorn
natural, mitjançant una barreja de clara d’ou i cola, per tal
de dipositar-les en altres indrets. Amb l’avantatge que un
cop traslladades i instal·lades
de nou, no es podien tornar a
arrencar del lloc amb la mateixa tècnica. Òbviament, en
els llocs d’origen de les pintures s’hi ha deixat una còpia
autentificada. Aquest fet, ha
possibilitat el creixement del
romànic al MNAC, però alhora també, l’especulació que
s’ha fet d’aquestes pintures
per part de capellans i marxants sense escrúpols que se
les venien al millor postor. Un
dels exemples més coneguts
són les pintures de l’església
de Santa Maria de Mur, espoliades al Museu de les Arts de

Boston als EUA, en una època
en què el patrimoni no estava
protegit.
La primera obra mestre de la
col·lecció del romànic català,
és sense cap mena de dubte,
les pintures de l’absis de Sant
Climent de Taüll, encapçalades pel Pantocràtor, és a dir, el
Crist en Majestat, considerada
a dia d’avui com la millor obra
mestra de la pintura romànica
del segle XII. En aquella època, recorda Francesc Gasol,
la Llombardia formava part
de l’imperi bizantí, i és molt
probable que l’autor fos italià, tant pel que fa als absis de
Grècia, l’antiga Turquia, com
a Itàlia, la composició és semblant, amb la diferència que en
aquells llocs el mosaic és daurat. L’Abat Oliba va fer portar per a l’ocasió dos mestres
d’obres romànics de la Llombardia. Dit això, en aquest cas
és pintura mural al fresc, fet
que ens permet dir dues coses: una, que eren més pobres
econòmicament, però dues,
es pot començar a parlar per
primera vegada d’una pintura
romànica catalana única, malgrat les influències evidents.
Estructurat amb l’absis, amb
semi-cúpula que representa
el cel i amb una clara jerarquia eclesiàstica. A sota, en la
part més desgastada, hi ha el
poble. Tenim davant un Jesucrist triomfant que ha vençut
a la mort, en posició de benedicció i en l’altra mà, amb un
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llibre on esmenta: “Jo soc la
llum del món”. Entremig, les
lletres alfa i omega, que són la
primera i la darrera lletres de
l’alfabet grec, per representar
l’origen i el final de tot. Influència oriental, que l’ametlla
mística, en forma ovalada
com d’orla, ens ho confirma.
Les quatre figures del tetramorf són els quatre evangelistes: Sant Marc, Sant Lluc,
Sant Joan i Sant Mateu, amb
els seus animals simbòlics i la
mare de Déu, en una posició
una mica ingrata, a més dels
àngels serafins. Formalment,
cal remarcar la importància
dels colors, amb abundància
de blaus (que indica que el
client tenia una certa riquesa),
vermells i grocs, bastant plans
i sense ombratge. Tot i així hi
ha un intent de naturalisme
que es fa palès en els plecs
de les túniques i les vores de
les figures de les siluetes, que
estan marcades per una línia
negra, que demostra ben a les
clares, que el que més els interessava era transmetre un missatge que impactés, lluny de
cercar el naturalisme anatòmic
d’antigues èpoques. Volien reflectir una bíblia dels pobres,
en una època de predomini de
camperols, majoritàriament
analfabets.
També és molt remarcable, el
conjunt de l’església de Santa Maria de Taüll, que mostra
de manera evident, l’interior
d’una església romànica pintada. Era la forma habitual de
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treballar: un cop acabada, amb
tres naus i tres absis, van decidir cobrir-la amb pintures.
A Llobet li agrada remarcar
aquesta diferència: “si a nosaltres ens agrada veure les
pedres romàniques, a l’època,
les pintaven per dins i per
fora”. A la vall de Boí, cal
remarcar l’església de Sant
Joan, de tres naus. En el recorregut, vam observar la Majestat Batlló, que és l’anomenat
popularment “Crist del Barça”, que té unes característiques especials. És una talla
frontal de fusta policromada
del segle XII, per darrera totalment plana, que representa
un Crist Majestat crucificat,
típic de l’art romànic català. Sense rastre de sofriment,
vesteix una túnica llarga fins
als peus i amb els ulls oberts
i el cap lleugerament inclinat,
el que ens indica un principi
d’evolució cap el naturalisme.
També vam visitar les escultures del davallament d’Eric la
Vall, que componen set imatges i van ser descobertes el
1907 per membres d’Estudis
Catalans al Pirineu. Considerades la tercera joia per alguns, ja que el seu arcaisme
n’ha millorat la seva valoració, tot i que una gran majoria dels experts no consideren
gaire rellevant la seva qualitat. Com a pintura romànica
evolucionada, vam observar
el Frontal d’altar d’Avià, una
nativitat romànica on la Verge
Maria està al centre amb un
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color especial, tot fent de trona i aguantant el nen Jesús que
sembla voler sortir d’escena i
beneeix la humanitat. Té la
particularitat que semblen
cinc escenes, però en realitat
n’hi ha una de partida i són sis.
En el primer: l’Anunciació i la
Visitació; el naixement, amb
aurèoles especials per als protagonistes, amb un Sant Josep
terrenal que no ho acaba de
veure clar i el de la Verge i el
Nen, de caire diví; l’escena
dels tres reis té la particularitat que tots tres són blancs,
ja que fins el segle XVI no
s’introdueix el concepte de
les tres races reconegudes; al
final, l’escena de la presentació de Jesús al temple. És interessant sobretot per un intent
de naturalisme amb un cert
humanisme, que podria indicar que l’autor podria conèixer l’inici de la influència del
gòtic, que es dona a conèixer a
París ja al segle XII. Possiblement, la presència del bou, la
mula i la coveta provenen dels
evangelis apòcrifs alternatius
als oficials, que explicaven
d’altres anècdotes. Una ràpida visita al romànic original
de l’església de Cardona, així
com a la resta del que hi ha de
Sixena, això sí, original, va
posar punt i final a l’excursió.
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ACTIVITATS

14-12-2018

Sortida a Vic Exposició "Oliba Episcopus"
Curs de Cultura
Medieval 2018
Avenços i
tecnologies a
l’edat mitjana II
Divendres 5
d’octubre de 2018

"La il·luminació
de manuscrits en
época medieval"
Ponent: Judit Verdaguer
i Serrat, Llicenciada
en Història de l’Art i
conservadora del Museu
Episcopal de Vic.

Divendres 19
d’octubre de 2018

"Numismàtica
medieval"

Els Amics de l’Art Romànic del Bages, estem buscant
Socis que vulguin col.laborar amb la nostra Entitat.

Ponent: Miquel
Crusafont i Sabater,
Doctor en Història i
president de la Societat
Catalana d’Estudis
Numismàtics.

Interessats, podeu contactar amb nosaltres mitjançant
el correu de l’entitat: aarb@aarb.cat.
Agraïts per endavant !!!
La Junta dels AARB
.18.

Divendres 26
d’octubre de 2018

"El Teixit i la seva
tecnologia medieval"
Ponent: Rosa M. Martín
i Ros, Historiadora de
l’Art, especialista en
Tèxtils i Indumentària.
Totes les conferencies
tindran lloc a les 20 h.
a la Sala d’Actes del
Centre Cultural del
Casino de Manresa.
Curs gratuït.
No cal fer inscripció
prèvia.

Diumenge 28
d’octubre de 2018

Sortida de tarda
al Museu de Vic.

Visita guiada a
l’Exposició temporal:
“Oliba Episcopus”
Divendres 14 de
desembre de 2018
Sortida: Plaça Infants
de Manresa a les
15.00 h. Migdia
Programa de la Sortida:
16.00 h. Visita guiada a
la magnífica exposició
temporal i irrepetible:
“Oliba Episcopus”... i
també nous descobriments
de romànic a la Catedral.

"Sortida matinal al
Museu Nacional d’Art
de Catalunya - MNAC
- de Barcelona"
Sortida: Plaça Infants
de Manresa a les 8.30 h
10. 00 h. Visita guiada
al Museu Nacional d’Art
de Catalunya – MNAC -

Podeu consultar
tots els butlletins a la
nostra pàgina web

www.aarb.cat
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ACTIVITATS
“Manresa Capital de la
Cultura Catalana 2018”
Dissabte 15 de desembre de 2018
Us fem saber que la nostra entitat dels
AARB, participarà aquest dia en els
actes de cloenda de “Manresa Capital
de la Cultura Catalana 2018”, en
concret disposarem d’una parada
situada a la Baixada de la Seu de
Manresa, conjuntament amb d’altres
entitats manresanes. Us convidem
als socis AARB a col•laborar
presencialment a la nostra parada
aquest dia. Us fem saber també que
disposarem a la nostra parada de la
recent edició de l’Auca del Romànic
i de la nova edició del mapa de Rutes
del Romànic del Bages i Moianès.

www.printdossier.com
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