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Res u m
En els temps convulsos de la guerra deis
Segadors a Catalunya, enmig de grans
crisis, Nú ria i la vall de Ribes coneixen l'inici
d'un deis períodes més fecunds des del
punt de vista artístic, en les seves diverses
expressio ns, ja sigui en les arts plastiques
o en la li te ratura. Al mateix temps que el
país s'empobria suportant les penúries de
la guerra , amb el pas i allotjament fo rc;:ós,
ara de fo rces espanyoles, adés de tra pes
fra nceses, el patrimoni artístic i li terari de
la vall de Ribes no feia més que créixe r. El
patrimoni en pedra té la primera proposta
en l'edificació de la nova capella de Nú ria
l'any 16 19, que es veu coronada l'any 1724
amb la construcció del cambril. Aquests
més de cent anys són un segle d'or ta mbé
literari , d'una relativa ment ab unda nt
produ cció li te raria a l'ento rn ele l'edició de
la Historia i mirac/es de la Sagrada imatge de
Nostra Senyora de Ntíria (1666) de Francesc
Marés. Aquest prevere, fi ll de Llívia , i
!'escul to r Domenec Casimira són els gran
creadors ele la vall ele Núria del barroc.

Abstract
In the turbulent times of Segadors war
in Catalonia, in the midst of great crisis,
and the Ribes va/ley and Ntíria know the
beginning one of the most ji-uitful times
from the artistic point of view, in its various
expressions, whether in the arts arts or
literature. While the country became poor
enduring the hardships of war; over and
forced accommodation, now of Spanis /1
forces, sometimes by French troops, the
literary and artistic heritage of the Ribes
va/ley grew. Heritage in stone is the first
propasa/ for the construction of the new
chape/ of Ntíria in 1619, whic/1 is crowned
in 1724 with the construction of the chape/.
Tlwse lwndred years are a/so a Colden Age
literature, a re/atively abundant literary
production around the issue of history and
miracles of the holy image of Our Lady of
Nuria (1666) Francesc Marés. This priest,
son ofLiívia and sculptor Domenec Casimira,
are the great artists of the Baroque Ntíria
va /ley.
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En els temps convulsos de la guerra deis Segadors a Catalunya, enmig
de grans crisis, Núria i la vall de Ribes 1 coneixen l'inici d'un deis períodes
més fecunds des del punt de vista artístic, en les seves diverses expressions ,
ja sigui en les arts plastiques o en la literatura. Al mateix temps que el país
s'empobria suportant les penúries de la guerra, amb el pas i allotjament
forc;:ós, ara de forces espanyoles, adés de trapes franceses, el patrimoni
artístic i literari de la vall de Ribes no feia més que créixer. El patrimoni
en pedra té la primera proposta en l'edificació de la nova capella de Núria
l'any 1619, 2 que es veu coronada l'any 1724 amb la construcció del cambril.
Aquests més de cent anys són un segle d'or també literari, d'una re1ativament
abundant producció poetica a l'entorn de l'edició de la Historia i mirac/es de
la Sagrada imatge de Nostra Senyora de Núria (1666) de Francesc Mares . Aquest
prevere , fill de Llívia, i !'escultor Domenec Cas imira 3 són els gran creadors del

santuari de Núria del Barroc.
La nova església de Núria, ja completada amb el cambril, havia de
ser l'any 1724 una petita joia del barroc, e n qu e la plasticitat deis retaules
posaven en imatges les intu'lcions poetiques de Francesc Mares i del g rup de
poetes barrocs de la vall de Ribes .
Amb aquest treball propaso al lector i a !'investigador una visita guiada
per aquest espai avui desaparegut, i també una proposta de reproducci ó i
restauració d'aquest patrimoni aprofitant les tecniques modernes perque el
turisme cultural gaudeixi de l'emoció de la recuperació d'un ambient insolit.
És generalment acceptat que e l Barroc, entre altres moltes coses,
tendeix a la barreja de generes, estils i, en e l cas de la literatura catalana,
també practica l'ús i la mescla de diverses llengües. Segurament aquesta

1

A Miguel SITJAR 1 SERRA (20 10) , "V isea lo rei d'Es panya! La va ll de Ribes en el co ntext deis

co nflictes tra nspirin encs ( 1624-1659)", 18/X número, 6 (octubre, 20 10), pág. 153- 161 , es pot llegar un
resu m deis esdeven im ents bi+lics d'aguells anys a la va ll de Rib es.
2

jordi MASCARELLA 1 ROVIRA- Migu el SITJAR 1 SERRA (2001), "25 d'abril de 16 19. El tracte

de la construcció a preu fet d'una nova cape lla" , Núria abans del cremallera. Vivéncies de viatgers, pag.
15- 17.
3

Pel que fa al primer, Miquel SITJAR 1 SERRA (20 11 ), "Francesc Ma rés", La nissaga catalana del

món clássic, Barcelo na, Revista Auriga, pág. 95-98; i pel que fa al sego n, Montserrat MO LI FRIGOLA
(20 10) , "Dídac de Rocabertí de Pau i el reta u le major del sa ntuari de Núria se nse fronte-res. Doménec
Casa mira i Pon~ Germá, entre les <dues Cata lu nyes>' /8/X número, 6 (octubre, 201 0), pág. 365-4 25.
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manera d'entendre la forma apropa molt el barroc a la sensibilitat de l'art
contemporani, tant com l'allunya deis postulats classics i noucentistes .
Aquest treball no pretén aprofundir doctrinariament en aquesta idea,
sinó oferir una visió de com la literatura !latina culta del Barroc dialogava
amb la literatura catalana i la popular, amb el llegendari i amb la plasticitat
de la imatgeria deis frontals d'altar.

LA UBICACIÓ GEOGRÁFICA DE NÚRIA
Un deis interessos deis promotors del santuari de Núria a !'epoca del
Barroc és situar la seva val! al món per a augmentar-ne el coneixement i les
visites, assegurant-ne el manteniment, essent així també fidels als principis de
la contra reforma que advocaven per un reforc;at culte als sants i la marededéu .
Francesc Mares, promotor, poeta i Iiterat, és un deis actors principals d'aquest
impuls que Núria viura sota el Barroc crea ti u i contrareformista. És !'autor del
!libre principal sobre Núria que mai s'hagi escrit. Basa la seva actuació literaria
en el fet que Núria i la seva historia no poden continuar amagats, perque no
és bo que "una margarita tan preciosa com esta miraculosa historia estigués tant
escondida, sens espargir los /luminosos resplendors de la su a gentilesa", 4 i ho fa en
!lengua catalana pensant en els lectors més propers, la gent "de les muntanyes
de Catalunya (.. .) que no entenen la /lengua castellana o no tindrien tan gust en
1/egir-/a com tindran en la propia de sa patria". Aquesta presumpta autolimitaci ó
lingüística no significa ni implica provincianisme ni tancament a la cultura del
món , ja que Mares corona la seva obra amb un poema en la !lengua universal
de !'epoca, el !latí, i que constitueix un resum , una mena d'abstract de tot
el llibre per als lectors d'arreu del món .5 La llengua espanyola o castellana,
dones, totalment absent de la literatura nurienca del segle XVII, no té per
els autors nuriencs !'exclusiva de la universalitat. Mares sembla apostar pel

4

Cito sempre per Frances c MARÉS ( 1666),

Historia i Mi rae/es de la Sagrada lmatge de Nostra

Senyora de Nliria, Barcelo na.
5

La

Brevis Enarratio hystoriae Viginis Mariae de Nuria di ns Francesc MARÉS (1666). pag. 3 18-322.

"Edició crítica de la <Brevis enarratio hystoriae
Virginis Mariae de Nuria) ', Centre d'Estudis Comarcals del Ripollés (A nnals). pag. 3-8. Les t r aduccio ns q ue
N'h i ha una edi ció rece nt a Miquel SITJAR i SERRA ( 1985),

prese nto són m eves.
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llatí per internacionalitzar la cultura i el patrimoni cultural catala del seu
temps.
En els primers versos hexam etres d'aqu est singular poema, l'autor
situa el santuari de Núria en la seva ubicació geogratica, servint-se de la
terminología culta cl assica, que compartien tots els europeus de l'epoca.
Nurius est portus seu mons, quo celsa Pyrene
Aera transgrediens, ad caeli tollitur astra:
Hunc tenet in medio Ceritana, uberrima tellus,
Riparumque potens Vallis, quam flumina ditant.
Hinc, atque hinc vasti consurgunt aspera montis
Saxa.

Núria és un porto una muntanya, on /'alt Pirineu travessant els aires s'alrafins
als estels. És entre la Cerdanya, terra molt rica, i la potent val/ de Ribes, que els
rius enriqueixen. O'aquí sorgeixen els rocams d'aspres muntanyes.
El Renaixement, interessat a reproduir i retrobar arreu de la geografia
les petges mítiques de Grecia i Roma va imposar la fórmula de prestigiar els
llocs per humils que foss in amb noms de resso mític grec o llatí. Seguint
aquesta tradició, l'autor situa Núria entre la va ll de Ribes i la Cerdanya ,
esme ntada Ceritana i no Cereta nia o Cerretania, és a dir amb una variant
cu lte del nom més classic llatí, pero qu e no amaga la relació del nom de la
terra de Cerdanya, amb els cultes a la deessa de !'agricultura, (eres, com el
mateix autor sembla insi nu ar en posa r-li l'e pítet uberrima tellus, ésa dir, 'terra
riquíssima en recursos natural s'.
La vall de Ribes, sense ca p tradici ó d'esment en la toponímia antiga, veu
adaptat el seu nom medi eva l de va /lis de Rippis, qu e gramaticalment podía
sonar horribl e a unes ore ll es molt llatinitza des, pel nom llatí Riparum va/lis,
fent també una aposta per l' etim ologia més obvia de terra de rius i rieres ,
que a més rep una confirmació ambla frase epítetjlumina ditant, ésa dir que
l' enri qu eixen els rius .
Aqu esta mateixa idea de la riquesa fluvial de la va ll de Ribes és també
expressada en ca tala per Mares a !'interior del seu llibre fent-se resso del
sentiment d'alegria pels bons negocis qu e, gracies a la for~a deis rius, es fan
en molins i fargues en aquells temps del Barroc.
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"Ba ixa lo riu Freser de les muntanyes de Ntíria per Quera/bs, i regant tata
aquella val/ i antiga vi/a de Ribes, la fa rica amb molins i fargues , en les quals se
fabrica lo ferro" .6
Ha calgut, dones , per part de l'autor en el poema llatí, un esforc; de
creativitat i imaginació per dotar la vall de Ribes d'un presti gi que no
desdigués el de la molt famosa i mítica Cerdanya . Per fer-ho, ha hagut de
prescindir de la tradició classica, inexistent a la vall de Ribes, i trobar-la en el
seu món contemporani, en el quall a vall de Ribes era terra rica en rius, on es
fabricava un ferro de gran prestigi i valor.
L:autor continua la descripció de la bellesa dellloc de Núria fent esment
d'aquelles coses qu e, pera un lecto r curiós, podi en ser més interessants . Vet
aquí el boix:
Fit bicolor buxus, roseo velamine picta
(quale suum montrat cum Titan aequora linquit).
Non secus ac laurus stridentia fulmina temnens.

El boix té dos colors: per un pigment rosat té el mateix color que el tita Sol
mostra quan surt de dins del mar. Com el/Iom; foragita els estridents 1/amps.
L:estetica barroca estima els jocs de color. La floració del boix a les
muntanyes de Núria a finals de juny, que provoca en les fulles una mescla de
co lors verds i vermells, emocionava, i encara avui emociona els que tenen el
privilegi de veure-la. L:autor s'hi recrea, comparant la coloració verme llosa amb
el cromatisme del mar quan hi ha la sortida del so l ("el tita Sol"). Pero elmés
sorprenent és la compa ració del boix de Núria amb una de les qualitats que
s'atribu'la al llorer de I'Oiimp: la de salva r deis llamps. Una comparació indLIIda ,
segons se mbla , perles converses de Francesc Mares amb la ge nt del país.
"D 'aquest boix acostumen los romeus o pelegrins quan se'n tomen de visitar
aquest santuari fer-se'n una corona, així com antigament los qui baixaven de la
muntanya Olimpo victoriosos acostumaven de coronar-se. 1 diuen comunament los
natura/s d'aquel/es muntanyes que és molt apropiat aquel/ boix pera guardar deis
1/amps en les tempestes" .7

6

Francesc MARÉS ( 1666). pág. 24.

7

Fra ncesc MARÉS ( 1666). pág. 14.
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Certament, a la tradici ó classica, 8 entre altres coses, es considerava
qu e el llorer defe nsava deis llamps i de les tempestes i, a més , coronava
els triomfadors en els jocs. En canvi, del boix de Núria, només se sap que
els pelegrins se'n feien una corona, que més que tenir funció de corona de
triomf, devia comportar la funció de suposat protector contra els llamps. Pero ,
d'aquest dialeg entre tradició classica i popular, en so rgeix dins el poema !latí
un producte nou amb valor afegit, un boi x ve rmell que esta dotat del poder i
de les suggestions delllorer olímpic i qu e co nve rteix Núria, per co ntacte, amb
una mena d'Oiimp sagrat deis catalans. Una creació suggestiva i poetica ben
nova i atrevida en la línia del Barroc. Al cap d'uns segles Verdaguer aprofitara
algu nes d'aqu estes suggestions paisatgístiques en la seva obra. 9
La universa lització deln om i la tradició de Núria segueix amb la hi storia
de la fundació per un deis sa nts més prestigiosos de !'Europa medieval
cristia na, sant Gi l. 10

SANT GIL I t.:EXPULSIÓ DELS SIGNES PAGANS
At postquam Aegidius, Graecorum sanguine cretus,
Hos coluit montes coelesti accensus amore.
Non querulos panes video percurrere sylvas.
Cornifer inde fugit, Faunusque expellitur omnis,
Omnia fugerunt extemplo monstra ferarum .
Et locus hic semper castis se devovet aris
Christiferae et pulchris stipantur floribus arva.

' Pel que fa a la tradi ció cláss ica a l'entorn del ll ore r, ta mbé co m a protector co ntra els llamps,
Javier SALAZAR RINCÓN (2007), "So bre los signifi cados del laurel y sus fu entes cl ás icas en la Edad
Medi a y el Siglo de Oro", Asociación Internacional de Hispan istas. Almería. En la tradi ció popul ar catalana és refe réncia obligada llegir j oan AMA DES ( 1982- 1985), El Costumari Cata /á, volu m 11 , Ba rcelona,
Edicio ns 62, pág. 688.
9

Miquel SITJAR SERRA (200 2). "El 1/egendari i lradicions de Núria a /'obra de Verdaguer", Anuari

Verdaguer, número 7 /, pág. 477-486.
10
Hi ha moltíss ima bibliografi a so bre sa nt Gil i el se u cul te a Fran<;a, peró també sobre la importáncia que té la seva fig ura en la literatura fra ncesa. Sob re aquest darrer aspecte és út il E.C. JONES
( 19 14), Saint Gil/es. Essai d'histoire /ittéraire. París.
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1 després que Gil, nat de la sang deis grecs, ences d'amo1; va conrear aquests

muntanyes amb /'amor del ce/, no veig que els pans bramant recorrin els
hoscos. El que porta banyes n'hafugit, i tots elsfaunes n'han estat expulsats,
i aquest /loe es dedicará per sempre en cast altar de la que portá el Crist, i e/s
camps s'omp/en de boniques jlors.
Comenc;a el cicle de sant Gil, !'escultor de la imatge de la marededéu.
Segons el poema llatí, aquest sant, originari de Grecia, és !'expulsor deis pans,
deis satirs i deis faunes del món paga, de'ltats de la natura greco romana, que
el cristianisme va demonitzar, i mai millor dit, perque, els assimila als diables
de la tradició judeocristiana. Així, amb una pei.illa de quadrúpede com els
pans, apareix el diable coma tal , al retaule perdut del santuari (fig. 1), enfilar
dalt d'un arbre amb una clara intenció de fugir de Núria , després d'haver
temptat uns pobres pastors. Lautor del retaule segueix, dones , al peu de la
ll etra, el vers llatí comifer inde fugit, és a dir, el que porta banyes fuig d'alla.

EL DIABLE EN LA ICONOGRAFIA 1TRADICIÓ BARROCA NURI ENCA
Per contemplar i entendre bé el reta ule on apareix el diable, és exce Hent
la lectura d'aquest passatge de la prosa catalana de Francesc Mares:
"De majar admiració és encara lo que en altre ocasió succeí a a/guns pastors
d'aquel/a muntanya. 1fonc: que venfuts una vegada uns miserables pastors i frágils
pastors d'ww temptació del dimoni, i de /'apetit desordenat de la ca m, se n'amenaren
una dona dolenta, per a tenir-se-la en sos corta/s o p/etes. 1 com lo pecat de la
deshonestidat sia tan gran ofensa de Oéu i de la Puríssima Verge Maria, permeteren,
que mentres los pastors eren amb lo bestiar, i la dona estava sola en lo /loe de la
pleta cosint, li aparegué un diab/e en .figura d'home, i li digué que el/ volia tenir part
amb ella, i volent-s'hi acostar pera agafar-la, la dona crida tot espantada un gran
crit dient: Verge Maria i santes virtuts de Núria, ajudau-me. Dites estes paraules,
lo dimoni no s'hi pagué més acostw; amb que la dona pagué fugir allí, on eren los
pastors, als quals, amb grans crits, cridava . /lo Diab/e sempre la seguía al darrera,
pero de 1/uny, que mai s'hi pagué acostar més des de que oí lo nom de Verge Maria
de Núria. Arribada la dona als pastors, los canta lo que li havia succei't, dient que, si
no jos per /'ajuda de la Verge Maria i San tes Virtuts del sant /loe de Núria, lo Oiable
l'haguera ofegada. Los pastors restaren també molt espantats, i veren al Diable, que
se n'era pujat en un arbre, que apareixia una gran fantasma. 1 des d'al/í losféumés
167
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Altau i retaulu restaurau de Sant.a Mario de Núria .
Detall, R etaule al ' legl>ric ala prodísí• que precediren la troballa de la Mare de D~u.

Figura l. Los pastors restaren també molt espantats, i veren al Diab/e, que se n'era pujat en un arbre,
que apareixia una gran fanta sma. 1des d 'allí los féu més temor; perqué los amena¡:ava ambla ma, i
amb lo cap, i amb la sua espantable veu los cridava, i fe ia moltes amenaces.
(l¡.fu stració procedmt del Record del Santuari de la Mare de Déu de Ntíria, Barcelona,s.d.)
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temo1; perque los amenarava ambla ma, í amb lo cap, í amb la sua espantable veu
los crídava, í feía moltes amenaces.
Los pastors atemorísats, í doloríts de son pecat, s'agenollaren envers la santa
Casa de Nostra Senyora, i sant /loe de Núria, ifent lo senyal de la creu, lo Diablefugí
envers la muntanya de Puigmal". 11
t.:origen de la historia d'uns pastors dominats pels desitjos de la carn és
popular, i no elaborada a partir de textos literaris cultes, com ho testimonia
el fet qu e estigui molt prese nten altres llegendaris i en la tradició popular. 12
Aquí i ara ens interessa, pero, explicar amb Mares una escena d'aquest
retaule representada d'una manera prou confusa per la superposició de
temps i moments, el comentari de la qua! , tal com apareix en el text citat
podria servir per iHustrar els visitants a Núria, als quals els podria passar per
alt una historia d'aquest contingut moralitzant tan evident.
En aquest quadre hi ha un molt bon estudi de moviment i una certa
vivacitat que rep el seu suporten un seguit de línies imaginaries que marquen
les mans i els bra¡;:os estesos d'a lguns deis personatges. A !'escena hi ha sis
personatges que , de fet, són cinc. Al fons del quadre , el personatge central,
el que n'ocupa el centre gairebé de l'espai és un pastor, al qua! id entifiquem
perque porta la tradicional samarra i un bastó de pastor o gaiato, que sosté
ambla ma esquerra. Penso que aquest personatge és el diableen figura d'home
que ha anata temptar la dona , segons el re lat de Mares . Aquest home , ambla
ma dreta al<;ada sembla que acompanya unes paraules que adre<;a a una dona
asseguda , a la qua! mira . La dona esta afligida, aparentment, pel que sent que
li diu l'home . Amb la ma esquerra es tapa la cara o s'esta eixugant algunes
llagrimes. Amb la ma dreta la dona agafa un !len<; de roba, qu e seria la pe<;a
qu e estava cosint abans de l'aparició del diable en figura d'home , segons el
relat de Mares. Es tracta, dones, del diable, que tempta carnalment la dona ,
que no vol acceptar la temptació, i que invoca les virtuts santes del !loe de
Núria . Presideix aquesta primera escena un ange l, que, des del cel, mira la
dona, potser protegi nt-la com un angel de la guarda .

" Francesc MARES 11666). pág . 88-89.
12

josep Sebastia PONS 11929), La Littérature catalane en Roussillon au XVIIe et au XVI/le siécles.

París, pág. 144- 154.
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A primer terme del quadre , hi ha el segon moment, que només es pot
entendre si es té en compte que , entremig, la dona ha fugit invocant el nom de
Núria i les seves santes virtuts, i qu e ha pogut arribar fins als pastors. És !'escena
final: els seus protagonistes tenen un volum superior als de !'escena del fons, per
mostrar que pertanyen a moments diferents del relat. La sensació de separació
entre les dues escenes també ve ajudada per la longitud de l'arbre, prop del
qua! el diable en figura d'home intenta seduir la dona, i l'arbre on ara el diable
descobert esta enfilat com rampant. El diable , que té cara d'ancia , és gairebé
calb. Sobre la calba s'hi veu clavada una banya . Va nu , la pellllisa, la pota que se
li veu és la d'un animal quadrúpede. Talment, amb una pota de quadrúpede , la
tradició classica representa els déus pans que sant Gil havia expu lsat de Núria.
Amb la ma

a mena~a

dos pastors. Un d'aqu ests pastors, que p01ta capa i una

barretina, al~a el bra~ . iniciant potser el qu e serien els actes d'exorcisme que
Mares explica. t:altre esta en la posició previa a agenollar-se cap a la santa casa
de Núria per ofendre el diable . Per tota !'escena puHulen cabres.

L:EPISODI D'AMAD EU
El comentari d'altres esce nes del retaule és present en alt res passatges
de !'obra de Mares . Aixo vol dir o que Mares descriu el retaule en algun s
passatges que escri u, o que els autors del retau le ll ege ixen Mares i el
tra nsfo rmen en suggestives imatges, si la cro nología del retaule és posterior
a l'edició del !libre de Mares. 13 Sigui el que sigui, el visitant del Barroc i el
posterior fins a l'any 1936, podí a aprofitar la for~a visual del retaul e i el
record del relat literari de Mares per recrear bona part de la historia del
retrobament de la imatge de la marededéu, salvada per sant Gil i ocultada a
!'interior d'una cova, un deis temes més importants del ll egendari de Núria ,
perque, de fet, significa el naixement i la construcció del santuari .
Un d'aquests ep isodi s és la vocació o crida d'Amadeu (fig. 2), un sant baró,
segons unes fo nts de Dalmacia, Dalmatiae e regno (quae est pars non cognita

13

Ni Mo li (20 1O) ni E. CORR EDERA ( 1960), "Apuntes para la hi sto ria de Nuria. El retabl o el e

Nuria" , Ausa, vol u m 3, núm ero 32, pag. 38 1-386, donen notes documentals co nvince nts sobre la data
exacta d'a lgunes de les esce nes del retaul e que este m comenranr.

170

UN SEG LE D'OR EN ~A RT 1 LA LITERATURA A NÚRIA 1 LA VALL DE RIBES (1619-1724)

Ahau í rct&ulu rtltauu'J de SantA M'aria dt Núda.
Detall: Amadeu va a Núría per edificar la primhiva Capella,(Any 1072).

Figura 2. Digue-li Amadeo lo que aquella nit ti havia a/tra vegada acontengut, i veent que conformaven
los dos, amb malta alegria i contento, se despediren /'un de l'altre, donant-li lo bisbe la sua santa
benedicció, li encomaná moltes veres pregás a Déu per el/.
{11-/ustració procedent del Record del Santuari de la Mare de Déu de Ntí ría, Barcelona,s.d.)
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nostris), i segons d'altres, de Damasc. 14 Amb aquest episodi, en el qual Amadeu
rep la crida de Déu per fundar un santuari maria a la llunyana vall de Núria ,
el retaule barroc de Núria inicia un cicle molt important, tematicament molt
rellevant, el de la construcció de la santa casa de Núria , que havia de ser molt
faci lment llegit i compres en una epoca , en la qual el mateix retaule era la
cu lminació d'una reconstrucció de 1' església i al tres dependencies de la val l.
En el primer quadre, partit també com !'anterior en dues escenes en
que, amb una gra n econom ia i síntesi iconografica, hi ha narrada bona part
de la historia d'Amadeu, que Mares descabdella amb més amplitud en el seu
llibre . Les gesticu lacions i posicions corporals, que més rellevant fan la figura
d'Amadeu en aquest quadre del retaul e , só n descrites també en els textos .
A la banda de la dreta d'aquest, !'escena més impo rtant en grandaria física
dins del conjunt, ta mbé per

for~a

simbo li ca perque representa la consagració

d'Amadeu i e l seu enviament a la mi ssió sagrada . Aquest apareix en actitud
humil , agenollat davant un bisbe i vestint habit de monjo benedictí. En cap
punt del llegendari, ni en la tradició ni en !'obra de Mares, s'explica que
Amadeu fos benedictí. No se mbla que !'arti sta hagi pres en consideració
la presumpta fundació de Núria per monjas ripollesos, sinó que !'autor del
retaule fa ús d'aquesta llibertat per marcar visualment el caracter religiós del
personatge. Mares el presenta amb aq ue stes paraules .

"En la terra de Da/macia, que és una regió d'Esc/avonia, hi hagué un home; lo
qua/, des de minyó, i deis primers anys de sa edat, s'emp/ea tot en lo servei de Déu,
empleant-se sempre en oració, dejunis i contemplació, i, per ~o. era anomenat de
tothom: Amadeu". 15
Amadeu és un ho me que prega , i en aq uesta actitud corporal apareix
en aq uest quad re. Aq uí, age nollat dava nt del seu bisbe, li demana la seva
benedicció. Previament, Amade u havia tingut la visió en somnis d'un ange l
que li insisteix perque surti de la seva terra i vagi a les mu ntanyes d e is
Pirineus a fundar un santuari maria. Amade u fa consultes al seu co nfessor i
al bisbe. Aquest darrer li confirma el mi ssatge i o rdre divina, perque també a

14

1 enviá per ¡-o un sant hom 1 molt devot i servent seu 1 que es deia amb son propi nom 1joan Antoni

Amadeu 1 lo qua/ per ordre de Déu 1 des de Damasco en Turquía 1 vingué en est /loe per gran preu, d iuen els
versos de la lnvenció Mirawlosa de la Sagrada lmatge de Nostra Senyora de Ntí ría (Barce lo na, 1627).
15

Francesc MARES ( 1666), pág . 69.
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ell se li ha apa regut el mateix angel amb el mateix mi ssatge. El bisbe, revestir
elega ntment en la seva dignitat i tocat de mitra , s'alc;a sobre dos grao ns que
sembla que condueixen a la seva catedra, de la qua! nom és és visibl e el pom
d'un deis brac;os. Dan·e ra d'ell , una noble arquitectura d'aire renaixentista
suggere ix un a catedra l. Acompanyen el bisbe dos personatges qu e parlen
distretament darrera d'ell. Tant els vestits d'aqu ests darrers com l'habit fose
d'Amadeu contrasten amb la blancor de les vestidures litúrgiqu es del prelat.
L.:escena és descrita així per Francesc Mares:
"Passats tres dies ti toma apareixer /'angel molt enutjat, reprenent-lo, de que,
de que no hagués prest posat en obra lo que de part de Déu li era estat denunciat
i manat, i li digué que anas a consultar a son prelat, que e/1/i diría lo que havia de
Jet: Aparegué en la mateixa nit l'angel al sant prelat, dient-li que no dubtas en aixo,
i que aconsellas amb tates veres a Ama deo, ha posas per obra, i en execució, perque
aqueixa era la volun tat de Déu. En lo endema trabaren-se los dos, i lo prelat amb
malta alegria i contento lo va abra~;ar i ti digué: oh ditxós i moltes vegades ditxós,
puix Déu omnipotent vos elegeix per un ministeri tan a/t: lo parabé vos dono de
tanta felicita t. Ana u, Amadeo, germa i no tingau ningun dubte, ni tem01; que ha veu
de sabet; que, a mi (encara que indigne) se m'és estat revelat lo mateix. Digue-li
Ama deo lo que aquella nit li havia a/tra vegada acontengut, i veent que conformaven
los dos, amb malta alegria i contento, se despediren /'un de /'altre, donan t-li lo bisbe
la sua santa benedicció, li encomana moltes veres pregas a Déu per e/1". 16
El text s'avé a la perfecció amb les actituds gestuals i psicologiques
dei s perso natges, qu e apa reixen cise ll ats al retaule, on fins i tot l'angel que
sobrevo la graci lment !'esce na podría co rrespondre a l'a ngel enutjat, essent,
dones, no un angel ornamental co m tants n'hi ha en la tradició artística, sinó
un ange l amb un paper concret en la hi storia .
En la segona part del quadre, i en una mida més redu'lda, com vo lent
dibuixar una persp ectiva de llunyania, s' hi aprecia la vaga forma d'u na
muntanya rocosa , imponent i so litaria , davant la grandaria de la qua! la
ge nt qu eda petita . Gairebé al cim , hi tornem a ve ure age nollat Amadeu. Una
vegada més, Mares ajuda a comentar !'esce na i posa veu a les imatges:
"Veent lo bon Amadeu, amb quanta prosperitat i prestesa era arribat al/loe,
que l'angelli ha vía dit, i que amb tanta facilitat l'havia trobat (que el/ ha tenia per

16

Fra ncesc MARÉS (1666), pág . 7 1-72.
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Figura 3. Arriba a Quera lbs la nova
de qué feien cape/la en aquella plana
a honra de Maria Santíssima,i així
acudiren a/guns hómens, que los w1s
tallaven bigues, los altres feien calr;
losa/tres portaven pedres.
(11·/ustració procede11t del Record
del Santuari de la Mare de Déu de
Ntíria, Barce/ona,s.d.)
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una cosa molt dificultosa) s'acaba d'assegurar. de que Nostre Senyor Déulifeia molt
gran gracia , i mercé d'haver-lo elegit per aquel/ ministeri , que havia de ser tant en
servei de Maria Santíssima Senyora Nos tra. Així alabant el Senyo1; comenra a besar
aquella santa terra, dient: oh ditxosíssima terra, puix tants i tant grans tresors en
tu estan amagats. En la qua/ la reina deis angels, Mare de Déu i Senyora Nostre, ser
serveix de ten ir cambra per ésser visitada, i reverenciada deis faels cristians.
Estigué lo bon Amadeu allí un bon espai de temps agenollat, fent gracies a Déu
i a Maria Santíssinw" . 17
El cicle d'Amad eu segue ix amb un qu ach·e (fig. 3), dissenya t a partir d'un
profu nd co neixe me nt de la maq uinari a deis mestres de cases. Una politja que
puja la pedra que ca rrega Amadeu ocupa e lll oc central de !'escena. La corda

17

Francesc MARÉS ( 1666), pág. 73.
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de la politja és estirada per un home vestit amb una gran elegancia i pentinat
ambla tradicional cua o perruca que duien els nobles i burgesos de !'epoca.
Un altre home, vestit igual, carreteja una pedra que duu posada al damunt
del cap . Els vestits nobles d'aquesta gent podrien fer pe nsar que representen
els co mitents del retaule, o els protectors del santuari, els més importants
deis quals eren en aquella epoca els Rocabertí, que havien marcat la seva
contribució al santuari posant el seu escut nobi liari, per exemple, al cambril
del segle XVIII. 18 En canvi, si se segueix la interpretació de Mares, aquests
homes no són habitants de Núria , car tots, segons la tradició , eren vilatans
de l poble veí de Queralbs:

"Arribó a Quera lbs la nova de que feien cape/la en aquella plana a honra de
Maria Santíssima,i així acudiren alguns homens, que los uns tallaven bigues, los
al tres f eien calr; los al tres porta ven pedres". 19
En un altre registre , el poetic literari de la Historia de Nostra Senyora
de Núria en octaves catalanes, publicada per Mares en el seu !libre, amb
concessions ben clivertides a l'exageració barroca , s'iHustra !'entusiasme
constructiu de Núria:
Comencen los pastors amb gran prestesa,
Los uns a tallar bigues, pedra els altres,
Los uns fan argamassa amb gran clestresa,
Altres de fonament fan parets altes,
Tots s'empleen en esta santa empresa,
Tots procuren en que no hi hage faltes:
Si de Salomó lo Temple fer podien,
És cert que tan i molt major farien .20
Festa i pompa barroca
Pel que fa al retaule, el cicle iconografic i tematic es compl eta amb la
joia esclatant i la festa del trobament de la imatge de la marededé u, revestida

18

Montserrat MOLI (20 10), pág . 387.

19

Francesc MARES ( 1666) , pág . 75 .

20

Francesc MARES ( 1666) , pág . 325
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en la prosa literaria de Mares amb una petit augment del luxe ex pressiu i
d'imatge ri a, molt moderat pero , perque !'autor no ha de contradir el que
ha prom es, "la J/anesa en /'estil i en lo J/enguatge [... [ perque la materia demana

aqueixa senzillesa" .
Les escen es són due s: la del trobam e nt propiament dit (fi g. 4) i la de
la processó sagrada que condueix la imatge de la marededéu cap al temple
(fi g . 5). Un molt bon resum d'ambdues esce ne s la donen aqu ests festius
ve rsos llatins de la Brevis Enarratio, ja tan citats:
Tum vero ancipiti Pastorum corda timore
Turbantur passim, sed qui praestantior alter
Antrum introgressus, Genitricis corde salutat
Effigiem, Matremque Dei reverenter adorat.
Egressus rursus socio, populique secundam
Exultants retulit divino numine sortem.
Hinc proceres subeunt plebis sociante caterva,
Arcanum referant, cernunt (mirabile dictu)
Insolitos lucis radios diffundere Solem.
Scilicet irradians Virgo, quae Virgo coruscat,
Non secus ac clarus aplendet post nubila Phoebus).
O quas tune voces! O quae tune gaudia terris!
Quos dabat accentus, misto inter gaudia risu
Plebs! Verum aurata fulgens in veste Sacerdos
Iam canus, iam maturo venerabilis aevo,
Cernuus effigiem felici sorte recepit
Ex antro, in templo summoque decore Iocavit,
Esset ut hic cunctis saeclis venerata futuris.

Aleshores els cors deis dos pastors s'espanten alhora, amb doblat temor, pero
qui és més prest que /'a /tre, entrant din s la cava, saluda de cor la imatge de
la marededéu, i /'adora reverentment. En sorti1; exultan t. explica la fe li f sort
amb /'ajut diví, al company i a la gent. Aquí vénen els princípals del poble
acompanyats de la multitud per adonar-se del místeri, í veuen (és admirable
explicar-ha) que el sol difon ínsólits raigs de 1/um. És a dí1; és la Verge que
irradia, és la Verge que brilla. No resplendira igual el ciar sol quan hauran
passat els núvols. Oh quina cridoría aleshores! Oh quin goig a la terra! Com
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canta va el poble, amb un riure de joia! Peró un sacerdot 1/uint en un vestidura
daurada , ja canós, ja venerable per la seva madura edat, ajupint-se recull
amb fe/ir sort la imatge. De la cava /'ha col·Iocada dins del temple amb gran
decórum, perque sigui aquí venerada pe/s segles futurs.
Aquest quadre del retaule , com d'altres del mateix conjunt, representa dos
moments narratius successius. A la part de dalt, a !'esquerra, un pastor, abillat
com sempre amb els vestits tradicionals, corre. Per que i cap a on corre?
De nou la literatura ens dóna la resposta . Ara en el text poetic de la Breu

narració de la História de Nostra Senyora de Núria, en el punt en qu e un deis
pastors que van trobar la imatge de la marededéu diu a l'altre:
Corre molt prest dix l'un, al poble avisa,
1 al reverend primer capella nostre,
Que es cosa vera, i no cosa de risa,
Vinguen veure el tresor, que ací se mostra,
Que no és invenció, trajo o divisa,
Veuran-ho tots, ves, corre per la posta.
1 mentres que el poble a venir tarda ,
jo restaré en est lloc per guarda. 21
El disseny del pastor corredor i missatger és molt reeixit. Hi ha una g ran
vivacitat de brac;os i cames que demostren la pressa per arribar al pobl e i
anunciar la joia de la troballa.
A !'escena de sota , ja s'ha produ"lt la trabada de la mareded éu i la imatge
queda aturada en el moment que el sacerdot revestit i, refulgint en tot el
luxe litúrgic (aurata fulgens in veste Sacerdos) , extreu la talla de din s la
cova. Mares en la seva prosa descriu aqu esta escena, que sembla be n bé un
comentari d'aquesta escena del retaule:

"Havent acabada l'oració el bon ve// [el rector de Queralbs[ s'alra. i com altre
sant vell Simeón, amb molt respecte, prengué en sos braros la venerable ima tge de
Maria , amb lo se u preciosíssim fill jesús, i la tragué Jora de la balma o cova [... ] En
lo mateix punt que la gent veren la santa imatge molt devotament s'agenollaren

21

Fra ncesc MARÉS (1666), pág . 329-330.
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A !ton i retau1es restaurnb de Santa M aria de Núria.
D.r~IJ, 1':1 senyor Recto r de Querolbs treu l'lmatge de la Cova .

Fi gura 4. Verum aurata fu/gens in veste Sacerdos
Jam canus, iam maturo venerabilis aevo,
Cem uus effigiem felici sorte recepit.
(IHu strac ió procedent del Reco rd del Santuari ele la Mare de Déu de Núri a, Barcelona,s.d.)
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davant d'el/a, i amb grandíssima alegria de cor, digueren tots: alabada, /loada i
glorificada siau vós Verge María Santíssima de Núria. "22
A !'escena del retaule, el sacerdot, rector de Queralbs, porta alba i una
estola penjant del col! i la seva mirada s'adrec;:a inexpressiva i humil sobre
una talla de la marededéu , que , per res !'artista s'ha esforc;:at a representar
amb l'estil

rom~mic

tan característic de la talla Núria. Per aixo !'espectador

només pot saber que la talla, la imatge duta en brac;:os pel rector de Queralbs,
és la de Núria , pels tres símbols nuriencs (la creu , !'olla i la campana) deis
peus de !'escena , que, segons la llegenda, aparegueren dins la cova ocultats
acompanyant la santa imatge. Són a terra, cosa que , veient que hi ha un
penya que fa d'escenari darrere mateix, fa pensar que el capella ésa !'interior
de la cova i que acaba de recollir de terra la talla de la marededéu , i que el s
altres personatges són a fora amb les teies enceses, que solien acompanyar
les processons barraques amb la Iluminaria que tant espectacular resultava
pera aquesta estetica.
La processó, que dura la marededéu de Núria de la cova a l'església , és
l' objecte del següent quadre del retaule . És un quadre pie deis detalls festiu s
d'una processó barroca: els escolanets amb ciris i penons , que sembla que
ballin, els laics i e ls sacerdots, el talem i els seus portadors i, al centre del
quadre , sota el talem, portant al damunt la talla de la marededéu, el rector
de Queralbs, queja coneixem de !'anterior quadre. Una vegada més, Francesc
Mares esdevé comentarista privilegiar d'aquest quadre i n'aporta algunes
claus inte rpretatives:

"Estavaja aparel/at un hermós tabemacle pera posar en el/la sagrada imatge,
i portar-la des de la balma a la cape/la fabricada per Amadeu en nom de la Verge
Maria : pero lo dit rector estava tan enamorat d'ella , que ningú li pagué persuadir,
la deixas de sos braros: el/ la volgué aportar tot sol en tata aquella distancia, que
hi ha de la balma a la cape/la. Així caminant en forma de processó, mana lo senyor
oficial que tots los sacerdots cantassen a dos cors l'elegant i devot himne de Nostra
Senyora. "23

22

Francesc MARÉS ( 1666), pág. 109-1 1O.

23

Fra ncesc MARÉS ( 1666). pág. 110-111.
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Figura 5. Així ca minant e n forma de processó, man á lo se nyo r ofi cia l que tots los sacerdots
ca ntasse n a dos cors l'elegant i devot himn e de Nostra Senyo ra

(lf.lustració procedent del Record del Santuari de la Mare de Déu de Núria, Barcelona,s.d.)
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Tristament, la darrera Guerra Civil acaba amb aquesta petita mostra de

1' estetica barroca que es pot llegir, com ja s'ha demostrat, amb la companyia
de la literatura que el segle d'or de la cultura nurienca crea . Seria bo proposar
que aquest segle d'or tornés a ser visitable i visible més enlla d'aquestes
pagines, i així recuperar un patrimoni literari artístic que, altrament, i seguint
les paraules de Mares ja esmentades, seria "una margarita [... [ tan preciosa

escondida, sens espargir Jos lluminosos resplendors de la su a gen ti/esa".
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