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En aquest treball farem una sfntesi de les idees, concepcions i sig-
nificats, que engloben els relleus que decoren la capella de la Mare de Deu
dels Colis. Aquesta sfntesi constitueix un resum del treball de llicenciatu-
ra Estudi iconogr8fic de la Capella de la Mare de Deu dels Colis.

Aquesta capella, situada en una nau lateral, la de I'epfstola, de I'es-
glesia parroquial de Sant L1orenc;:de Morunys, te un interes considerable.
Tot i que no es de la primera epoca, data de 1784 i, per tant, aporta aspec-
tes interessants per al coneixement de I'art barroc a Catalunya. La inte-
graci6 total d'arquitectura i escultura d6na a I'obra un caracter homogeni.
Es el resultat d'un espai eUfptiQ dividit en dos termes: el primer des de
I'arc de I'entrada fins a I'altar i el segon, darrere I'altar, tot ell ambientat
en un joc lIum-ombra transmes pel cupulf del primer terme i el lIantern6 del
segon, i completat per uns relleus de composici6 oberta i unitaria que
decoren tot I'espai visible de la capella. Caracterfstiques que transfereixen
a I'obra un caracter particularment escenic i teatral. Es a partir d'aquesta
idea que hem de valorar aquesta obra dintre del barroc catala, ja que I'am-
bientaci6 i decoraci6 de tot el conjunt es una manifestaci6 tangible de la
gran capacitat compositiva de I'artista.

EI retaule, classificat dintre de la tipolQgia del cambril segons Marti-
nell (1), es caracteritza per constituir un cambril anterior al retaule, donat
que la decoraci6 s'esten per murs i volta, des de I'entrada fins al fons,
com una prolongaci6 del mateix sense soluci6 de continu"itat. EI cambril,
propiament dit, esta format per I'espai que hi ha darrere I'altar. S'hi acce-



deix per dues portelles situades a ambd6s costats de I'altar. S'hi podia
celebrar la missa i servia, al mateix temps, per col·locar relfquies de les
imatges a venerar. Podrfem dir que la seva funci6 era la que actualment
ostenta la Sacristia. Des del seu interior, i per mitja d'una escala, es puja
al pis superior, on hi trobem un entaulament de fusta i decoraci6 esculta-
rica ales parets laterals i a la del fons. La lIum que hi arriba a traves del
lIantern6 transmet als relleus una combinaci6 claror-foscor constant en tot
I'ambit assenyalat, gracies al qual les imatges obtenen una forQa i expres-
sivitat que no s'aprecia quan s'observen amb lIum artificial. EI mateix suc-
ceeix en els relleus del primer terme, que reben lIum del cupulf. Es en les
dotze escenes que el decoren, vuit a la base i quatre al tambor, alterna-
des aquestes ultimes en quatre finestretes per les quais entren els raigs
de sol, i rematat per un casquet decorat amb cares d'angels i feixos lIu-
minosos, que la ttirecci6 obliqua de la lIum incideix directament en les
imatges, obtenint en cad a una de les escenes meitat claror i meitat foscor
i provocant, a I'ull de I'espectador, una ambiguitat plena de significat. Ele-
ment que palesa la concepci6 barroca de I'obra, corroborada, una vegada
mes, per la composici6 formal dels relleus que decoren la capella. Aquests
elements ens fan pensar en la gran qualitat i capacitat de I'artista, que
mostra una salida formaci6 en el treball de la fusta.

Una altra questi6 es l'execuci6 d'aquests relleus de qualitat mitjana,
com podem observar en el tractament inacabat de les mans, la disposici6
equfvoca de la direcci6 dels cossos, les poques tipologies dels rostres en
la quantitat d'imatges que hi ha, aixf com I'aire inexpressiu i classic de
totes les figures. Aixa fa, suposem, que entre altres raons sigui una obra
oblidada pels estudiosos del barroc (2). Pera hem de tenir present que es
tracta d'un artista de formaci6 autactona, no influenciat per l'Academia ni
pels corrents italofrancesos que havien arribat a Catalunya i que, a partir
d'uns models donats possiblement pels priors de la Confraria, 0 els de
Nostra Senyora, que varen encarregar I'obra i donar unes mfnimes pautes
reflectides en el contracte (3), va realitzar aquest gran conjunt escenogra-
fic. En consequencia, creiem que en el m6n del barroc aquest oblit es
injustificat.

No va ser fins a I'any 1973, quan Segret i Riu va publicar el veritable
contracte de I'obra, que es va poder demostrar el seu autor real. Fins lIa-
vors es creia que Carles Morat6 era el decorador de la mateixa. Pera es
Josep Pujol, escultor de Folgueroles, qui va realitzar aquest conjunt esce-
nogri3fic i teatral.



PERVIVENCIA DE L'ESPERIT CONTRAREFORMISTA
A LA CAPELLA DE LA MARE DE DeU DELS COLLS

La capella de la Mare de Deu dels Colis esta totalment dedicada a la
Verge. En totes les escenes en que es representada, podem observar un
sentiment de devoci6, dedicaci6 i exaltaci6, que permeten vincular-Ia direc-
tament a I'esperit posttrentf.

Aquest esperit, com ja han indicat diversos autors (4), esta centrat
especialment en retornar I'honestedat a I'art religi6s, la qual, al dir dels
homes de l'Esglesia, s'havia perdut en I'epoca anterior. Aixf, amb unes nor-
mes estrictes, reflectides en les sessions del Concili de Trento, l'Esglesia
dicta el que i el com de les representacions d'obres d'art. D'aquesta
forma es converteix, juntament amb la monarquia que Ii d6na suport, en
la principal controladora de I'art i dels artistes. Aquest fet, substancial a
l'Europa catolica, ja s'havia donat amb anterioritat a Espanya, concreta-
ment a I'epoca de Felip II en I'obra de Navarrete el Mudo (5), que te una
forta influencia de la Iiteratura asceticomfstica.

L'art d'aquest moviment contrareformista ens ofereix un nou enfoca-
ment respecte al que es considerava en epoques anteriors. Aixf, ens tro-
bem amb una iconografia que es el resultat de la tradici6 del passat mes
I'esperit dels temps nous, la relaci6 dels quais d6na un caracter totalment
diferent a I'acostumat fins al moment. Entre molts altres aspectes de la
iconografia barroca destaquen els temes dedicats a la Verge. L'fmpetu
apassionat de representar la Verge en multiples fases ve donat per diver-



ses raons: 1) perque es el punt d'atac ferotge dels protestants; 2) els teb-
legs catblics de I'epoca exposaven les seves teories sobre el problema de
la Immaculada Concepci6 de Maria; 3) es multipliquen els /Iibres dedicats
a la Mare de Deu, devocionaris, poemes, himnes, sermons, /Iibrets popu-
lars del rosari, etc.

L'edat mitjana concep la Verge com una idea sublimada, on I'esperit
descobreix sempre noyes merave/les. Es la dona perfecta, sense cap falta,
digna d'un amor infinit (6). S6n les ordes religioses les que, a finals de I'e-
dat mitjana, varen contribuir a l'exaltaci6 de la Verge i varen desenvolupar
al seu entorn una important literatura, on se Ii atribueixen totes les virtuts.
Aquesta literatura, escrita preferentment per monjos, es va difondre i
expandir per totes les capes socials i va propiciar que els laics, fervorosos
del culte de la Verge, s'organitzessin i formessin Confraries en honor a
Maria. Les primeres que es crearen eren dedicades a la Verge del Roser a
causa, sens dubte, de la gran aureola que es va formar a I'entorn de Sant
Domenec com a fundador del rosari (7), arribant a adquirir la seva forma
actual, aix! com una gran popularitzaci6 el segle XVI. EI sentit religi6s de
les Confraries va anar en augment i trobem en pie segle XVI/I a Catalunya
un important nombre d'aquestes organitzacions.

Durant el segle XVI es va consolidar el concepte de la participaci6 de
la Verge en el pecat original, perque en el concili trident!, on es va tractar
aquest problema, "es va declarar que no afectava la benaurada Verge" (8).
Eis teblegs van establir les seves teories al respecte i es remuntaren ales
idees de Sant Ambrbs (9), que ja parlava de la predestinaci6 especial de
la Verge per esser Mare de Deu (1. - 2., 16); d'E/la ja en parlaven els pro-
fetes i esta figurada moltes vegades en personatges i esdeveniments de
l'Antic Testament, com per exemple en la profecia d'isaies 7,14 (1,2,15).
Sant Ambrbs es el primer dels autors /Iatins que d6na el titol de Mare de
Deu a Maria, i ja en el Concili d'Efeso va defensar el rol de la divina mater-
nitat de la Verge i la seva perpetua virginitat. Es per aixb que se'l consi-
dera el Pare de la mariologia /latina. Eis Pares de l'Esglesia, Agustl, Jero-
ni i d'altres, tamM manifesten en els seus escrits la idea de creure
fermament en la Immaculada Concepci6, tot opinant que un decret parti-
cular de Deu I'havia exceptuat de la /lei. Exemple perfecte d'una nova Eva
que va sortir de les mans de Deu i va entrar al m6n sense el pes del pecat.
Aixl, va ressorgir aquest concepte d'immaculada Concepci6, tant de temps
apagat per l'Esglesia. Ara, per defensar les seves idees, els catblics en
sentir-se atacats pels protestants i observar la for9a que anaven adquirint,



van decidir recuperar el tema en qQesti6 i defensar-Io aferrissadament. De
la mateixa manera, els teolegs de I'epoca ratificaren aquest concepte, aixf
com Francisco Suarez i Bossuet.

Una vegada assolit el pensament d'immaculada Concepci6, que no
va constituir-se en dogma fins al segle XIX, va sorgir el problema de com
representar la Verge amb les seves perfeccions, com expressar la idea
que Ella ja existia en la ment de Deu sense pecat abans de la creaci6 del
m6n. Eis artistes intentaren resoldre el problema basant-se en la descrip-
ci6 de Sant Joan de la dona de l'Apocalipsi, descripci6 que trobem reflec-
tida en molts llibrets de I'epoca, tot envoltant-Ia de sfmbols. Aixf, al segle
XVI, es va representar la Verge entre els sfmbols de les lIetanies, consi-
derant-Ia com la nuvia del Cantic de Is Cantics. Aquest concepte va anar
evolucionant en la seva representaci6. En el segle XVIII tenim exemples de
sfmbols de lIetanies de la Verge representats individualment, es a dir, la
Verge i I'emblema corresponent. Aquestes representacions van molt lliga-
des a les proses litUrgiques com podem observar, per exemple, en el lIibre
de Francisco Xavier Dornn (10), que explica cada un dels sfmbols atribu"its
a la Verge, tot ajudant-se d'una representaci6 grafica per a i1·lustrar millor
el devot.

Aquests llibrets de format molt manejable, que avui en dirfem de but-
xaca, s'expandiren per tota l'Europa catolica. De I'exemplar de F. X. Domn,
hi ha a Barcelona diverses edicions, com tambe n'hi ha del llibre de Te6fi-
10Raymundo (11) sobre la Verge, en el qual Ii atribueix els principals t1tols
i els noms utilitzats pels pares, els teolegs medievals i la IitUrgia, i defen-
sa l'aplicaci6 a Maria de noms que pertanyen propiament a Crist, com el
de la causa de la nostra salut, esperanQa nostra, etc., explicant que la
Verge es tot aixo unicament en dependencia de Crist. Altres textos de I'e-
poca s6n: el d'Andres Jiron Caffoci (12), fullet6 de caire devocional en el
qual I'estil literari es en to de pregaria, i per tant concret i senzill, exposant
tots els misteris del rosari i afegint-hi una oratio final on es demana a la
Verge i als Sants que intercedeixin pels pecadors; el de Ferran Joan (13),
lIibre de la Verge Maria dedicat a la Confraria de la Purfssima Concepci6,
establint una relaci6 entre Maria i l'Esglesia, i buscant en l'Antic Testa-
ment les perfeccions i atributs que se Ii concedeixen a la Verge.

En gairebe tots els lIibres consultats dels segles XVII i XVIII trobem
de forma insistent el paral·lelisme entre l'Antic i el Nou Testament. Cada
atribut, idea, sfmbol que s'atorga a la Verge es cercat, com a font d'inspi-
raci6, en l'Antic Testament. Aquesta idea manifestada tant intensament en



la literatura, es reflectida constantment en les obres d'art. Es el nou con-
cepte d'iconografia barroca, en el qual "hi ha concordancia Antic i Nou Tes-
tament, en quant que el missatge divf que apareix velat en I'antiga Ilei, el
veiem clar i patent en la nova lIei" (14).

Tots aquests conceptes i representacions de la Verge com a Imma-
culada Concepcio, aixf com tots els sfmbols de les lIetanies, son manifes-
tacions promogudes per l'Esglesia per demostrar que la Verge es la gran
victoriosa sobre els heretges, representats frequentment per la serp entre
Maria i Elisabeth, com en I'escena de la Salve que trobem a la Capella dels
Colis i que es titula "0 PIA", sfmbol de I'heretgia venc;uda. La gran preo-
cupacio de l'Esglesia catolica es manifestar clarament que la doctrina pre-
val per damunt de tot. Aquesta preocupacio roman fins al segle XVIII, espe-
cialment en I'art autocton, on, com en el cas que ens ocupa, encara es
representa la Verge amb tota la seva grandesa. Aixf, a la capella dels Colis
veiem la Verge amb els sfmbols de les lIetanies, el Magnificat, la Salve, la
trobada i adoracio local i els Pares de l'Esglesia, que corroboren amb la
seva presencia el concepte d'immaculada, els evangelistes, com a propa-
gadors de la nova doctrina, i tot aixo sota la perspectiva de la nova icono-
grafia anunciada anteriorment: concordancia entre els dos testaments i
transformacio del simbolisme propi de I'edat mitjana, en gran part, per
al·legoria.

La distribucio dels temes que trobem a la capella dels Colis esta
condicionada per la tipologia del cambril que caracteritza aquesta capella.

Per tant, el punt de partida s'ha d'establir en la diferenciacio dels
dos espais existents; corresponent al primer ambit I'espai que compren
des de I'arc de I'entrada fins a I'altar, i' al segon ambit, I'espai que hi ha
darrere I'altar.

Eis temes que corresponen al primer terme son rellevants dintre de
I'esperit contrareformista de I'epoca, ja que son dedicats a Maria, com a
protagonista de la salvacio de la humanitat, com a Mare i com a Reina.
Aquests son: el Magnificat (lam. 1. 1), situat a la paret dreta de la cape-
lla, la Salve (lam. 1. 1. 1.2), en el cupulf els evangelistes (lam. 1. 1), a
les petxines d'aquest i les lIetanies lauretanes (lam. 1.3, 1.4) distribu'i-
des pels arcs d'entrada i lateral.



L'altar i mesa constitueixen el punt de separaci6 entre aquests dos
termes. En el segon terme hi ha els temes propiament locals, que no dei-
xen de tenir summa importElncia pels habitants de la vila (lam. 1. 1).
Aquests temes s6n: la trobada de la Verge dels Colis, a la paret esquerra,
l'adoraci6 a la Verge, patrona de la Confraria a la paret dreta, i al fons,
monjos, que formaven part de la comunitat benedictina que hi havia a Sant
L1orenc;;.Elements tots ells molt significatius en la historia d'aquesta pobla-
ci6. Temes que es complementen amb les figures de Sant L1oren<;, patr6
de la vila, i els Pares de l'Esglesia, situats al lIantern6, aixf com amb les
figures de dos teolegs, importants pels seus escrits sobre la Verge, de I'e-
poca medieval.

Aquesta tematica, que correspon a la iconografia tipologica barroca,
es completada amb una serie de pintures, relleus ornamentals, I'escultu-
ra d'un angel, dos atlants, I'altar i la mesa, un arc que emmarca I'altar, els
escuts de la Confraria i dels Cardona, que donen a tot el conjunt de I'obra
un caracter propi i significatiu.

Les pintures les podem diferenciar segons tres tipologies; paisatgfs-
tiques, locals i al·legories de Maria. Les pintures paisatgfstiques omplen
els espais intermedis entre els relleus, i estan situades en el primer ambit.
Les mes belles pintures d'aquest grup ens recorden I'estil rococ6 per la
seva ascendencia naturalista, per l'estilitzaci6 de les formes, pel predo-
mini de la Ifnia corba, ondulant i sinuosa, i pel gust decoratiu remarcat per
excel·lencia.

Les pintures de tipus local estan situades a ambd6s costats de I'al-
tar. Fan referencia a la constataci6 historicosocial de quan es va decorar
la capella. A la banda esquerra, damunt I'escut de la Confraria dels Colis,
hi ha la inscripci6 ANY, i a la dreta, damunt I'escut ders Cardona, la ins-
cripci6 1784, emmarcades en repujat de fusta d'ornamentaci6 floral.

Les pintures al·legoriques de Maria s6n representacions de les lIeta-
nies; unes es troben sota el Magnificat, i d'altres prop de I'altar, en el pri-
mer nivell de decoraci6 i sempre en el primer ambit.

Eis relleus ornamentals es troben ales pilastres dels arcs i als pri-
mers nivells de decoraci6. Aixf, a I'entrada a la capella, a la part exterior i
a I'esquerra, observem motius ornamentals i naturalistes en els quais ha



desaparegut el policromat deixant a la vista la fusta de construcci6 del
retaule, que hom creu es de pi negre; es el pi que es troba a dos mil
metres d'altitud. Ales pilastres hi ha diferents profunditats de repujats,
intercalant-se els elements estructurals i ornamentals, predominant, per
excel·lencia, la curvatura de les Hnies i els elements florals.

L'escultura de I'angel que hi ha a la part interior de I'arc de I'entra-
da es la manifestaci6 mes clara del fet que I'espai sagrat esta protegit i
salvaguardat pels angels guardians; hem de fer notar que davant d'a-
quest angel, a I'altra banda de I'arc hi havia un altre angel penJ va desa-
pareixer com a conseqQencia de les destrosses que es van provocar a
I'ultima guerra civil.

Eis dos alts relleus situats prop de I'altar s6n dos atlants represen-
tats en tipologia d'angelet petit, sense ales i mig nu, que ens podrien fer
pensar en un tipus de putti adecentat, ja que, com sabem, a I'esperit de
I'epoca es prohibeix la nuesa en I'art religi6s.

L'altar i la mesa d'altar s6n elements que tanquen aquest primer
terme. L'unic mobiliari propi de I'epoca es la mesa d'altar que per la seva
forma panxuda podrrem dir que es d'influencia italiana. Eis altres elements
s6n recents, a causa dels desperfectes de la capella ja esmentats. Eis
escuts, de la Confraria i dels Cardona, situats a ambd6s costats de I'altar,
estan treballats en un baix i mig relleu, emmarcats en unes garlandes deco-
ratives i, en la seva part inferior, per unes pintures d'estil i tematica roco-
c6. Aquests escuts tenen un valor molt significatiu per a la vila, s6n la cons-
tataci6 social, historica, poHtica i economica de I'entitat, la Confraria dels
Colis, que va fer decorar la capella.

L'arc que comenc;a en el pis superior, darrere I'altar, es caracteritza
per esser trilobulat, de columna lIisa amb motius ornamentals i decoraci6
floral al damunt, i capitell mixt, alhora que es sostingut per un arc estruc-
tural de mig punt; el seu intrad6s esta decorat amb pintures paisatgrsti-
ques emmarcades en repujat de fusta de motius decoratius i al bell mig es
troba el colom de l'Esperit Sant, envoltat d'una aureola lIuminosa, motiu
iconogratic nou que substitueix el nimbe, representat a I'epoca medieval.

Amb tots aquests elements addends a la tematica de la capella,
observem que no queda ni un espai buit en tota I'obra, amb la qual cosa
podem afirmar que s'ha plasmat I'horror vacui.

La diferencia que s'estableix entre la tematica, tant local com gene-
ral, i l'ornamentaci6, d'estil rococ6 encara que senzill i popular, fa que es
doni una ambigQitat estillstica que dificulta precisar amb claredat a quin
estil pertany aquesta obra tant complexa dintre del barroc catala.
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DISTRIBUCIO DE LA SALVE SEGONS L'ESQUEMA
ICONOGRAFIC DE LA LAM. 1.1

1. Et Spes Nostra Salve
2. At te lamamus exules filii Evae
3. At te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle
4. Eya ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte
5. Et Jesum benedictum ventris tui nobis post hoc exilium ostende
6.0 Clemens
7.0 PIA
8. 0 Dulcis Virgo Maria
9. Salve Regina

10. Mater Misericordiae
11. Vita
12. Dulcedo
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DISTRIBUCIO DELS ARCS SEGONS L'ESQUEMA
DE LA LAM. 1.3

1. Pintura
2. Turris Davidica
3. Rosa Mystica
4. repujat ornamental
5. pintura paisatgfstica
6. tapat per I'angel
7. decoraci6 de fusta
8. decoraci6 de fusta
9. pintura paisatgfstica

10. tapat per I'angel
11. decoraci6 de fusta
12. repujat ornamental
13. decoraci6 de fusta
14. decoraci6 de fusta
15. decoraci6 de fusta

Pintura
Vas ESpirituale
Mater Christi
decoraci6 de fusta
Causa Nostra Laetitiae
Fili Redemtor Mundi Deus
Christe Audi Nos
decoraci6 de fusta
pintura paisatgfstica
pintura paisatgfstica
pintura paisatgfstica
decoraci6 en relleu
escena de la lIetania, no identificable
escena de la lIetania, no identificable
Spiritus Sancte Deus



Tot el pis superior del cambril esta esculpit, no hi ha cap rac6 sense
res. EI tambor del lIantern6 no te figures, pero te relleus decoratius alter-
nats amb les finestretes per on entra la lIum que d6na visibilitat a totes
les imatges. La mitja base que queda a I'interior esta decorada amb
relleus ornamentals i nomes esta esculpida I'altra mitja base on trobem
els Pares de l'Esglesia, dos a cada costat de St. L1orenc;. Creiem que
aquesta disposici6 es completament didactica i pedagogica, ja que en
entrar a la capella I'esguard de I'espectador es dirigeix, en primera instan-
cia, cap al centre i al fons de la mateixa, on la direcci6 focal coincideix amb
la imatge de Sant L1orenc;.Aquestes imatges situades en el lIantern6 i als
angles inferiors que forma constitueixen el punt de partida per al desen-
volupament dels temes marians que es troben en els cantons i en tot el
primer ambit de la capella. Eis Doctors de l'Esglesia s6n el testimoni mes
pales de la gran devoci6 a Maria; s6n els primers, els que pels seus escrits
sobre la Verge, comencen aquest culte maria, i es a partir d'ells, que teo-
legs de distintes epoques han recoil it els seus escrits, els han ampliat i
els han posat al coneixement d'una mes amplia capa social.

L'espai utilitzat per emmarcar aquests temes es il·lusori. En un, I'es-
pai il·lusori esta basat en la temporalitat, i en I'altre, en la intemporalitat.
Pel que fa a la trobada i adoraci6 de la Verge, l'ambientaci6 es basa en
una realitat, I'espai temps queda concretat en un entorn i marc geografic
que situen les imatges en un moment historic determinat. En canvi, I'es-
pai que emmarca les figures restants es il·lusori i intemporal, caracterfsti-
ques que venen donades per estar totes les figures emmarcades en una
mandorla de fons neutre, fet que ens separa d'un espai i un temps deter-
minats per la disposici6 dels serafins i querubins, entre els dos doctors
medievals, i pel caracter solemne donat als Pares de l'Esglesia, acom-
panyats d'angelets. Tots aquests elements ens donen una visi6 quasi
celestial de tot aquest entorn; visi6 que queda contrarestada amb la terre-
nalitat dels altres temes que trobem al cambril.

Es interessant de veure com aquesta duplicitat d'espais es d6na en
tots els conjunts tematics que integren la capella. Pot ser que aquesta
forma compositiva vagi lIigada a la idea de representar alhora aspectes de
la vida de la Verge a la terra i al eel. Aixf dones, no nomes tenim un
paral·lelisme entre l'Antic i el Nou Testament, sin6 que s'estableix tambe
un paral·lelisme en la concepci6 dels espais.



L'escena de la trobada de la Verge esta emmarcada per les figures
de la Verge i el Nen. Asseguda en el seu tron, amb el Nen a la falda, amb
actitud serena i mirant vers I'espectador, la Verge esta representada
majestuosament. AixI, com una reina coranada, impassible, rlgida de cos,
asseguda frontalment i mirant cap enfora, aguanta amb la ma dreta el Nen
que te assegut en un canto de la falda, iamb la ma esquerra sembla que
saludi 0 vulgui apropar-se a I'espectador. EI Nen Jesus tambe mira enfora,
te una aureola lIuminosa entorn el cap, element trpic del barroc, va des-
call; iamb la ma esquerra te I'actitud d'acollir els que I'han trobada. Ais
seus costats veiem elements naturals que pretenen emmarcar la visio.
AixI, al canto esquerre hi veiem una torre i arbres, i al dret, plantes que
pugen fins damunt la corona, per indicar-nos que va ser trobada als afores
de la poblacio. Sota la Verge observem mig i alts relleus en els quais s'a-
precia la naturalesa del terreny; un xai i una cabra, plasmats en diferents
nivells, remarquen aquest fet. EI pastor, situat mes avail, a I'esquerra, i
els dos monjos, a la dreta, son les persones que troben la santa imatge.
L'actitud del primer assegut damunt d'una raca i mirant cap amunt, es de
sorpresa i incomprensio, mentre que la dels monjos benedictins es de sor-
presa i exaltacio al veure la imatge. EI seu esguard tambe es dirigit cap
amunt, on es situa el centre de la composicio, i a partir del qual es desen-
volupa tota I'escena.

AI predominar la perspectiva vertical, es a dirt de major a menor
importancia, sense afectar el tamany de les figures, I'escena esta emmar-
cada per les imatges centrals situades en la part superior. Les figures late-
rals, en la part inferior, tenen una disposicio formal i conceptual que va diri-
gida a I'aparicio de la Verge.

Hem dit anterioment que I'espai era il·lusori i que es basava en la
realitat, elements que podem constatar pel petit tamany de la torre que hi
ha al costat de la Verge, i pel contrast que ofereixen les plantes que I'en-
volten. Creiem que la idea donada per Martinell (15) segons la qual es
reflecteix en diversos cambrils el tipus de decoracio de tecnica pessebris-
ta, es dona, com be cita I'autor, en aquest cas concret, ja que la precisio,
el detail de figura per figura, i la individualitzacio per si mateixa, posades
I'una al costat de I'altra, donen corpore"itat a I'escena. Aixi ens expliquem
el detallisme de les imatges i la no profunditat visual dels relleus.

Ala paret de la dreta trobem I'escena que representa I'anada en pro-
cesso a cercar la Verge. L'actitud de la Verge, coronada iamb el Nen a la
falda, es correspon amb la de I'altre canto, i la torre i plantes que I'envol-



ten, estan situades inversament al tema de la trobada; aixlla torre es a la
dreta i les plantes a I'esquerra. A I'igual que a I'altra escena, la Verge esta
situada damunt d'un petit turo, per tal de remarcar la distancia i 1I0cde I'a-
paricio. Sembla que s'hagin plasmat les imatges al reflex d'un mirall, per
no deixar cap element d'un canto a I'altre.

En aquesta escena hi trobem mes personatges, ja que en anar a
cercar la Verge s'hi van afegir mes monjos de la comunitat benedictina
que existia aleshores a Sant L1oren<;;;les imatges de Is quais veiem a I'es-
querra de les figures centrals. En un primer nivell hi ha dos monjos pre-
gant, I'un davant de I'altre, mirant la Verge, i un xic mes endavant, i en
un nivell mes baix, dos monjos mes en actitud de sorpresa. AI canto dret,
observem prop de la torre, un monjo que va en direccio a la Santa Imat-
ge, i sota seu, la representacio que pot atribuir-se al monestir existent a
la vila. La precisio, el detail, d'aquest relleu arquitectonic, es una prova
mes de les "casetes" de tecnica pessebrlstica que hem assenyalat ante-
riorment.

AI fons de la paret observem pintures que complementen els relleus
d'aquesta escena i que determinen un marc geogrMic concret, si be enca-
ra que la intencio sigui plasmar un espai real, els elements que ens indi-
quen aquest contorn son representats per donar una ambientacio histori-
cosocial del tema, pero no per expressar aquesta realitat. EI concepte es
el mateix que a I'escena anterior a I'utilitzar la perspectiva vertical i indivi-
dualitzar les figures per obtenir un tractament mes detalllstic, reflectint aixi
el tema d'una forma molt particular, com es la d'emmirallar la "voluntat" i
esperit popular. Cal observar que el tractament de les figures es correcte.
De la mateixa manera, la intencionalitat i disposicio de totes les figures
que componen el tema esta ben aconseguida. Aixl, la majestuositat de la
Verge es palesa d'una forma clara i rotunda, com tambe la sorpresa i devo-
cia dels que van a buscar-Ia concretades en expressions i actituds evi-
dents.

A la paret del fons, sota el Ilanterno, als costats, hi ha representa-
cions d'escolans amb canelobres, ciris i espelmes, com indica el llibre de
la Confraria, del dia que en processo varen anar a buscar la Verge, el 25
de mar<;;(16).

Juntament a aquests dos temes, hi ha unes imatges que estan Inti-
mament lIigades amb ells. La relacio que s'estableix ve condicionada, en
primer 1I0c, per la situacio que ocupen aquestes figures i, en segon 1I0c,
pel que representen dintre la doctrina catolica. Aixl, veiem, al canto



esquerre, part superior, un alt relleu en retrat de tres quarts i marcat en
una mandorla de mig relleu, de la qual la imatge surt del seu contorn i al
canto dret, part superior, una altra imatge amb la mateixa disposicio. EI
tram estructural que enlla<;a una figura i I'altra, esta decorat per relleus de
cares d'angelets amb ales, i per nuvols. La tipologia d'aquests angelets
correspon a la iconografia barroca dels serafins i querubins, que son els
que estan mes a prop de l'Esser Suprem, i creiem que tenen relacio amb
les imatges en questio, les quais corresponen a dos Doctors de l'Esglesia
de I'epoca medieval.

Observem al canto esquerre un Doctor que porta una ploma a la ma
dreta, un Ilibre obert a I'esquerra, que es sostingut per un angelet. Es
imberbe, te poc cabell, va vestit amb tunica blanca i capa negra, adorna-
da de flors, i porta un medallo damunt el pit del qual la part central ha
desaparegut en el relleu, pero que es un sol, com podem comprovar a la
tra<;a que hi ha al Museu Municipal. Tots aquests atributs ens fan pensar
en Sant Tomas d'Aquino (17), representat amb I'habit dominica i com el
mes gran doctor de l'Esglesia. EI fet d'estar amb el lIibre obert de cara a
I'espectador, sembla que vulgui indicar la importancia de la seva doctrina,
la Summa Teologica, que Ii va valdre el tltol de Doctor angelic.

AI canto dret observem un Doctor amb una lIarga barba, un lIibre
obert, una ploma a la ma dreta, habit blanc amb capa, i un angelet que Ii
porta la mitra episcopal. Aquests atributs iconografics concorden a basta-
ment amb la figura de Sant Bonaventura (18). Aquest Doctor serafic fran-
cisca, gran amic de Sant Tomas d'Aquino, va escriure una teoria mariolo-
gica, que expressa el seu gran fervor per Maria tot assenyalant els
conceptes que trobem reflectits en la capella.

Eis atributs de Doctor angelic i serafic estan relacionats amb la plas-
macio dels serafins i querubins, que omplen I'espai intermedi entre les
dues figures, per remarcar mes aquest concepte. La manifestacio plastica
dels Pares de l'Esglesia es, d'una banda, el complement ideologic de tota
la teoria mariologica que es desenvolupa en els distints temes de la cape-
lla, i de I'altra, el testimoni real dels primers personatges que van escriu-
re sobre la Verge. A Ambros se'l considera el Pare de la mariologia Ilatina;
Agustl te escrits sobre la divina maternitat de Maria; Gregori, que va esser
Papa, parla de la Verge en les seves obres; i Jeroni es el gran defensor de
la perpetua virginitat de Maria (19). Sant L1oren<;, representat entre els
Pares de l'Esglesia, ocupa el 1I0c central, com a patro de la vila.

Establirem I'ordre d'esquerra a dreta segons la mirada del visitant;



aixI, en primer lIoc trobem Agustf, i seguim amb Gregori Papa, Sant L1o-
renQ, Ambros, i finalment Jeroni.

Agustl es representat en un retrat de tres quarts, iamb els atributs
pontificals: mitra, bacul i capa; porta un lIibre obert, sostingut per un ange-
let, de cara a I'espectador, aquest lIibre podria indicar les doctrines heret-
ges que va combatre (20), 0 si pensem en els seus escrits sobre la Verge,
pot indicar-nos les seves idees de la maternitat divina i de la gran funcio
de Maria en I'obra de la redempcio (21).

Gregori Magne, representat amb el mateix tractament tecnic que la
figura anterior, es caracteritza pels atributs pontificals: casulla 0 capa,
tiara i pal·li amb triple creu; el lIibre obert en una ma i la ploma a I'altra es
per indicar-nos els seus escrits. Despres del Concili de Trento es el patro
de les confraries dedicades a mitigar el sofriment de les animes del pur-
gatori (22).

Sant L1orenQ, al bell mig del Ilanterno, ocupa el centre visual de la
capella. Esta representat amb els atributs del martiri: la graella i la palma,
aguantades respectivament per angelets. Porta un Ilibre tancat que es I'e-
vangeliari (23). Es manifesta imberbe iamb poc cabell; du una aureola de
raigs lIuminosos, i vesteix la dalmatica diaconal.

Ambros de Mila (se I'anomena aixI, per haver estat bisbe d'aquesta
ciutat) esta representat amb els atributs pontificals: capa, mitra i bacul. A
mes a mes, com a Doctor, porta el lIibre obert, mostrant els seus escrits.
Com atribut personal porta el fuet, 0 deixuplines en una ma. Fuet que te
diverses interpretacions, essent una d'elles el slmbol de I'expulsio dels
Ariens d'italia (24).

Jeroni esta representat sense mitra i sense bacul, nomes du una
capa i una abundosa barba. EI lIoc que ocuparia la mitra es substitu'it per
una aureola Iluminosa analoga a la de Sant L1orenQ.Altres atributs son: el
lIibre obert sostingut per un angelet i un colom a la ma, com a slmbol d'ins-
piracio. Es considerat com un gran humanista (25).

EI Magnificat es el Cant expressat per la Verge quan va a visitar la
seva cosina Elisabet. En I'unic evangeli que el trobem es el de Sant L1uc,
perque L1uc es I'evangelista que fa mes referencia a la vida de la Verge.



Hom no coneix cap plasmacio grafica d'aquest tema arreu d'Es-
panya, i les estampes, pintures 0 relleus que el mencionen nomes repre-
senten el passatge de la Visitacio propiament dit. A mes ames, els tex-
tos consultats no duien il·lustracions, el nostre objectiu es va centrar en
la recerca de sermons sobre festes marianes; on, al parlar de la Visita-
cio, creiem que farien referencia explfcita al Cantic del Magnificat. Nomes
hem trobat un autor, Pere Salses, que posa cura a I'analisi d'aquest Can-
tic. Del seu text podem abstreure algunes idees comparables, perfecta-
ment, amb les imatges del relleu.

EI contingut d'aquest Cant ve condicionat per la forma estrofica, que
no es frequent en la nostra Ifrica, pel marcat accent hebreu que te com a
caracterlstica principal utilitzar I'anomenat paral·lelisme (26) com a tipus
de rima. Rima que no es basa en I'assonancia 0 consonancia de les parau-
les, com es el nostre costum, sino que es fa relacionant pensaments, con-
ferint que la idea d'un vers es repeteixi amb paraules variades en la pri-
mera i segona part d'aquest, la qual cosa implica una complexitat
d'interpretacio i d'analisi ideologica del mateix.

La situaci6 que ocupa aquesta escena en el conjunt de la capella es
privilegiada. L'artista necessita tot el pany de paret per expressar en tota
la seva complexitat la causa i I'efecte d'aquest passatge concret de la vida
de la Verge, que es la Visitaci6. La causa de la visita es ben sabuda per
tots: al coneixer Maria que la seva cosina, major d'edat, estava embaras-
sada, ana a felicitar-Ia per la bona nova i a ajudar-Ia en tot el necessari. 1
I'efecte es, que Maria joiosa de comunicar la seva maternitat a Elisabet,
la saluda amb el Cant del Magnificat, 0 Cantum Marianum, com veiem en
el centre de la composici6. Aixi doncs, es la interpretacio d'aquest mis-
satge, donat per Maria, que es reflecteix en les diferents figures que con-
certen aquest relleu.

Advertim en la distribuci6 de la forma, que es tracta d'un cicle narra-
tiu obert i unitari; que parteix d'un centre de simetria vertical que comenc;:a
en el triangle divI, segueix el colom de l'Esperit Sant vers el lIibre Sagrat,
acabant en les figures de Maria i Elisabet; a partir del qual podem iniciar
una lectura mitjanc;:ant dos camins: pel cant6 de la nostra dreta, i seguint
un ordre en Ifnia descendent, ens trobem amb l'Arcangel Miquel avassa-
Ilant el dimoni, els continents d'America i Asia, un personatge amb una
espasa, i al seu costat una figura humana transformada; queda tan cat
aquest grup de figures en direcci6 al centre de la composici6 on trobem
Elisabet i Maria. Per I'altra banda, i seguint igualment un ordre descendent



hi ha, en primer lIoc, un angelet que du una cistella amb fruits, segueix I'ar-
ca de Noe amb el colom de la pau, els continents d'Atrica i Europa, i a
I'ai<;:ada d'aquest ultim la personificaci6 del rei David, sota el qual veiem
una figura amb un bacul, 0 crossa, a les mans, dirigit vers el centre de la
composici6, de la mateixa manera que a I'altra banda. L'escena esta
emmarcada, a la part superior, per un repujat en forma de punt rod6 i, a
la part inferior, queda tancada per un repujat de IInia horitzontal que esta
decorat per uns paisatges pictorics i centrad a una al·legoria de la lIetania
de la Verge. Fora de I'escena, i fins a terra hi ha un bane de fusta que a la
part superior el decoren unes altres pintures referents ales lIetanies de la
Verge, i sota del qual, en el centre del mateix, hi figura la data de finalit-
zaci6 del daurat de la capella, 1789.

Abans de passar a estudiar les figures que formen part del relleu,
creiem que es poden establir uns matisos espacials, ja que podem dife-
renciar dos grans plans que venen determinats pel fons: en un hi ha
natura, i en I'altre, nuvols. EI primer seria un pia terrenal, mentre que el
segon seria un pia celestial. Es en aquest ultim on es decideixen totes
les coses, tant divines com humanes, i per tant esta inclos a la part
superior del relleu. En canvi, el pia terrenal, distingit pels arbres i plan-
tes en els distints nivells de perspectiva, es on es desenvolupa la tra-
jectoria iniciada per Deu, essent la Verge el personatge clau i fonamen-
tal per tal que s'acompleixin tals designis.

Establirem grups de connexi6 tematica per a la descripci6 dels
mateixos: 1. Verge i Elisabet, 2. Arcangel Miquel i dimoni, 3. els quatre
continents, 4. els dos personatges que simbolitzen Nabucodonosor, 5.
David pastor, David rei, 6. Area de Noe, angelets amb fruits, triangle divf
i plantes.

1. Verge i Elisabet.
"Des d'ara totes les generacions em diran benaurada,"

Situades en el pia inferior, i al centre de la composici6, aquestes dues figu-
res estan en actitud de trobada, tot estenent els bra<;os per abra<;ar-se. La
imatge de la dreta intenta agenollar-se, com podem observar per la posi-
ci6 dels peus; pero la figura de I'esquerra, I'aguanta per no deixar-li fer tal
reverencia. La diferencia fonamental entre una figura i I'altra radica en I'ob-
jecte que porten al cap. Maria, un barret 0 capell (27), i Elisabeth un moca-
dor que Ii cobreix tots els cabells i Ii arriba a la cintura.

Aquestes dues figures estan emmarcades per una petxina decorati-
va, a la part superior i laterals, i a la part inferior una hipotetica planta



separa els cossos. Aquesta distribuci6 a"llia tant en I'aspecte formal com
conceptual les dues figures de la resta, en quedar I'acte de retrobament
en un espai i un temps indeterminat, i no poder-se establir cap connexi6
directa entre un acte temporal 0 intemporal. Eis unics punts de referencia
per poder definir I'ambit en que es situen s6n: el terra que trepitgen i les
plantes dels voltants. Per tant creiem que el concepte de trobada en si, no
es vol especificar com un paisatge de la vida de la Verge, sin6 que aquest
acte joi6s serveix per exposar el Cant original i unic de la Verge. I es en
funci6 d'aquest Cantic, que parla de coses divines i humanes, que s'han
emmarcat aquestes dues figures en un context ambigu.

Les interpretacions d'aquest segon misteri de goig s6n multiples; els
teolegs comenten I'acte en si, buscant prefigures de Maria a l'Antic Tes-
tament (28). Aixf es relaciona tal esdeveniment amb el retorn a Betulia de
Judit portant el cap d'Holofernes, com a sfmbol de vencer el mal. De la
mateixa manera en I'acte de l'abraQada es diu que es el reconeixement de
les dues dones de la intervenci6 de l'Esperit Sant per donar fruit sobre la
terra.

2. Arcimgel Miquel i dimoni.
"Les obres del seu braQ s6n potents:
dispersa els homes de cor altiu."

En el pia descrit anteriorment com celestial, i a la banda dreta observem
les figures de l'Arcangel Miquel i del dimoni. Miquel se'ns presenta com
un angel guerrer, vestit amb armadura i protegit amb un escut i una espa-
sa. Amb el peu aixafa el mal, iamb la mirada victoriosa vers la bestia domi-
nada i contorsionada, Ii d6na un aspecte mes huma que de querubf, pero
s6n les ales del darrere que fan recordar que es I'arcangel principal.
Aquest tipus de representaci6 es propia de I'art de la Contrareforma; es
considera la figura de I'angel guerrer com I'exemplar tfpic de Crist, perque
es I'heroi cristia i a tal fi la companyia de Jesus, animada amb aquesta
idea, es va donar a si mateixa aquest nom (29).

La figura del dimoni esta representada com un home muscul6s com
podem observar ales cames i braQos; el torax molt sortit quedant marca-
des totes les costelies, amb un cap monstru6s caracteritzat per quatre
banyes, uns trets fesonomics desgarrats i en mig de flames, que seran a
partir d'ara el seu regne, el regne de I'infern; es la imatge d'un dimoni mes
humanitzat que es popularitza en el barroc.

La dualitat i alhora antftesi, angel-dimoni, es podria traduir ideologi-
cament en la dualitat del be contra el mal en generic. 1concretament en el



simbolisme de I'epoca, podrfem dir que el catolicisme vene; el protestan-
tisme, com a fore;a renovadora, creadora i defensora de la imatge de Maria,
tant desprestigiada pels protestants.

3. Eis quatre continents.
"Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promes als nostres
pares; s'ha record at del seu amor a Abraham i a la seva descenden-
cia per sempre."

Creiem que la representaci6 dels quatre continents, que aguanten el lIibre
d'or on hi ha les inscripcions del Canticum Marianum, reflecteixen I'espe-
rit dels dos ultims versos del Magnificat. D'altra banda, cal assenyalar que
es en I'epoca de la contrareforma quan s'inicien les campanyes d'evange-
litzaci6 per tot el m6n promogudes pels jesu'ites, ajudats de franciscans i
dominicans, perque els protestants avassallaven amb la seva doctrina. Per
tant, aquesta manifestaci6 es pot interpretar des d'un punt de vista histo-
ricosocial com l'expansi6 del cristianisme arreu del m6n, ides d'un punt
de vista teologic que, tot i que Israel es el poble escollit, Deu no protegeix
tan sols la descendencia d'Abraham, sin6 que, per la seva Misericordia,
protegeix tots els pobles que creuen en la seva doctrina.

EI tractament d'aquestes figures concorda amb les al·legories de
Cesare Ripa (30), model utilitzat frequentment en I'art barroc per repre-
sentar els continents. Aixf observem Africa, com figura masculina de color
negre, amb un cap d'elefant com a barret, i que amb una ma esta soste-
nint el lIibre iamb I'altra un arc. Europa, situada a continuaci6, es un per-
sonatge femenf, en el qual ressalta una corona que la designa reina del
m6n, atribut que ve acompanyat per les majestuoses vestidures i aguanta
amb les dues mans el lIibre Sagrat. America, figura masculina de color
negre, es caracteritza pel barret de plomes i ornaments florals al cos, amb
la ma esquerra assenyala el lIibre. Asia es una figura femenina ainbAJn
mocador que Ii cobreix el cap, i ornamentada amb perles precioses i flors
damunt la roba; soste tambe el llibre Sagrat amb ambdues mans.

4. Eis dos personatges que simbolitzen Nabucodonosor.
"Derroca els poderosos del soli; exale;a els humils."

A la part inferior, i a la dreta de la composici6, observem un personatge
agenollat amb una espasa a la ma i al seu costat una transformaci6 del
mateix personatge. L'home agenollat porta sandalies, tunica de flors i te
un brae; damunt I'altre empunyant amb la ma dreta I'espasa justiciera que
s'ale;a cap amunt. Espasa que, com assenyala el profeta Ezequiel, pertany
a Nabucodonosor (31). Creiem, per tant, per diverses raons analitzades



ampliament en el treball complet sobre la capella, que aquest personatge
es la representaci6 de Nabucodonosor quan era just. I que es transforma
en bestia, per designi de Deu, a I'augmentar el seu orgull i poder sense fi.
Aixf, se'ns presenta aquest personatge en les dues facetes de la seva
vida, com a guerrer i acatant sempre els design is de Deu, i com a rei des-
tronat i convertint-se en animal monstru6s. D'aquesta conversi6 en parla
tambe el profeta Daniel cap. IV. A mes a mes, hi ha una similitud evident
entre les dues figures, ja que es tracta del mateix tipus de bigoti, te els
extrems cap enfora.

EI Nabucodonosor transformat es una representaci6 molt frequent en
la historia de I'art (32).

5. David pastor, David rei.
"Perque ha mirat la petitesa de la seva serventa
derroca els poderosos del soli, i exal<;:aels humils."

A I'altra banda, a I'esquerra i a la mateixa al<;:adade Nabucodonosor amb
espasa, ens trobem amb un personatge amb un instrument a la ma, i
damunt seu la transformaci6 d'aquest personatge en rei. L'home agenollat
es barbut, va descal<;: i porta un bast6 de pastor (33). Aquests atributs jun-
tament amb I'actitud devota de mirada suplicant envers Deu ens fan pen-
sar en la figura de David pastor. EI qual per la seva humilitat va esser coro-
nat rei, figura que esta al damunt amb els braGos junts, en actitud de
pregaria iamb les vestidures propies d'un monarca, tUnica, capa i corona.
A mes ames els dos personatges, a I'igual que el cas anterior, tenen el
mateix tipus de bigoti, que forma un arc cap endintre, emmarcant la boca.

Amb aquesta antftesi queda enunciat el paral·lelisme existent en la
poesia hebrea: d'una banda els poderosos i de I'altra, els humils.

6. Les representacions restants.
Creiem que es poden analitzar en un mateix apartat la resta de les

figures que composen el Magnificat, ja que la seva funci6 es corroborar i
completar aquest Cant.

EI vers "perque el totpoder6s obra en mi meravelles", es simbolitzat
per I'arca de Noe, i el colom de la pau, que es una de les prefigures de la
Verge en l'Antic Testament (34), com idea de la Salvaci6 de la humanitat.

EI triangle de Deu, que encap<;:ala la composici6, junt amb els sera-
fins i querubins i el colom de l'Esperit Sant, es poden relacionar amb el
vers "el seu nom es Sant", com a significat d'esser el centre de I'univers,
i que per voluntat divina Maria es I'escollida. Concepte que es manifes-
tat en altres escenes de la capella. Aquesta constant de plasmar I'ambit



celestial per sobre del terrenal, per remarcar I'espiritualitat, la sublimitat
i distanciament dels temes envers I'espectador, es ben palesa en tota la
capella.

La frase "omple de bens els pobres, i els rics se'n tornen sense res"
queda perfectament reflectida en la representaci6 de I'angelet que porta
els fruits en una cistella, com a slmbol de les benaurances.

Una vegada vistes totes les imatges, creiem que es pot establir una
relaci6 directa entre la forma i el contingut, tant de la plasmaci6 dels
relleus com de I'estructura i format dels versos que composen el Cantic.
Aixi aquesta relaci6 ve determinada per la IInia vertical, situada al bell
mig de la composici6, de la qual depenen les bandes laterals dreta i
esquerra. A la dreta, segons el punt de vista de I'espectador, hi ha els
orgullosos i ven<;uts, personificats en el dimoni i Nabucodonosor; en
canvi a I'esquerra, hi trobem la Salvaci6, I'arca de Noe, I'angelet amb
fruits, David: Si seguim els plans horitzontals, en I'ordre superior-inferior
observem que es van establint les slntesis corresponents a cad a pia.
Aixo ens permet afirmar que la manifestaci6 iconografica roman perfec-
tament vinculada a I'estructura dels versos de tipus hebreu que compo-
sen el Magnificat.

Les representacions al·legoriques d'atributs de la Verge anomenades
lIetanies, les observem en distints nivells estructurals del primer ambit de
la capella: a I'arc de I'entrada, sota el Magnificat, es a dir a la paret late-
ral dreta, a I'arc de I'esquerra, que te connexi6 amb la nau central de I'es-
glesia parroquial, i a ambd6s costats de I'altar.

Aquest tipus de representacions comen<;a en el segle XVI (35) on
Maria esta envoltada dels slmbols de les lIetanies; els quais no s6n mes
que evocacions a metafores blbliques basades la majoria d'elles en el
Cantic dels Cantics. 1es a partir d'aleshores que es considera Maria com
la nuvia d'aquests Cantars.

En el segle XVII, trobem ja aquest tipus de manifestacions individua-
Iitzades en cada un dels atributs. Aspecte compositiu que indueix a remar-
car molt mes cada context per si mateix, aconseguint que Maria tingui un
protagonisme propi. AixI, cad a cita blblica va acompanyada d'una escena,
reflectint visualment una major comprensi6 del tema, i palesant la vol un-
tat narrativa de les representacions, element caracterlstic de la iconogra-



fia barroca. Aquest tipus de representacions s6n les que ens trobem a la
capella. N'hi ha algunes que estan manifestades en relleus, vuit en total,
i d'altres en pintures, s6n dotze. La diferencia entre els relleus i les pintu-
res radica basicament en el fet que la composici6 dels relleus es notable-
ment mes gran, amb inscripcions bibliques i ocupant lIocs vistosos de cara
a "espectador, mentre que les pintures no tenen inscripcions bibliques,
essent de mesura mes redu"ida, dibuixant a la Verge sola, amb el corres-
ponent atribut 0 actitud que permeti diferenciar-Ies, i la seva situaci6
ocupa el nivell mes baix de la decoraci6, fent dificultosa la seva perfecci6
i identificaci6.

Creiem que la disposici6 de cada escena obeeix a un programa ico-
nografic ben determinat en que cad a atribut donat a la Verge esta emfati-
cament remarcat en el context ideologic de cad a relleu. A mes a mes, no
hi ha cap concepte a"illat, sin6 que el reflectit en una composici6, el trobem
remarcat i ampliat en la composici6 del seu davant. Aixi, comenc;ant per
I'ordre d'entrada a la capella, on hi ha Turris Davidica i Rosa Mystica,
observem que els atributs mes rellevants s6n el de Reina del Cel i Reina
de la Terra; com hem indicat estan una davant de I'altra i a la mateixa alc;a-
da, donant un efecte molt significatiu a I'espectador que entra a la cape-
lla, perque al contrari de I'epoca medieval que simbolitza el passar el Ilin-
dar, I'entrada a un lIoc de recolliment, aqui al passar I'arc de I'entrada ens
trobem en un espai esplendor6s, on la riquesa, ampul·lositat i abigarra-
ment de tantes figures om pie de perplexitat el visitant.

A I'arc de I'esquerra, que d6na pas a la nau central de I'esglesia
parroquial, trobem a la mateixa alc;ada, i una enfront de I'altra, Causa Nos-
tra Laeticiae i Fili Redemptor mundi Deus, en les quais remarca la idea de
Maria com a futura mare; Mare del Salvador en la primera, i en convertir-
se en Mare del Redemptor es tambe redemptora de la humanitat, idea que
reflecteix la segona escena. A la part superior, seguint el mateix ordre, hi
ha Vas Espirituale i Mater Christi; amb una altra terminologia i simbologia
s'insisteix en la Maternitat divina i humana de la Verge: Vas Espirituale fa
referencia a Maria portadora de la sang de Crist, pel fet que aquest va ser
en el seu ventre i Mater Christi a la verdadera i autentica Mare de Crist.

Per ultim ens queden els relleus Christi Audi Nos i Christi Exaudi Nos,
situats prop de I'altar, tambe a la mateixa alc;ada i un davant de I'altre, on
sobresurt el concepte de Maria com a advocada dels pecadors i interces-
sora entre la humanitat i Deu, entre els homes i Crist. Ella, situada al bell
mig de les composicions, demana a Deu pels pecadors.



D'aquestes manifestacions de les lIetanies, podem abstreure tres
conceptes molt clars: el de Maria com a esser que reuneix totes les per-
feccions, reina de cel i terra, el de Maria com a Mare, sobrenatural i terre-
nal, i el de Maria com a porta del cel, entre la humanitat i Deu.

La resta de les lIetanies, manifestades en petites mostres pictori-
ques enriqueixen i complementen les idees reflectides en els relleus; entre
elles trobem: Regina Virginum, Virgo Praedieanda, Virgo Clemens i Saneta
Trinitas Unus Deus.

Es important assenyalar la idea de ser considerada com a esposa de
la tercera Persona, car aquest concepte es repeteix en tots els temes de
la capella, el qual fa que aquesta teoria quedi subjacent en tot I'ambit
espacial de la mateixa, insistint per tant en el fet que Ella no esta exclosa
del triangle divI, Pare, Fill i Esperit Sant, i com a consequelncia des d'a-
questa categoria celestial pot decidir, governar i intercedir per tots els
homes. Filosofia contrareformista, que situa la Verge, despres del regnat
de L1uIs XVIII, que Ii consagra el seu regne, al cim mes alt de tota la cris-
tiandat.

La tipologia de les lIetanies que s6n objecte del nostre estudi es I'a-
nomenada lIetanies lauretanes. EI nom ve donat perque va ser per prime-
ra vegada en el Santuari de Loreto on es varen cantar. Alguns Papes, com
Sixte Vies varen enriquir en nombroses indulgencies, i van prohibir que
se'n divulguessin d'altres. AixI, I'any 1631, la Sagrada Consagraci6 de
Rites les va estabilitzar (36). Fet pel qual ens expliquem I'existencia d'un
gran nombre de lIibrets dedicats a aquestes lIetanies, no solament editats
els segles XVII i XVIII, sin6 fins i tot al segle XIX, d'on podem deduir que la
intensa espiritualitat mariana comenc;ada a la contrareforma, continua
sense interrupci6 en el transfons popular de les centUries en donar-se
manifestacions artistiques, dintre de la mateixa tradici6, que anteriorment.

A tal fi podem demostrar que les representacions de les lIetanies
reflectides a la capella dels Colis s6n una mostra evident del fet que es
varen copiar d'un d'aquests lIibrets. EI lIibre en questi6 es el del Pare
Dornn, que comenta les Iletanies una per una, acompanyades conse-
guentment per un gravat (37). Aquests gravats, realitzats pels germans
Klauber, com s'observa en cada un d'ells per la signatura que contenen,
juntament amb el text es varen convertir en una autentica revoluci6 a l'Eu-
ropa catolica. Fins al punt que es troben manifestacions d'aquesta influen-
cia a Valencia, Terol, Mallorca i pa"isos sudamericans, com ha pogut demos-
trar Santiago Sebastian (38). I evidentment a la capella dels Colis (39).
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Nosaltres hem trobat diverses edicions d'aquests textos acompanyats
de gravats, ales biblioteques de Barcelona. I hem pogut comprovar, com be
assenyala Santiago Sebastian, que hi ha copies dels gravats originals. Aixi
la copia mes flagrant i que va acompanyada del mateix text que els gravats
dels Klauber, s6n els gravats de Lucchesini (40); amb la petita diferencia
que el text esta tradu"it al castella, i per tant, de mes facil difusi6 en els pa"i-
sos de lIengua hispana. Cal deixar clar, pero, que els gravats de Lucchesi-
ni mostren una qualitat inferior als dels Klauber. I creiem que Pujol imita els
Klauber i no Lucchesini, perque la seva obra te una dol<;:oren les expres-
sions i uns trets arrodonits, de la cara, mans, cos, etc., que la distancien
de la marcada accentuaci6 que els d6na Lucchesini. A mes a mes Pujol tre-
balla amb molta cura els details, ja siguin d'un ropatge 0 de I'entorn
ambiental de I'escena, mentre que Lucchesini els simplifica. Aquesta minu-
ciositat en el tractament escenic es una de les caracterlstiques principals
de I'escola d'Augsburg, a la qual pertanyien els germans Klauber, essent
uns dels maxims exponents de la mateixa el fet de conferir-li un caracter
propi i renovador.

Eis dos exemples posats a continuaci6, Mater Christi i Causa Nostra
Laeticiae, s6n una mostra de la relaci6-divergencia existent entre els dos
gravats. Per altra banda, ens serviran com a motiu d'estudi en comparaci6
amb els relleus de la capella.

Mater Christi
En el gravat lIegim la inscripci6 seguent: Te in utero novem menfibus

portavi ellac dedi et alui: Jo t'he portat dins el meu ventre nou mesos, t'he
donat el pit i t'he criat. (2 Mach. 7). Es refereix al martiri dels set germans
Macabeus i la seva mare, sofert en la major fortalesa. Aixi es Maria una
mare exemplar, que estima, aten, vetlla i pateix pel seu fill. Es aquest amor
filial, que queda concretat en la part superior de la composici6 en el fet de
donar el pit al seu fill. Envoltats Mare i Fill per una cinta decorativa en la
qual hi ha la inscripci6, tant en el relleu com en el gravat Hacecito de myra
es mi amado para mi, entre mis pechos morara. - Cant. 1, es una prova
mes d'aquest amor desinteressat de Maria (41).

A la part inferior de la composici6 observem una escena clarament
familiar, Maria juntament amb Josep, en ajeure el seu fill. Es la represen-
taci6 d'una Sagrada Familia de caracter laic ja que en la naturalesa en que
esta realitzada I'escena fuig de tot rigor sobrenatural de les representa-
cions d'aquest tema a I'epoca medieval. Aquest tipus de representaci6



expressa una nova tipologia de Sagrada Familia, en la qual Sant Josep
pren un paper actiu en I'escena.

En la comparaci6 estillstica entre I'escena de tendresa existent a
I'obra de Pujol, es mes propera a I'obra dels Klauber que a la de Luc-
chesini, aixf com en el tractament minuci6s dels details decoratius, en
els quais Pujol d6na la forc,;a de la seva tecnica.

Causa Nostrae Laeticiae
Significa causa de la nostra alegria. Observem en aquesta composi-

ci6 la relaci6 existent entre Maria, Judit i Ester, prefigures de la Verge a
l'Antic Testament. De la mateixa manera que elles varen portar I'alegria al
poble d'israel, car Judit va esser la salvadora de tots els conciutadans (42)
jEster la salvadora de tota la naci6, Maria porta I'alegria a tot el m6n en
convertir-se en Mare de Crist i per tant salvadora de tots els homes de la
mort eterna. Concepte que queda remarcat en I'escena central del pia infe-
rior de la composici6, on esta representat el tema de la Visitaci6. En
aquest mateix pia i a ambd6s costats de la Visitaci6, veiem la representa-
ci6 del purgatori i del lIimb, temes que completen el simbolisme de I'ale-
gria del m6n, ja que Maria fa d'intercessora dels seus precs per a salvar-
los.

EI concepte de Purgatori ressorgeix en la mentalitat de la Contrare-
forma. L'Esglesia s'apropia d'aquesta idea per aplicar indulgencies ales
animes que allf residien (43). Aixf, aquest estat intermedi entre el eel i I'in-
fern es converteix en un dels protagonistes d'aquest nou art i, no sols el
trobem reflectit a les arts plastiques, sin6 que tambe un gran nombre de
sermons estan dedicats a aquest tema. En ells s'explica de forma clara i
precisa com era el Purgatori; i la imatge del foe surt en tots ells.

Eis lIimbs, I'altre 1I0c on els Pares de l'Antic Testament demanen
perd6 pels seus pecats, es el sfmbol de la penitencia. La figura de David
amb la corona i I'arpa, es la mes clara; els altres Pares s6n Moises, Abra-
ham, etc. La figura de David en aquest estadi, correspon a la prefigura de
la confessi6 cristiana, es a dir de sagrament de la penitencia.

Tant en el gravat dels Klauber com en el relleu, observem un deta-
lIisme sorprenent, ja sigui la part superior de la composici6 0 la inferior.
L'expressi6 d'alegria reflectida en I'escultura no ve donada per la qualitat
estilfstica manifestada en els rostres sin6 que s'obte del conjunt homoge-
ni de la composici6. Ben al contrari el gravat de Lucchesini mostra una tec-
nica bastant defectuosa, ja que els personatges dels lIimbs s6n represen-
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tats esquematicament, gairebe sense distingir-se els uns dels altres, i en
el Purgatori els caps i braQos de les persones es confonen amb les flames,
cosa que no succeeix al gravat dels Klauber, on els cossos s6n mes fos-
cos que les flames, donant a I'escena un contrast lIum-ombra molt apro-
piat pel significat que engloba aquest estadi intermedi.

Dels relleus restants, en farem una descripci6 de les imatges que els
componen i el significat que engloben. ComenQant per I'ordre d'entrada a
la capella, ens trobem en primer 1I0c amb Turris Davidica 0 Torre de David.
Aquesta torre va esser aixecada per adornar la ciutat de Jerusalem, aixi
Maria, a manera de torre, estableix la Jerusalem celestial (44). Amb la qual
se Ii d6na I'atribut de Reina Celestial; aquest trtol va acompanyat del carac-
ter triomfal que representa a Judit, prefigura de la Verge a l'Antic Testa-
ment, victoriosa d'Holofernes.

Rosa Mystica es el slmbol del fet que Maria posseeix totes les vir-
tuts, perque a l'Antic Testament es considerava la rosa com la reina de
totes les flors per ser la flor virginia, per la seva bellesa, fragancia, olar,
etc. I la particularitat de representar la Verge al bell mig d'un roser, com
es el cas que ens ocupa, es la derivaci6 del tipus iconografic de la Verge
del Roser (45).

Fili Redemtor Mundi Deus indica que Maria, com a Mare del Redemp-
tor del m6n, es converteix en Redemptora de tots els pobles, actuant com
advocada dels pecadors. En aquesta escena podem observar la presencia
del Pare Etern, del Fill, mostrant el sofriment, i de Maria, que mostra I'ali-
ment al seu fill. Sota d'ells en el pia inferior de la composici6 observen el
m6n, i els quatre continents.

Vas Spirituale fa referencia al fet que Maria es el vas d'honor esco-
lIit per Deu, i que fou santificat per la presencia de l'Esperit Santo Per aixQ
es representa a Maria en mig de vasos i calzes perque en ells es conser-
va la sang de Crist, com en el ventre virginal de Maria es va conservar nou
mesos la seva earn i la seva sang. (46)

Christe Audi Nos es el slmbol que Crist escolta els homes. I Maria,
situada al mig de la composici6, es la que escolta i sent les lamentacions
dels que pateixen i demana a Deu que els ajudi.

Christe Exaudi Nos vol dir que el Senyor ha sentit el prec del seu
poble. Aqui es Maria qui intercedeix entre Deu i el poble per mitja de l'Eu-
caristia, que significa les gracies que Deu comunica a la seva mare i que
concedeix a tots els homes mitjanQant Ella.



La Salve es un de Is grans temes de la capella i ocupa el 1I0c central
del primer terme. Com hem vist en I'esquema de la capella, ocupa tot el
cupull, i queda emmarcada pels quatre evangelistes, situats ales petxines
que forma aquest, com testimonis vivents de la vida de Maria. EI Cantic
esta distribu'it d'una manera ordenada, comenc;ant pel tambor i seguint per
la base, segons la direcci6 esquerra-dreta des de la perspectiva de I'es-
pectador, obtenint aixf una lectura ordenada. A mes per a orientar be I'es-
pectador, cada relleu va acompanyat del text corresponent, no oferint aixf
dubtes en les interpretacions, ni equfvocs a I'hora d'assignar a cada esce-
na el seu significat. Aquest plantejament de reflectir la idea escrita en el
text acompanyant-Io d'imatges que il·lustren el context, es una mostra
clara i patent de la voluntat devocional promoguda per l'Esglesia de la Con-
trareforma.

La Salve es un dels temes que s'especifica en el contracte, indicant-
hi el 1I0cque ha d'ocupar i el nombre d'escenes que ha de tenir. Aixf, ens
trobem amb una representaci6 de la Salve en dotze fragments, quantitat
que, creiem, ve imposada per la forma del cupull i no pel context simbolic
de cada escena; de fet, la majoria dels textos consultats distribueixen el
text de I'antffona en nou frases, i es comenta en forma de novena dedica-
da a la Verge. Com a exemples tenim: la novena del Pare Mele i la del Pare
Beda Seeauer, que es propia del segle XVIII (47). De la mateixa manera,
si ens fixem en la representaci6 de cada un dels relleus, de la capella,
observem que hi ha una concordancia tematica en algunes escenes. Aixf,
veiem que la manifestaci6 de 0 Dulcis Virgo Maria, situada a la base, te
paral·lelismes amb Dulcedo, situada al tambor; que 0 Clemens es similar
a Vita, situada al tambor; i Mater Misericordiae a Eja Ergo advocata Nos-
tra iIIos tuos Misericordes oculos ad nos converte, situada a la base. Amb
aixo volem remarcar que la distribuci6 de la Salve en dotze escenes no
obeeix al concepte que inclou cada frase de la Salve, sin6 que ve imposa-
da per la forma estructural del cupull, distribu"it en vuit segments tant a la
part superior del tambor com a la base, obligant-se I'artista a amotllar el
contingut a la forma espacial, cosa que aquest va resoldre insistint, com
ja hem assenyalat, en algunes de les idees expressades en I'antffona.

EI que creiem veritablement interessant es l'execuci6 de les escenes,
les distribucions dels espais que en elles es troben i I'equilibri obtingut per
les figures. Tot aixo d6na a tot a la tematica una homogene"itat i vistositat
que arriba a esser frapant als ulls del visitant.



L'espai general que emmarca totes les escenes el situarem dintre de
I'anomenat celestial, puix seguint la diferenciacio entre terrenal i celestial
que hem fet en els altres temes, creiem que en aquest conjunt de la Salve
predomina la situacio intemporal, essent els nuvols i els serafins i queru-
bins, els que donen aquesta sensacio d'inexistEmcia de I'espai i el temps.
No hi ha cap element que permeti assignar a aquestes escenes un marc
historic concret, sino que la inexistEmcia d'aquest entorn real dona al
temps un caracter majestuos, solemne i distant, on el visitant queda
enlluernat pels angels, nuvols i daurats que rellueixen arreu.

Per haver pogut realitzar aquest conjunt, tan ben ordenat i estructu-
rat, no dubtem en cap moment que I'artista devia tenir un model d'inspi-
racio, ja sigui mitjanc;ant fonts Iiteraries, 0 de gravats, en els quais esti-
guessin plasmades aquestes escenes. Aquesta teoria ve fonamentada per
I'exemple concret de les lIetanies.

Pensem, dones, que si unes escenes com les de les lIetanies, han
estat una reproduccio gairebe exacta d'uns gravats de I'epoca, tambe ho
han de ser aquestes escenes tant riques compositivament i conceptual-
ment. Pero a diferencia de les lIetanies, aquf no hem trobat el possible
model d'inspiracio per a aquesta antffona. (48)

Hem d'assenyalar pero, que hi ha molta Iiteratura entorn d'aquesta
antffona. En primer lIoc, a causa de la polemica suscitada sobre I'origen
de la mateixa i I'autor; els ultims estudis fets pel Pare J. M. Canals (49)
s'inclinen per I'autoria de I'antffona a Sant Bernat. I en segon lIoc, que es
una oracio molt popular; hi ha escrits que comenten I'aparicio de Maria als
que la cantaven. Aquestes aparicions estan recoil ides en la Chronica Domi-
nicana del segle XVII, i en un lIibre popular sobre la Salve, tradu"it de I'ita-
lia per Joachim de Berga (50), del segle XVIII. Tambe hem trobat comenta-
ris a aquesta antffona en platiques del Pare Salses, on, amb un lIenguatge
recargolat, metaforic i sumptuos, opina que la Salve Regina es I'antffona
principal, tot i assenyalar el significat de la mateixa (51). Es interessant
remarcar un llibret anonim, publicat I'any 1916, en el qual es comenta i
analitza molt ampliament aquesta antffona.

Eis evangelistes situats ales petxines del cupulf, emmarcant i sos-
tenint el tema de la Salve, van ser els primers que van escriure sobre la
vida de Crist i la de Maria. En els seus escrits, intenten provar la divinitat
de Crist i la geneologia d'aquest a traves del tron, descriure la vida de Crist
en el desert, i la de Maria com a mare real del Salvador. Amb la seva
presencia s'estableix una connexio entre el primer i el segon terme de la



capella; pel significat que engloben, com a testimonis d'excepci6 de la vida
de Maria i el seu fill, es pot relacionar amb el dels Pares de l'Esglesia,
Sant Tomas d'Aquino i Sant Bonaventura, en el sentit que, tant en un espai
com en I'altre, hi ha la plasmaci6 de la idea de testimoniatge de la vida de
la Verge.

Joan. Observem la figura d'un home jove, imberbe, com es frequent
a I'art occidental, ja que se'l considerava el mes jove i virginal dels apos-
tols. Una ploma a la ma dreta i un lIibre obert a I'esquerra, que reposa
sobre una aliga, donen fe de Is seus escrits. Sota I'evangelista, un atlant,
imberbe, amb el mateix rostre que Joan i gairebe nu, aguanta el conjunt.

Marc. AI costat de Joan, es presenta com un home madur, barbat,
amb un rostre sere. Com Joan, porta una ploma en una ma, i en I'altra un
lIibre obert, que es I'evangeli que se Ii atribueix. Pel fet que aquest,
comen<;:a amb les paraules Vox clamantis in deserto i s'assimila al rugir
del lIe6, es aquest I'animal simbolic que I'acompanya com atribut. Sota
seu, un atlant amb el mateix rostre que el Sant, mirada enlairada, i una
actitud serena i comprensiva.

L1uc. A I'altra banda, a I'angle dret mes proper de I'entrada, es troba
I'evangelista L1uc, tambe amb una ploma i un lIibre obert, on esta escrit el
tercer evangeli, iamb un brau per escriptori, animal simbolic que s'atri-
bueix a aquest evangelista. L'atlant que te sota seu, fa de suport, tant
estructural com figuratiu, a la figura del damunt. EI rostre de I'atlant repe-
teix el de I'evangelista, com en els altres casos.

Mateu. Inclinat en un cant6 de la petxina i assegut damunt els
nuvols, te una ploma en una ma, i I'altra Ii soste un angelet, situat al cant6
dret i mes avail, que es el seu simbol, puix el seu evangeli comen<;:a per la
geneologia de Crist segons el tron. La figura de I'atlant esta ben treballa-
da, com en els altres casos. EI cap inclinat per mirar cap amunt, amb una
expressi6 de for<;:a,contrasta amb I'actitud serena dels altres atlants.

EI casquet del cupull esta format per un centre amb quatre cares
d'angelets, emmarcades per una ornamentaci6 en forma d'ales; el qual
ens fa pensar que s6n serafins 0 querubins i a partir d'ells ixen uns raigs
lIuminosos, que simbolitzen Deu com a Esser Suprem de totes les criatu-
res de la humanitat, dirigits vers les escenes de la Salve.

Farem un breu comentari de les escenes que composen el cupull,
insistint en I'escena Spes Nostra Salve, per donar una idea de la comple-
xitat que engloba aquesta tematica. L'ordre que establirem es el del Cant
de I'antifona.



Salve Regina. Aquesta escena, que manifesta la coronaci6 de Maria,
es I'unica que no porta inscripci6. En ella veiem Crist coronat, a la banda
esquerra de la composici6, un xic elevat i que posa la corona a la seva
Mare, Maria, agenollada iamb les mans juntes en actitud de pregaria
davant el seu fill. Completa la composici6 un angelet, situat sota Crist,
agenollat damunt d'un nuvol i que du un test amb una flor a les mans.
Aquesta flor es un lIiri blanc sfmbol de la puresa virginal. La coronaci6 de
la Verge correspon al cinque misteri de goig i equival a donar a la Verge el
tftol de reina del cel, ja que fins lIavors era reina de la terra.

Mater Misericordiae. Aquesta escena esta formada per la figura de
Crist amb la creu, la Verge agenollada al seu davant, i uns angelets al seu
voltant que completen I'escena. Aquest Crist, es el Crist ressuscitat, triom-
fant, amb els estigmes de la creu, que s'apareix ala seva mare. Ella emba-
dalida per la seva presencia, aixeca el cap i la vista per veure'l.

Aquest tema de l'aparici6 de Crist ressuscitat a Maria, va ser, en un
principi, eliminat per la Contrareforma, ja que d'ell no en parlen els evan-
gelis canonics ni els Fets dels Apostols; pero en canvi, esta recollit a la
L1egenda Daurada de Jacobo de Voragine, pel que va obtenir una gran tra-
dici6 popular, tradici6 que va imposar-se per damunt les critiques contra-
reformistes i va fer que aquest tema fos moltes vegades representat. (52).

La salutaci6 Mater Misericordiae, atribueix a Maria, a mes ames
d'esser reina del cel i de la terra, la virtut d'aplicar la misericordia de la
justfcia feta per Deu a traves del seu fill.

Vita. Escena formada per un arbre amb fruits del qual sobre·ix Maria,
angelets als angles per remarcar la figura central i al cant6 esquerre, en
un nivell lIeugerament mes baix, un lIibre obert amb les inscripcions visi-
bles: Liber fiber vitae, en una pagina, i a I'altra, Eccfi, i una paraula mes
que queda tapada pels fruits. La idea que Maria es la nostra vida, ve dona-
da pel fet que mitjanc;ant ella s'obte el perd6 dels pecats, perque Maria,
diuen els autors, te la divina gracia i totes les virtuts.

Dulcedo. Maria amb el Nen en brac;os, esta flanquejada d'angelets
de cos sencer, i cares amb ales que completen I'espai central. A I'es-
querre hi ha un angelet amb sandalies que du un rusc d' abelles ales
mans. Aquest element es sfmbol de la Virginitat, mentre que les abelles
s'ocupen, unicament, de treure la mel de les flors (53). En aquest sentit
s'enten I'atribut de dolc;or comparable a la mel. Aquesta idea de dolcesa
s'intenta expressar en el relleu, amb I'actitud maternal dirigida al seu fill i
a tota la humanitat.



Et Spes Nostra Salve. En aquesta escena es representa el tema de
l'Anunciaci6. Veiem al centre i a la part superior de la composici6, el colom
de l'Esperit Sant, tot ell envoltat de raigs lIuminosos; a un nivell un xic mes
baix es troba l'Arcangel Gabriel, agenollat damunt d'un nuvol iamb una flor
a les mans, saludant Maria, situada a la banda dreta, en un espai lIeuge-
rament inferior, i tambe agenollada damunt d'un nuvol. EI fons esta cobert
per nuvols de baix relleu. Totes les figures estan en un espai celestial,
adquirint I'escena un caracter sobrenatural i distant, propi de la mentalitat
contrareformista. A mes ames, la presencia de l'Esperit Sant, que te un
paper simbolic i actiu alhora, referma aquest caire.

Aquest caracter sobrenatural fa que I'angel anunciador perdi prota-
gonisme a I'escena quedant redu'it a un paper secundari. En aquest relleu,
I'angel du un lIiri blanc a les mans, slmbol de virginitat (54), que, com
podem observar per la seva actitud, ofereix a Maria.

La tija del lIiri blanc acaba en tres flors que indiquen la triple virgini-
tat de Maria: abans del part, durant el part i despres del part, es a dir,
Verge sempre.

L'art de la contrareforma estableix un nou concepte d'Anunciaci6,
associant-Ia amb l'Encarnaci6 (55), que enlla~a en els comentaris al rosa-
ri de Nostra Senyora, amb el primer misteri de goig; Encarnaci6 del fill de
Deu ales entranyes de Nostra Senyora.

Ad te clamamus exules Filii Evae. Escena que representa la Jerusa-
lem celest. Aquesta nova ciutat celestial es reflectida per les dotze portes
que I'envolten, I'angel mlstic en un tur6, que ocupa el bell mig de la ciutat,
i el sol, com astre esplendor6s que la il·lumina. Maria es situada a I'es-
querra, dempeus damunt d'un nuvol i vestida amb els atributs de pastora,
amb actitud de mostrar la nova Jerusalem als que agenollats davant d'e-
lIa, Ii mostren les espases de foc. Amb aquestes espases els querubins
defensen la reina celestial. Aquesta descripci6 de la ciutat celestial per
mitja de Maria, la trobem per primera vegada en l'Apocalipsi de Sant Joan.

Ad te suspiramus gementes et f1entes in hac lacrymarum valle.
Escena que representa la Verge, que ocupa el centre de la composici6,
asseguda en un tron de nuvols i flanquejada per angelets amb instruments
musicals. Aquesta escena es la que denota per damunt de tot el caire
celestial i sobrenatural del tema. Ja que el concepte que esta immers en
aquesta frase de I'antlfona va dirigit a tota la humanitat, aquI, tenim una
representaci6 del prec i clam que s'escapa de les dimensions terrenals,
essent substitu"it aquest clam per una visi6 celestial i per tant d'una acti-
tud molt diferent a la qual optarien els homes.



Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium
ostende. La representaci6 d'aquesta escena es la plasmaci6 literal de la
inscripci6 que encapGala. Aixf, veiem Maria amb el Nen als braGosal cen-
tre i a I'esquerra de la composici6, tot mostrant-Io als devots, que en
aquest cas s6n angelets situats al cant6 dret, en ordre vertical, a causa
de la representaci6 de I'escena en un marc celestial. La composici6 esta
completada per nuvols que marquen les distancies entre la Verge i el Nen,
i la resta de les figures: uns personatges humans, situats al fons en acti-
tud de fugida, i que podrien esser devots lIiurats de I'infern 0 del purgato-
ri per Maria.

o Pia. Escena que representa el tema de la Visitaci6, i que ja s'ha
comentat en el Magnificat, ja que el fet de la trobada es igual en una esce-
na que en I'altra. L'unica diferelncia entre les dues escenes es que, en
aquest cas, entre les dues dones hi ha una serp, sfmbol del mal, mal que
queda aixafat per I'acte de l'abraGada.

Les escenes que no hem comentat s6n les que per la seva similitud
conceptual i formal ja estan explicades en un dels exemples 0, millor dit,
en les frases de I'antffona.









La Visitaci6 de la Verge que cobreix eillen\{ lateral de la capella de la Mare
de Deu dels Colis.





El castell de Peracamps. Tot el que en resta: una torre d'uns trenta metres d'al~da.
(Fot. de l'autor)









Altar de1s Apostols de Jeroni Sanxo. L'escaparata es posterior i esculpida amb tota
probabilitat per Josep Pujol 0 pel seu fill Segimon. (Fot. Arxiu Bastardes)







1. - MARTINELL, C. Arquitectura i £scultura Barroques a Catalunya. Vol. III: £1barroc academic
1731-1810. Barcelona. pp. 66-70.

2. - MARTINELL, C. Op. cit. p. 70. PUIG, Amau. Historia de I'art catala del Renaixement al
barroc. Barcelona 1970. pp. 152-168. VALDIVIESO, OTERO, URREA: £1 barroco y el rOCD-
c6. Vol. IV. Historia del arte hispanico. Madrid 1980, cap. 6.

3. - SEGRET I RIU, M. Josep Pujol, autor del retaule de la capella dels Colis a I'esglesia de Sant
L10renc de Morunys. "D'art" n° 2. Barcelona 1973, p. 73. L'autor fa una transcripci6 del
contracte.

4. - MALE, E. L'iconographie apres Ie Concile de Trente. Paris 1951. MALE, E. L 'art religieux
de la fin du Moyen Age. Paris 6' ed. 1969. WEISBACH, W. £1barroco, arte de la contrare-
forma. Madrid 1942. REAU, L. Iconographie de I'art chretien. Nouveau Testament. Paris
1957. TRENS, M. Maria, iconografia de la Virgen en el arte espanol. Madrid 1948. SEBAS-
TIAN, S. Contrarreforma y barroco. Madrid, 1981.

5. - YARZA LUACES, J. Aspectos iconograficos de la pintura de Juan Fernandez Navarrete "£1
Mudo" y sus relaciones con la contrareforma. "Boletfn del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueologia" Universidad de Valiadolid, 1970 pp. 43-69.

7. - GRAEF, H. La iconografia y el culto mariana a traves de la historia.
Barcelona 1968, pp. 356-357.

10. - DORNN, F. X. Litanie Lauretanae ab beate Virginis caelique Reginae Mariae. Praedicatore
ordinaria in Fridberg. Augustae Vindelicorum. Sumptibus Joannis Baptistae. Burckart, 1750.

11. - RAYMUNDO, T. Nomenclatur Marianus e titulis selectoribus quibus B. Virgo. ASS Patribus
honestatur, contextus, 1639. G. Bois.

14. - SEBASTIAN, S. La imprenta valenciana como difusora del espiritu rococ6. "Cimal" nO. 2.
1979. p. 36.

16. - MELE, Juan C. M. F. Breu noticia de la Confraria dels Colis i Novena. Barcelona, 1924, pp.
10-11. CAM6s, N. Jardin de Maria plantado en el principado de Cataluna. Barcelona, 1948,
pp. 468-469.



23. - ROIG, F. Op. cit. pp. 171-172.

24. - ROIG, F. Op. cit. p. 37. REAU, L. Op. cit. p. 64.

26. - Vulgata del Padre Scio. PEREZ, N. EI magnificat meditado. Bilbao, 1916. p. 33. RUPERTO,
MB de Manresa. Magnificat: estudio y glosas. Barcelona, 1924, p. 88.

27. - RUPERTO, M. Op. cit. pp. 90-91. JOACHIM de Berga. Exercicio cotidiano de meditaciones
a Marfa 5.5. Barcelona, 1764.

31. - ROIG TORRENTO, MB Assumpta. Estudi iconogri'Jfic de la capella de la Mare de Deu dels
Colis. Barcelona, 1983, pp. 116-117.

32. - REAU, L. Op. cit. p. 408, cita diversos exemples, els primers daten del segle XI. DELPECH.
Un souverain, un ange et quelques folies: avatars d'un "exemplum" medieval. pp. 55-64
Pub. de la Sorbonne. Serie "Etudes" n° 16. Paris 1981.

33. - Enciclopedia de la Biblia, vol. I. Barcelona, 1963. Bast6n. Diccionnaire de la Bible, vol. II.
F. Vigoroux, Paris, 1926, crosse. PALAU NACIONAL. Pa'isos Baixos XVII-XVIII, serie de gra-
vats de Joham Collin de la historia de David amb la cita biblica corresponent.



39. - ROIG TORRENT6, Ma A. Influencia de 105gravados de 105 hermanos Klauber en la capilla
de la Mare de Deu dels Colis en Sant Llorem; de Morunys. "Archivo Espanol de Arte". vol.
LVI. Madrid, 1983. pp. 1-18.

40. - DORNN, F. X. Letanfa Lauretana de la Virgen Santfsima, que compuso en laUn Francisco
Xavier Domn y traduxo un devoto. Valencia, 1768.

41. - En la transcripci6 de les inscripcions i de tots els textos blblics hem utllitzat l'edici6 i tra-
ducci6 de la Vulgata realitzada en el segle XVIII pel pare Phelipe Scio. de San Miguel. Aques-
ta Vulgata consta de vuit volums per I'A.T. i dos per al N.T. Fou publicada a Valencia amb
permls reial el 1971. Oficina de Thomas i Joseph Orga. La versi6 catalana es una traduc-
ci6 personal i literal d'aquesta Vulgata. No hem utilitzat una Vulgata en catala perque els
comentaris d'aquest autor ens han sigut de gran ajuda per I'estudi de les lIetanies.

42. - COMA5-RIQUER. Historia de la literatura catalana. vol. IV. Barcelona, 1981. pp. 383-384.
Exemple de serm6 paneglric de la gesta blblica de Judit.

47. - MELE, Op. cit. pp. 25-57. BEDA SEEAUER. Noventialia exercita profestis VII principalioribus
B. V. Mariae. "Summa Aurea de laud ibis Beatissime Virginis Mariae". Paris 1866. t. IV. pp.
1358-1390.

49. - CANAL, J. Ma Salve Regina Misericordiae, historia y leyendas en tome a esta antlfona.
Roma, 1963. p. 119.

50. - SALVE, la Regina ponderada en treinta meditaciones compuesta en italiano per un devoto
de la Virgen y traducida al castellano por el R. P. Fr. Joachin de Berga. Barcelona, s. a. 395
pp. perg. HERNANDO DEL CASTILLO. Historia de Santo Domingo y de la orden de predica-
dores. Valladolid 1612. 5 vol. L1ibre I. Cap. 62.

51. - SALSES, Pere. Promptuari moral Sagrat i catecisme pastoral. 5 vol. Barcelona 1754-1757.
Vol. II plat. LXII pp. 381-385.





ICONOGRAFIA
DE LA

CAPELLA DELS COLLS

- Pervivemcia de I'esperit contrareformista a la capella
de la Mare de Deu dels Calls 7



Aquesta edici6 de

ICONOGRAFIA DE LA CAPELLA DElS COllS,

de Ma Assumpta Raig i Tarrent6,

ha estat enllestida als abradars

de la Impremta Huch, de Berga,

el mes de jUlial de 2001.




