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EDITORIAL

Malgrat les dificultats que comporta tirar enda-
vant una Entitat de caire cultural, tals com l'ac-
titud aparentment molt estesa de l'individualis-
me, la reacció contra l'associacionisme, la manca
de voluntaris o de voluntarisme, i tantes altres
formes d'egoisme social i de mots aplicables aca-
bats en "isme",... seguim endavant.

Quina ha estat la força que ho ha possibilitat?
Quin ha estat l'estímul que ha fet que uns
quants membres de Junta hagin volgut seguir
endavant? 

Com sempre, quan volem interpretar les raons
que motiven tal o qual reacció humana i, sobre-
tot, quan volem treure'n l'entrellat psicològic,
ens esforcem a cercar motivacions  molt sofisti-
cades i profundes o, a vegades, molt materials o
economicistes. Tant podem atribuir-hi raons
nostàlgiques ("sap greu que es perdi...") com
històriques ("fa tant de temps que funcio-
na...") o bé, magnificar el sentit de la seva perpe-
tuació ("s'han fet tantes coses bones i ben
fetes...").

Doncs bé, els membres d�aquesta Junta, malgrat
ésser pocs i ben avinguts, tenim una raó molt
més poderosa que totes les esmentades fins aquí,
i segurament, més senzilla que qualsevol d�elles:
la il.lusió. La il.lusió de seguir coneixent el nos-
tre Patrimoni, la il.lusió de fer-ne una major
difusió, la il.lusió de trobar-nos davant d�una
petita esglesiola medieval amb els amics, la
il.lusió de sentir una esgarrifança de plaer tot
veient aquella llum matinal que entra per l'ab-
sis...

I és aquesta il.lusió la que ens farà treballar un
temps més i  oferir al col.lectiu dels  socis de la
nostra Entitat  un reguitzell d�activitats que cer-
quin com a principal objectiu desvetllar en tots
ells una nova il.lusió: l'amor al Patrimoni
arquitectònic i... molt especialment al Patrimoni
alt medieval.   



Un cop feta la ubicació general del claustre
abordem ara l'anàlisi d'aspectes puntuals poc
estudiats dels capitells: algunes temàtiques ja
s'anunciaven a l'anterior article i també en un
altre sobre els instruments de música, uns
quants dels quals
eren de l'Estany. La
bibliografia exis-
tent ha abordat
temes com la ico-
nografia religiosa,
la indumentària,
els diables o les
influències orien-
tals, però sempre queden petits detalls que
han estat obviats o poc analitzats, així com
dubtes que deixarem al descobert. No és d'es-
tranyar tampoc que hi hagi petites confusions
que s'hagin anat repetint autor rere autor,
detalls iconogràfics que poden influir en els
missatges de conjunt o lectures entre línies
que la complexa simbologia del romànic difi-
culta de llegir. Per facilitar la ubicació d'aques-
tes temàtiques puntuals tornem a presentar el
plànol-guia de referència dels capitells (Fig. 1).

1. Les referències bíbliques

Els nou capitells interiors de l'ala nord (N1 a
N9) són potser els més coneguts i emblemà-
tics, així com els més fàcilment identificables
en el seu discurs bíblic. Tots els estudis que
s'han fet sobre l'Estany han anat descrivint
aquestes conegudes escenes; en el seu moment
Joan Sureda hi féu una valuosa aportació en
detectar-hi aspectes iconogràfics sorgits dels
evangelis apòcrifs1, i alguns d'aquests detalls
també es poden relacionar amb una litúrgia i

iconografia més pròximes a l'Església
Oriental2. No farem el repàs de cada capitell,
que qualsevol guia ja descriu, sinó que avan-
çarem una mica més enllà. 

Habitualment es
llegeix la galeria
segons el concepte
de Redempció: s'i-
nicia amb el pecat
original i acaba
amb el pesament
de l'ànima, amb el
sentit de la vida de

Crist com a redempció d'aquest pecat i per
tant de salvació. Però una atenta observació
del treball escultòric ens fa pensar que potser
no havia estat així des d'un principi. En un
proper article analitzarem els tallers que inter-
vingueren al claustre i el detall d'aquest en
concret, però en qualsevol cas hi són distingi-
bles dues mans. Els capitells que descriuen la
vida de Crist són obra d'un autèntic mestre,
amb aspectes compositius i d'estil molt elabo-
rats; els d'inici i final, en canvi, es poden
detectar com a menys complexos tot i pertàn-
yer al mateix taller �però possiblement fets
amb una altra mà, no la del mestre.  Els pri-
mers representen els cicles de les "grans festes":
naixement, infantesa, vida pública i Passió.
No només això ja té sentit discursiu, sinó que
és una litúrgia més propera a l'Església
Oriental, mentre l�Occidental intercalaria pre-
ferentment altres passatges bíblics3. A aquesta
base s'hi afegirien �potser executats per una
altra mà� Gènesi, vida de Maria i Psicòstasi.
Així, qui dóna el sentit de Redempció no és
tant Jesús com la mateixa Maria. La visió ini-

EL CLAUSTRE
DE L�ESTANY (2)

ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES
DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

Laura de Castellet
Responsable del monestir de l'Estany fins a febrer de 2007
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1. Vegeu l'article de Sureda dins la Catalunya Romànica, Vol. X, El Bages, Barcelona, EC (1983), i especialment els capi-
tells N2 (Anunciació) i N3 (Fugida a Egipte).

2. Per exemple, el nuvi de les noces de Canà (N5), que veurem més endavant, va coronat com encara avui dia es fa en les
tradicions nupcials de l'església grega.

3. Als claustres de Girona, Galligants o Sant Cugat hi ha els relats de Noè, Isaac o, en el cas de la vida de Jesús, Llàtzer.
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cial d'Eva (N1) i Ave (Maria, N2) començaria
amb aquesta imatge de Maria com la nova
Eva, visió molt reforçada pels evangelis apò-
crifs i pels que llavors començaven a ser
comuns evangelis en llengua vernacla4.

De manera totalment hipotètica se'n pot des-
prendre que en un principi els capitells (fos-
sin esculpits a fora com al monestir mateix)
seguien un discurs iconogràfic i que, potser
per intervenció de la comunitat canonical, se
li atorgués un nou sentit. En barrejar i reubi-
car posteriorment tots els capitells, la seva
situació actual no ens permet conèixer el seu
emplaçamanent original en la galeria i el
canvi en el discurs, però sí el fet que els capi-
tells N7 i N8 és evident que estaven adossats
a un pilar i, per tant, centrats o situats en un
altre punt del discurs inicial. La hipòtesi està
llançada!

EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

4. La influència "càtara" va propiciar que el Nou Testament es traduís a llengües vernacles, i a principis del segle XIII era
una realitat a Catalunya: el concili de Tolosa de 1229 prohibí els Nous Testaments en llengua vulgar, senyal que ja feia
temps que circulaven, i Jaume I n'ordenà la destrucció quan l'any 1234 s'implantà la Inquisició a Catalunya, fent cons-
tar que aquests textos eren plens d'heretgies (que incloïen passatges habituals en els Evangelis Apòcrifs). Les Homilies
d'Organyà, comentaris en llengua vulgar de l'Evangeli, serien una reminiscència d'aquesta realitat.

Fig. 1 � Plànol-guia dels capitells

Fig. 2 � a) Benedictus Dominus Deus Israel, b) Magnificat anima mea dominum, c) Nunc dimittis
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2. Tres cants gregorians

Encara que les dues escenes de presentació al
temple (la de Maria a l'N2 i la de Jesús a l'N5)
són ben identificables i més o menys habi-
tuals en iconografia, no deixen de ser un
paral.lelisme curiós i poc comú. Però és que
hi ha una relació entre aquestes dues escenes,
la de la Visitació (N2) i tres cants bíblics de
l'Ofici cantat en la litúrgia gregoriana (Fig. 2). 

Els Oficis diaris cantats de la vida monàstica
són: Matines, Laudes, Hores menors (prima,
terça, sexta, nona), Vespres i Completes. Es
componen �no entrarem aquí en la seva com-
plexitat!� de salms, lectures, antífones, him-
nes, etc. I els tres Oficis més rellevants con-
clouen a més amb tres cants bíblics: a la fina-
lització de Laudes el Cant de Zacaries
(Benedictus Dominus Deus Israel, Lc 1:68-79),
a la finalització de Completes el cant
d'Elisabet (el conegut Magnificat anima mea
dominum, Lc 1:46-55) i a la finalització de
Completes el cant de Simeó (Nunc dimittis,
Lc 2:29-32). Doncs aquests cants es correspo-
nen als tres capitells. La iconografia del
Magnificat �la Visitació�, és molt habitual en
el romànic i en altres èpoques, però no així les

dues presentacions al temple: la de Maria
(identificada precisament en el moment del
cant de Zacaries) i la de Jesús (cant de Simeó).
Aquí apareixen les tres ben relacionades, i
podrien respondre al fet que la comunitat
coneixia perfectament aquest tres cants i
podia assimilar-ne la imatge com a pròpia del
monestir.

3. La Saviesa 

Diversos capitells incideixen en el paper de
Maria com a portadora de Saviesa. Són mis-
satges que no formen part del discurs bàsic
bíblic sinó que reforcen aquest concepte.
Mentre a la presentació al temple l'estel profè-
tic que assenyala Maria infant té set puntes (el
número messiànic, Fig. 3a), els florons i estels
de la resta de la galeria, amb Maria adulta i en
la seva funció, tenen vuit puntes: en numero-
logia medieval, el vuit és el número de la
Saviesa (4+4, la Plenitud del Saber). Així els
veiem al naixement (Fig. 3b), en l'estel dels
Reis (Fig. 3c), o fins i tot en un capitell d'una
altra època a la galeria sud (s2).

La imatge de Maria com a portadora de la
Saviesa també és implícita a la cara central de

EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

Fig. 3 � a) Detall de l'estel profètic de 7 puntes, b) Florons de vuit 8 pètals al naixement i a la fugida a Egipte, c) Estrella
dels Reis
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EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

l'N3. Jesús és a la falda i podria dur una bola
(la creació) o estar en actitud de beneir, però
no: porta un llibre a la mà (Fig. 4). És Fill de
Déu, però és Maria qui li passa els coneixe-
ments de la Nova Eva, amb qui ja ha estat
contrastada en els dos anteriors capitells. La
fugida a Egipte també incideix en aquesta
transmissió: el fet que Maria li doni el pit no
és una simple imatge maternal sinó que Jesús
beu directament del coneixement de Maria,
refusant l'aigua tan terrenal que Josep porta a
l'esquena5. El llibre com a símbol de Saviesa
torna a aparèixer a l'N5. 

Potser calgui entendre aquests missatges
implícits dins el gran paper que la figura de
Maria tingué als segles XII i XIII, al fet que l'es-
glésia del monestir li sigui consagrada i sobre-
tot al text mateix de l'acta de consagració de
l'Estany; és ple de referències al Càntic dels
Càntics, l'Església com a esposa de Déu, i
comença així: Autenticum et ratum habemus
ex utriusque testamenti veri Christum Dei vir-
tutem, et Dei Sapientiam, Ecclesiam sibi
sponsam perenniter elegisse (Tenim com a
autèntic i ratificat per un i altre Testament la

virtut de Crist i la Saviesa de Déu i que ha ele-
git l'Església, la seva esposa per sempre)6.

4. Qui és aquest?

Als passatges del baptisme de Jesús i de les
temptacions al desert (N5) apareix un perso-
natge en escena que no té cap justificació
bíblica. Al baptisme és a l'esquerra de l'escena,
que centra Jesús sorgint de les aigües mentre
Joan, vestit amb pells, és a la dreta. La descrip-
ció evangèlica no presenta cap altre personat-
ge, aquí vestit amb túnica llarga i ben penti-
nat (Fig. 5). El mateix personatge torna a sor-
tir a les temptacions al desert: a l'esquerra el
dimoni, amb les pedres a la mà, al mig Jesús,
i a la dreta de nou aquest individu. 

La seva presència resulta enigmàtica: no es
tracta d'un àngel, ja que no té ales ni aurèola,
ni té cap element que permeti identificar-lo

5. Aquest és el sentit que l'evangeli de ProtoJaume vol donar a aquest passatge, i que ja va indicar Sureda.

6. L'acta de consagració (ADV, Cartulari de l'Estany f. 3) es pot consultar a PLADEVALL / VIGUÉ (1977); El monestir
romànic de Santa Maria de l'Estany. Barcelona, Artestudi, i a Catalunya Romànica.

Fig. 4 � Jesús amb el llibre (N3 i N5)

Fig. 5 � N5, Baptisme: el nostre personatge
desconegut
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iconogràficament. Té una aparença realment
important, de manera que no pot ser un per-
sonatge afegit de manera decorativa, com per
equilibrar les imatges. Una possible lectura és
que aquest personatge sigui la consciència de
l'espectador religiós, sigui canonge (potser el
vestit sigui una cogulla d'anar al rés) o simple
fidel, com a presenciador directe de l'actitud
de Jesús, interpel.lant directament  l'individu.
Una altra hipòtesi oberta�!

5. Un còmic sobre les noces de Canà

El capitell amb l'escena de les Noces de Canà
és particularment interessant com a imatge
seqüencial: a la mateixa cara hi ha cinc esce-
nes diferents, com si es tractés d'una pàgina
de còmic. Aquesta pluralitat d'escenes no ha
estat mai entesa del tot en anteriors estudis.
És clar que a la part superior hi ha el banquet
nupcial i a l'inferior els criats amb les gerres,
però del personatge central s'ha dit si era el
cap de servei o el nuvi. És el nuvi, coronat a
la manera de la tradició nupcial bizantina.
Més gran i centrat, la seva sola figura i la taula
parada simbolitzen unes noces senceres; pri-

mera escena. Però als costats del nuvi hi ha
dos personatges, que tradicionalment s'han
interpretat com els assistents al banquet a l'es-
querra, i a la dreta Jesús i Maria en el diàleg
bíblic corresponent (Jo 2, 1-11). Doncs bé, els
dos personatges de l'esquerra són també Jesús
i Maria: l'aurèola, els vestits idèntics� però
estan en actitud observant, simples assistents
al banquet. És a dir, és l'abans i el després de
l'escena en un mateix pla. I a sota, el fet que
hi hagi dos criats revela igualment l'abans i el
després de la conversió d'aigua en vi. De
manera que tenim cinc escenes en una, com
cinc vinyetes d'un guió!

6. De cuixes, dimonis capats i amants fur-
tius

L'art romànic sol tractar temes tant espirituals
com terrenals, i el sexe hi és sovint reflectit, ja
sigui com a símbol del pecat o com a acluca-
da d'ull a l'espectador. Curiosament, no sol
ser analitzat i ni tan sols esmentat en molts
estudis, potser sigui degut al pudor dels histo-
riadors o observadors, molts d'ells sacerdots o
en tot cas havent rebut una educació on el
sexe era tabú. 

Hi ha un capitell que reflecteix clarament una
actitud si més no picant: els joglars (E6). Com
ja vam analitzar en un article anterior7 el fet
que la joglaressa tregui la cuixa per fora la
túnica (detall que mai ha estat esmentat
enlloc!) associa la música profana al desenfrè
de la vida mundana. Aquest sol ser el signifi-
cat de les escenes de joglars en bona part del
romànic, però la cuixa ho referma d'una
manera explícita: pecat o alegria de la vida?

Encara més evident és l'associació del pecat
sexual en un capitell amb dos dimonis (W8,

7- El Butlletí. AARB, núm. 144.

EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

Fig. 6 � Dos dimonis capats (W8)
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Fig. 6). Inicialment tots dos ostentaven un
sexe de grans dimensions, indicant així que el
pensament impur els havia convertit en terri-
bles dimonis deformats. Alguna època poste-
rior hauria passat pel claustre amb una escar-
pa i un martell� i un excés de moral8.

Ambdós capitells pertanyen a un mateix
taller, i que també esculpí un altre capitell si
no sexual com a mínim sensual: la dona que
s'empolaina (E8) i que al costat abraça i besa
el seu amant. Amant, i no marit, ja que la nos-
tra dama deixa anar lliurement la sensual
cabellera en lloc de dur el cap cobert com
correspon a una decent esposa. Aquest capitell
i el dels dimonis "capats" comparteixen una
mateixa imatge a la seva cara central, la que
dóna al passadís: en tots dos hi ha guerrers
lluitant contra monstres o feres. El missatge es
converteix en el guerrer-bon cristià, que amb
les armes que li dóna la fe lluita contra les
seves pròpies temptacions. En tots dos casos,
els monstres amb què lluiten tenen connota-
cions de pecat de luxúria, i ens deixen endevi-
nar que l'amant de la nostra dama és l'amic,
no el marit. 

7. Música al claustre

Ja vam estudiar la iconografia dels instru-
ments en un anterior article, però la reprenem
aquí per abordar un petit detall en l'organolo-
gia dels instruments que ens ofereix una pista
de datació: els arquets de les violes. Un és en
mans del joglar del capitell E6 i l'altre al bou
violaire, E7. Doncs bé, l'arquet del joglar té
una empunyadura o mànec per sostenir-lo,
característica dels instruments de corda més
primitius, mentre que l'arquet del bou és més

estilitzat, amb el lligam de les cerdes a l'inici
de l'arc, detall que mostra un avenç tècnic
(Fig. 7). Entre d'altres coses, això significa que
el taller que va esculpir el capitell del joglar i
els de la seva sèrie és anterior respecte al taller
que esculpí el bou músic i la seva sèrie. Menys
perceptible és el fet que la viola del joglar té
una forma lleugerament més de pera que la
del bou, ovalada apuntada, organologia que
també es correspon a dos moments de l'evolu-
ció de les violes medievals. L'estudi de la
música al servei de la historiografia!

D'altra banda, generalment s'anomena
aquests instruments "rabell". És una d'aques-
tes informacions que llança un historiador i
la resta la repeteixen sense comprovar-la.
"Rabell", en català, no vol dir res; segurament
es refereix a "rabeu" (rabel en castellà), un cor-
dòfon d'arc semblant al rebab morisc, petit i
de caixa bombada. Però aquest instrument no
apareix fins ben entrat el s. XIV, i els dos de
l'Estany són clarament violes. Potser queda
més exòtic dir "rabell" que viola, però aprofi-
tem aquest espai per aclarir-ho.

EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

8. Curiosament, l'estudi �d'altra banda excel.lent� d'Estrella MASSONS (2003) "La iconografia del diable al claustre de
Santa Maria de l'Estany", Lambard, vol. XV, 2002-2003 (Barcelona, IEC), ni tan sols esmenta aquest detall.

Fig. 7 � Detall dels dos arquets de viola (E6 i E7)
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Aquest cavaller va abillat amb una sobre-
vesta, ornada amb un entreteixit d�ele-
ments geomètrics, col.locada damunt d�un
ausberg o gonió proveït de mànigues que
formen una sola peça amb els guants de
malla que protegeixen les mans. Les cames,
per la seva part, són resguardades amb
unes calces de malla que també cobreixen
els peus, calçats amb esperons de punxa.
La caputxa de malla, vinculada al gonió, la
duu enretirada i posada endarrere, fet que
ens permet de veure la còfia de tela encon-
xada que es duia damut del cap per tal de
resguardar-lo del frec de la malla.

Amb el braç dret sosté un feixuc i pesant
elm de tonell que,  en aquest cas, ha estat
pintat amb els mateixos colors de les seves
armories (groc i vermell), fet que fa ressal-
tar els reforços metàl.lics en forma de creu
trilobada situats a la part davantera. Sota
els braços de la creu es distingeixen dues
perforacions, també en forma de creu,
envoltades de petits orificis circulars, que
facilitaven la respiració, alhora que contri-
buïen a la ventilació interna del casc.

El gran elm només se solia utilitzar en jus-
tes i torneigs i just abans d�entrar en com-
bat, ja que, a desgrat de la protecció que
oferia, era incòmode de dur i reduïa una
bona part de la visió, especialment la late-
ral; per això, durant aquest segle, era subs-
tituït sovint, sobretot pels cavallers cata-
lans, per altres menes de casc, com la cer-
vellera i el capell de ferro. 

Els elms pintats apareixen sovint en la ico-
nografia de l�època, però caldria saber si
aquest tret es correspon sempre amb la rea-
litat o es tracta, en algunes ocasions, de lli-
cències que s�ha permès l�artista. De totes
maneres, atesa l�assiduïtat d�aquesta parti-

cularitat, cal pensar que tampoc no devia
ésser un fet inusual dur l�elm de tonell o
qualsevol altra mena de casc pintat o fol-
rat amb roba acolorida.

Cal ressaltar les aletes (ailettes) que prote-
geixen les espatlles i la part superior dels
braços, elements defensius i alhora decora-
tius força utilitzats pels cavallers francesos.
Gairebé sempre solien anar ornades, com
succeeix en aquest cas, amb els senyals
heràldics de qui les duia.

El darrer element defensiu de què se ser-
veix és un escut ogival que aguanta amb la
mà esquerra on figuren les armories del
seu llinatge: d�or, tres peixos de gules. 

Com a arma ofensiva utilitza l�espasa, que
duu enfundada dins una beina de cuir
adherida a la corretja.

L�arnès d�aquest cavaller mostra una bona
colla de trets que evidencien la dinàmica
que es produí durant el segle XIII relaciona-
da amb la reordenació de l�armament. En
efecte, durant aquesta centúria apareix el
gran elm, dit també de bóta, de tonell, de
barrilet i, fins i tot, de tassa. Inicialment
tenia la calba plana, però posteriorment se
sobrealçà tendint a la forma cònica, cosa
que permetia de poder esquivar els cops de
les armes contundents amb més facilitat.
Damunt l�ausberg, anomenat ara també
gonió, es portava un  perpunt o una sobre-
vesta, on podien figurar senyals heràldics,
el quals ja es fan sempre presents en l�es-
cut, que ara adopta un perfil ogival, és a
dir amb la part superior rectilínia i la infe-
rior acabada en punta. Apareixen també
les aletes (ailettes), reforços normalment de
cuir que protegien les espatlles i/o la part
superior dels braços.

L�ARNÈS DEL CAVALLER. SEGLES XII - XV

XIX
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L�ARNÈS DEL CAVALLER. SEGLES XII - XV

EMI (ITÀLIA)
Escultor: Ezio Pannitteri
Pintor: Joan M. Masferrer
(Art Girona)

L�arnès de Monstier de Merinville, que
duu just en el moment d�un combat, mos-
tra un seguit de trets que ens permeten de
situar-lo cap a començaments del segle XIV.
La protecció bàsica del cos consisteix en
una cota de malles, probablement amb
caputxa (no sembla que dugui capmall),
mànigues i guants, i l�additament de calces
de malla per a la protecció de les cames
que, en aquest cas, són sobreprotegides
amb dues peces de tela enconxada (o pot-
ser de cuir) a l�alçada de les cuixes i dels
genolls; aquests darrers, per ésser més vul-
nerables, encara compten amb l�acopla-
ment de dues copes de metall, material que
retrobem en cadascun dels vairescuts
situats a la part superior dels braços. Els
peus, enfundats per la malla de les calces,

són calçats amb esperons amb rodetes den-
tades.

Porta el cap cobert amb un elm de tonell
de notables proporcions, reforçat amb qua-
tre làmines metàl.liques daurades i ornat
amb dues cintes faixades de blanc i ver-
mell.

El darrer element amb què es cobreix  és
una sobrevesta o cota d�armes ornada amb
els seus senyals heràldics que es repeteixen
en l�escut ogival amb què es defensa: escut
quarterat: 1r i 4t, d�argent, tres faixes de
gules; 2n i 3r, d�atzur, dos lleons lleopar-
dats d�or, lampassats i armats de gules, l�un
sobre l�altre. Va armat amb una destral,
però sense deixar de banda l�espasa que
duu encabida dins la beina.
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Ja havíem estudiat els instruments de música,
però no l'actitud de cantar: hem destriat els
tres cants bíblics de l'ofici gregorià, i també
destaquem uns clergues que canten al capitell
S8. Aquest capitell té una iconografia curiosa,
desubicada de la resta de la galeria i fins i tot
de la resta de capitells de la seva sèrie. La pri-
mera cara mostra un bisbe oficiant beneint i
un diaca i un sacerdot amb l'hisop que l'a-
companyen, tots tres amb la boca clarament
oberta com si cantessin en un acte processio-
nal, escena que ens pot fer pensar en l'activi-
tat quotidiana del monestir i el seu Liber
Processionalis Stagnensis9. Però el sentit gene-
ral del capitell és un misteri: a la cara central
hi ha una santa màrtir, i a la darrera uns caça-
dors amb una llebre. Se'ns vol indicar alguna
efemèride digna de celebració cantada? La
commemoració del dia de la Santa en con-
cret? L'escena de cacera ens assenyala la data
en un mensari?

8. Alquímia

Tot i tractar-se d'allò que anomenaríem sim-
ples monstres, els grius i altres animals fantàs-

tics estan carregats de simbologia. És possible
que el picapedrer (o el miniaturista, o el pin-
tor de frescos) no fos conscient de l'origen i el
significat d'aquests motius que aplicava com a
decoratius i que es remunten a la iconografia
persa (Fig. 8). A trets genèrics els grius tenen
naturalesa terrenal i celestial, aspecte que
l'Església identificava amb la doble naturalesa
de Jesús, humana i divina; però també era un
aspecte molt utilitzat per gnòstics i alquimis-
tes, en assenyalar el pas de sòlid a aeri dels ele-
ments, fossin físics o metafísics.

Altres imatges del claustre també poden llegir-
se amb aquest llenguatge, més com una herèn-
cia iconogràfica dels símbols que com un mis-
satge real. El mateix bou músic pot indicar el
pas d'un element pesant �astrològicament el
bou s'assimilava al mercuri� a la seva transfor-
mació alquímica a través del significat ascen-

EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

9. Aquest còdex musical es conserva a l'Arxiu de Vic (AEV, Ms 3880) i actualment s'està reconstituint en un cicle de repre-
sentacions cantades (cicle 2006-2010).

Fig. 8 � Un dels molts ocells grius del claustre, a l'S7

Fig. 9 � Bou i espiral (E7)



EL CLAUSTRE DE L�ESTANY (2). ALGUNES TEMÀTIQUES POC ESTUDIADES DELS CAPITELLS DE L�ESTANY

dent de les notes musicals, factor reforçat amb
el moviment de l'espiral que l'acompanya
(Fig. 9); el taller que esculpí el bou abunda en
motius decoratius en espiral: la transforma-
ció, l'evolució. 

Un altre curiós motiu que recull aquesta tra-
dició és el d'unes palmes decoratives (Fig. 10)
que conflueixen en un gran pecíol. Aquesta
manera de representar-les arrenca de les con-
fraries de tradició gnòstica egípcia, que per als
seus ritus només feien servir aigua pura de la
rosada del matí; el pecíol és el petit receptacle
de la rosada damunt les fulles. La imatge de la
palmera doble amb receptacle i sovint amb
gotes �aquí forats de trepant� subsistí en la
iconografia alquímica i persistí com a ele-
ment purament decoratiu.

10

Tampoc cal deduir ara que l'Estany estava
poblat de bruixots barbuts davant marmites
fumejants! Deixem l'anècdota per als best-
sellers! Només que en un món amb poca lec-
tura alfabètica o gràfica, molts missatges pas-
sen de generació en generació de manera
simbòlica, sovint havent perdut la força del
seu sentit inicial, sense que per això l'artista
sigui conscient que està transmetent alguna
cosa que no es pot transmetre d'altra mane-
ra.

Els motius heràldics de molts capitells del
claustre, especialment a la galeria sud, serien
molt interessants d'estudiar. La majoria són
les marques familiars, els "logos", dels mece-
nes de l'acabament del claustre (ja hem vist
els Cardona i els Riudeperes). El seu estudi
ens permetria una major aproximació en la
datació i sobretot ens deixaria veure molts
aspectes de la vida social a la Catalunya cen-
tral a finals del XIII, com la xarxa diplomàti-
ca que tenia el Bisbat de Vic o les famílies a
les quals interessaven aquests contactes. Com
que la llargada d'aquest tema depassaria el
format de l'article, deixarem per a més enda-
vant aquest estudi de l'heràldica.

Fig. 10 � s8: palmes decoratives amb un gran pecíol

Claustre de l�Estany
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CRONICA D�ACTIVITATS`

Com de costum, sortim de la plaça
Infants de Manresa a les 9 del matí.
L�assistència, malgrat que la meteoro-
logia no acompanyava gaire, és bona,
aplegant-nos uns trenta socis amb els
seus cotxes particulars. 

La primera parada és la petita església
de Sant Jaume de Marganell, situada al
bell mig d�un camp de cereal, amb una
verdor esplèndida i amb la Muntanya
de teló de fons. Després d'esmorzar
tots junts a l�aire lliure ens mirem
també tots junts l�església i tractem de
copsar com la seva arquitectura s�inte-
gra al paisatge, deixant-nos influir per
la seva senzillesa i encant primitiu.

Seguim la nostra ruta fins a la propera
església de Sant Esteve de Marganell, al
costat del restaurant Can Font, antiga
parròquia actualment en estat de runa
consolidada i que serveix també de
companyia al petit cementiri. El temps
que ha millorat i l�interès comú ens
permeten veure i mirar la dignitat del
conjunt i entendre una mica més com
els edificis resisteixen i expliquen a la
vegada el pas del temps.

Com que anem bé de temps sobre l�ho-
rari previst, pugem amb els cotxes per
una pista en bon estat, fins a l�església
de Santa Cecília arrapada a les parets
de Sant Jeroni per fruir-ne uns
moments ( de la muntanya i del romà-
nic... és clar).

La darrera visita la fem a la capella del
Mas Brunet o de La Serra, situada a
poca distància de la carretera de

A l�ombra de Montserrat. 25 de març de 2007

Manresa a Montserrat per Can
Maçana. Aquesta capella ha estat la
petita però preciosa joia de la sortida.
Els propietaris del Mas, amb la seva
proverbial amabilitat, ens han permès
entrar-hi i poder així contemplar-ne el
seu interior, tant suggerent i acollidor,
i sentir com les seves pedres, la seva
llum i el seu espai arquitectònic ens ha
parlat directament. Ajudats per quatre
(o cinc) paraules d�en Jaume Moya,
hem vist com els homes medievals es
comunicaven amb Déu entre els seus
murs de pedra i sota les seves voltes de
canó, i com amb un senzill arc ultra-
passat de petites proporcions, s�esta-
blia la separació i la unió entre l�espai



Dia 22 d'abril: teníem programada
una sortida de tot el dia amb autocar
però per problemes de poca assistència
vam haver de fer una reorganització i
la realitzàrem amb vehicles particulars;
això no va impedir que la sortida la
considerem de molt bona.

Al arribar a Solsona aparquem els
vehicles i travessem el pont per con-
templar els absis per l'exterior, després
visitem el museu, molt ben documen-
tat i explicat (per cert, agraïm l'entitat
Centre d'estudis Lacetans per l'obsequi
del 4 volums de la revista OPPIDUM:
moltes gràcies).

Tot seguit visitem la catedral per dins i
contemplem els absis romànics rebent
les corresponents explicacions, conti-
nuant fent una passejada per la ciutat
fins als safarejos recuperats i tot seguit
a dinar.

A la tarda ens desplacem fins a Olius
visitant tot el complex d'església, crip-
ta i cementiri, amb les explicacions del
nostre company i soci Mn. Enric
Bartrina (moltes gràcies).

Josep Llobet

Sortida a Solsona. 22 d�abril de 2007
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CRONICA D�ACTIVITATS`

A l�ombra de Montserrat. 25 de març de 2007

de Déu i els dels pobres homes. 

Finalitzada la visita i la sortida podem
iniciar la tornada, cadascú a casa seva,
amb la sensació d�haver aprofundit
una mica el nostre coneixement i com-

près una altra mica la relació entre els
monuments i el seu entorn. 

Maria Mercè Matas i Cuspinera
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A dos quarts de nou del matí a la plaça
Infants de Manresa ens trobem vint-i-
vuit Amics i amb cotxes particulars
ens dirigim cap al Lluçanès.

Esmorzem mentre fem la xerradeta; el
dia acompanya, fa sol. En Jaume
Moya ens porta les claus: hi podem
entrar. Ell ens fa les corresponents
explicacions. Ja a fora anem fent foto-
grafies per al record.     

Tornem enrera i anem a Santa Maria
de Lluçà. A fora la Mercè Matas ens
llegeix una mica la historia de la
Col.legiata, mentre acaben la Missa.
Ens asseiem als bancs i escoltem també
en Jaume i el senyor que fa de guia,
que ens acompanya durant tota la visi-
ta. Visitem també el claustre i l�anome-
nat hort del Rector, on ens fa veure
l'antiga construcció. 

Retornem cap als diferents destins de
cadascú.

Maria Mercè Matas i Cuspinera

Sortida al Lluçanès. 13 de maig de 2007

CRONICA D�ACTIVITATS`

OBERTA A TOTHOM

Els interessats en col.laborar amb la junta
d'Amics de l'Art Romànic del Bages us
podeu posar en contacte amb qualsevol de
les persones de l'actual junta.
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MATINAL FI DE
CURS

SALA GÒTICA DE
LA SEU
Horari:

Ens trobarem a les 9 h
del matí, a la mateixa
Sala Gòtica de la Seu.

Hi haurà esmorzar per a
tothom.
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VIATGE D'ESTIU 

Dates:
Del 30 de juny al 8 de
juliol

Lloc:
Zona d'A Ribeira Sacra i
de Zamora.

Preinscripció ja oberta:
VIATGES BAIXAS
Carretera de Cardona, 2
Manresa

Es respectarà l'ordre
d'inscripció. 

Queden poques places.
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ACTIVITATS

Per tal de poder anar complimentant la nostra base de dades
de Socis, i a la vegada per poder rebre la nostra informació
també per correu electrònic, convidria que qui tingui correu
electrònic ens faci arribar les dades següents:

Nom i Cognoms,  telèfon,  adreça de correu electrònic i
número de D.N.I.

Podeu escriure el vostre missatge de correu electrònic a
aarb@manresa.org, o bé a aarb@manresa.net

Així mateix us fem saber que ja funciona la nova pàgina web
dels Amics de l'Art Romànic del Bages. Ens trobareu a l'adre-
ça següent: http://webs.manresa.net/aarb/

I N F O R M AC I Ó
D'INTERÈS PER A
TOTS ELS SOCIS
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Sant Andreu de Salardú
(Vall d�Aran)

Born, 6 - Manresa

Tel. 93 875 39 00 

Fax 93 875 16 55

manresa@viatgesmasanes.com

Cra. de Vic s/n (Pujada Roja) - Manresa

Tel. 93 873 85 00

www.futurauto.citroen.es

Muralla del Carme, 10-12 - 08240 Manresa

Tel. 93 872 26 44 - Fax 93 872 15 49

www.e-marquez.com

?LA FOTO INCÒGNITA

Continuem amb el nostre joc 
en referència a la 

fotografia de la portada.

De quin lloc es tracta?

No hi ha cap premi.
El joc servirà per conèixer més

el nostre art.

Adreceu les vostres respostes a:

Amics de l�Art Romànic del Bages
Baixada de la Seu, 3 · 08241 Manresa

o bé al correu: aarb@manresa.org

La resposta
del número anterior és


