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Presentació
Com cada any recollim en un nou volum totes les
a mes, es presenten a les sales del Museu d’Art de
Un mes,
una obra, ofereix la possibilitat de generar lectures

d’una obra. És el cas de l’estudi de Magdalena Cerdà
sobre l’escultura en pedra policromada Marededéu de
l’Esperança
del Museu d’Art resultaria ser una de les primeres

d’un Píxide procedent de Maçanet de Cabrenys, una
contribueix a millorar la documentació, en d’altres
del segle XIII
porta oberta a seguir rellegint una obra d’art, susceptible sempre de generar múltiples respostes.

Natura
vanitas,

morta amb calaver

Alta Fidelitat d’Esther
una via d’evasió i una porta, d’entrada i sortida, cap
d’una pintura realitzat pel pintor Martí Alsina on s’apuntació i l’obra d’art li permet proposar nom i cognom per
Pere de Camprodon. Gerardo Boto, per la seva banda,

sobre l’esbós del cartell Imatge i Destí de Narcís
Dona a la terrassa d’un cafè
ofereix la possibilitat d’aprofundir en els estereotips
femenins a començament del segle XX

inscrits sobre uns fragments d’ara d’altar procedent de

Gradual de Sant
Feliu de Guíxols

d’obres donarà respostes a la curiositat de molts
i, alhora, facilitarà noves preguntes per continuar
desvetllant les múltiples respostes de l’art. És per

a una cronologia i situa l’obra cap a l’any 1500.
Directora del Museu d’Art de Girona
sobre l’obra, com l’estudi de Francesc Miralpeix

11

Gener

Esbós

c. 1860

25 x 46 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.894
Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art

com el gran introductor del realisme a casa nostra i, a les seves millors obres,
El gran dia de
Girona (1863-1864), obra dipositada actualment a la Delegació de la Generalitat

12

Gener

13

Gener

tina, en la línia de l’uniforme dels Voluntaris catalans,
-

-

les arriscades accions del reusenc general Prim li van
valer una gran fama i reconeixement popular; Prim
estava al càrrec dels Voluntaris catalans, un grup
multitud de pinzellades de colors diversos fa intuir una
fer del general Álvarez de Castro, governador militar
de la ciutat, el protagonista del seu El gran dia de
Girona
convertir-lo a ulls de molts, especialment a Catalunya,
en una encarnació de l’heroi romàntic. De fet, Martí
l’Exposició Nacional dos retrats de Voluntaris catalans,
obres avui desconegudes, i el 1862 va pintar una obra

-

relaciona amb els Voluntaris catalans) es pot comparar
del general Prim. Així, a La batalla de Tetuan de Marià
Fortuny (1862-1864), per exemple, Prim apareix al
centre, sobre un cavall comandant un grup de soldats
de seguir. A l’obra de Francesc Sans Cabot El general
Prim

dispensar a les tropes catalanes en tornar del Marroc.

piramidal i l’enfocament de l’obra, centrada en la
l’apunt de Martí Alsina podrien correspondre a soldats

es troba en un estat de conservació precari. Sota un

El gran dia de Girona (1863-64). Dipòsit del Museu Nacional d’Art de Catalunya

14
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. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.894. Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art.

una posició similar en alguns gravats populars i en la
ni tampoc l’esbós es pot relacionar amb cap de les

i actualment està dipositat al Museu d’Art de Girona.

FAXEDAS BRUJATS
Girona, anatomia d’un quadre.

havia de resultar interessant per a un pintor com
Martí Alsina; la seva posició política progressista, a

Ramon Martí Alsina. El gran dia de

FAXEDAS BRUJATS
el romanticismo y el realismo», Goya, núm. 344, 2013, pàg. 230-245.

general es podrien deure perfectament al fet de ser
pament i documentació en cas d’haver-se concretat.
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Febrer

Capitell de Sant Pere Camprodon

S. XI
Pedra calcària
38 x 25 x 25 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 34
Fons Bisbat de Girona

monestir de Sant Pere de Camprodon.

els personatges representats tenen nom?

16

Febrer
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17

Febrer

Capitell de Sant Pere Camprodon (detalls), S. XI. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 34. Fons Bisbat de Girona.

De qui es tracta?

del cor en una litúrgia de les hores?
Un monjo amb una caixa a les mans.

Vuit personatges conformen un capitell.

-

menors anomenades pagus serien governats pels
comtes designats per l’imperi carolingi. Camprodon
era un pagus del comtat de Besalú.

Un personatge amb un bàcul.

genolls.
Cap al segle XII
Cinc monjos amb un llibre a les mans.

Podria tractar-se de l’abat Jaufred? El primer abat de
monestir d’alous propis? El monestir de Sant Pere fou
-

Pilós. Cap al 948 el bisbe Godmar accedí a bastir-lo
va assegurar la fundació aconseguint un precepte del
la concessió d’immunitat i el dret de lliure elecció de
l’abat d’acord amb la regla de Sant Benet. S’institueix

resen, llegeixen, canten…

18
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Podria ser l’abat

? Durant el seu govern, l’any

estava format per arcades sostingudes per pilars de

diocesà) per obtenir l’ordenació dels seus clergues, el

s’adiu amb el nostre capitell de columna rodona. Però,
podria tractar-se d’un pati preexistent? Serrallach tam-

És l’abat Gregorí?
celebració d’un mercat setmanal el dilluns al voltant

Potser resulta pretensiós i forassenyat voler donar nom
minantment decorativa en els claustres catalans del
segle XII

Un personatge sense res a les mans.

Podria tractar-se d’una mera escultura amb escena
copiats pels artífex dels tallers i il·lustra uns instants
de la litúrgia monacal benedictina? N’hi ha exemples
abat en processó, de celebració… N’hi ha a Sant Martí

presenten uns plecs amb forma de roleus a l’alçada
personatges. Abats i esdeveniments s’aniran succeint

privilegis es van aturar. Camprodon restarà sota tutela

capitell s’escapa dels altres provinents del monestir
de Santa Maria, amb models corintis i representaci-

però sense utilitzar el bàcul.
El capitell.
1169? Potser hi estan representats el bisbe de Girona
Guillem de Monells, Pere III l’abat amb els honors de

-

Cronològicament situaríem l’escultura durant la segona meitat del segle XII, un moment àlgid de l’escultura
ripollesa immediatament posterior a l’execució de la
-

el 1111.
Malauradament el mal estat del capitell no ens permet
X i XI es

en el cas dels claustres, la incorporació de la decoració escultòrica als suports d’acord amb els nous
paràmetres decoratius va obligar sovint a refer les

de palmetes ens acosta estilísticament a la manera
ripollesa.
Podria tractar-se d’una escena escaient a un esdeveniment important del monestir?

truccions i incorporació de l’escultura. El Romànic a la
Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa, 1120-1180,
MNAC 2008. pàg. 127)
12 MESOS 12 OBRES. MUSEU D’ART DE GIRONA 2019
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Març

Dona a la terrassa d’un cafè

c. 1905

33,5 x 22,5 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 251.866
Fons d’Art Diputació de Girona

20

Març
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Març

l’evolució de l’estereotip femení.

publicitari. Totes dues van tenir un paper destacat en
el modernisme català.

XIX i començament del segle XX

VIDA
sobre el modernisme es considera un text introductori
nombrosos premis i serà col·laborador assidu de
El moviment artístic anomenat Art Nouveau era un
revistes femenines.
un fort arrelament a Catalunya, on es va anomenar
modernisme.

El modernisme i concretament els seus cartells publicitaris utilitzaran la dona com a reclam en un percentatcom a àngel, com a pecadora i com a dona moderna.

d’alliberació femenina. Artistes i bohemis es relaci-

panyada o sola, vestida o mostrant la seva nuesa.

públics de diversió, s’aniran fent un forat en l’imaginari
vadorisme dominant, donaran lloc a noves represensentació artística serà una altra de les maneres de
produir certs canvis socials. Concretament, una de les

l’observador amb un somriure subtil, no per mostrar
sensualitat, sinó per mostrar seguretat en si mateixa.
El seu llenguatge corporal ens comunica llibertat,

Dona a la terrassa d’un cafè (detall), 1905. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 251.866. Fons d’Art Diputació de Girona.
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Essent un artista modernista en un context eminentment reaccionari, amb unes idees properes a

alitat?
tancat i amb olor de resclosit. El 1891 ha de renunciar

acceptar-la i incorporar-la per poder aconseguir un
d’artista, mantindrà una relació d’admiració i respecte
vers el seu progenitor.
Era un artista intel·lectualment brillant i això el va

inadaptats, va conduir-lo a una mort prematura. Això
internes i externes d’un artista massa sensible per a un
món extremadament violent, rígid i convencional.

el 1898 defensà el premi a l’obra L’Infanticida de
Caterina Albert amb un discurs marcadament modertecnològic i publicada en alguna xarxa social amb un

tard, guanya les oposicions a la càtedra de l’Escola de
-

menors i les revalora amb les directives pròpies del

a un estilisme victorià com a metàfora i com a antítesi
de la imatge nua i sexualitzada de la representació fe-

BUENO DORAL, Tamara. Estereotipos de género en los orígenes de la Publi-

CANO, Genís; ALEMANY, Sílvia et alt. L’Escola de Belles Arts. Museu
MACIAS, Pere, MONREAL

exclusiva a la tasca artística i pedagògica. Ni una ni

Josep Berga i Boada 1872-1923.
Conver-

ODMAN

sations with artist

a sobreviure emocionalment.
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Abril

Mare de Déu de Montserrat

Escultor català anònim, (relleu central). Marià Barnoya i Costa, (marc)
XVII

107 x 115 x 20 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 2.469-2.470
Fons d’Art Diputació Girona

a terme (la fabricació de calderes i perols), tenia una petita capelleta a la façana

de Sant Feliu van aconsellar-ne la retirada als dipòsits del Museo Provincial de
1736).

24

Abril

25

Abril

capelles al carrer del portal de la Barca (sant Narcís),
al carrer Ciutadans (sant Antoni de Pàdua i sant
són les capelles i els petits oratoris disseminats per

la Misericòrdia), al capdamunt de la porta adovellada
de la Pera.

número 122 del carrer Calderers, on residien i tenien el
una creu-pedró protegís el terme de les malvestats

i negre de la imatge no impedeix apreciar el baix relleu
-

-

seus estadants i, alhora, feien pública i compartien la
seva fe amb els seus conciutadans. En altres casos,

a regina coeli. El to bru de la seva pell i el rerefons amb
les formes bulboses de la serralada catalana reblen la

per un compromís col·lectiu en forma de corporació,
zava sota un patrocini transversal. A Girona mateix

el relleu central procedia d’una capelleta de la casa

Figura 1. Mare de Déu de Montserrat

fos reubicat en una nova fornícula oberta entre dues
Calderers, no gaire lluny de l’emplaçament primigeni.
-

Item por cuanto Mariano Barnoya maestro escultor
desta Ciudad, de orden de este Ayuntamiento ha
hecho y fabricado de madera imágenes de angel
de bulto que se han puesto en la capilla de Nuestra
Senyora de Montserrat, que es en la pared de las dos
casas que nuevamente el Ayuntamiento ha hecho
fabricar en la plazuela y calle de los Caldareros desta
Ciudad, y ser muy justo que se le pague este Trabajo;
deliberan que el valor y manufactura de las dichas
imágenes de angel por el labradas, se paguen a dicho
Mariano Barnoya siete libras y trece sueltos de moneda
catalana».

XVII i el marc de 1730 elaborat per Marià Barnoya, enca-

-

26
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modest però reeixit. Va concebre un marc coronat amb
policromat amb els mateixos tons del relleu central.

any contractà el retaule de Sant Esteve de Guialbes i el
Figura 3. Mare de Déu de Montserrat

de Camós.
exempta, concebuda per al culte particular, es coneix
Barnoya Viñals (1752-1829), va tallar una imatge de
Nostra Senyora de Montserrat entronitzada, amb les

de la casa en una fornícula i amb il·luminació d’una

munió d’ermites escampades per la muntanya santa
rectoria de l’antiga col·legiata de Sant Feliu els dies
meitat del segle XVII
tot i conservar-se, va perdre alguns dels elements de
l’atrezzo
seves, es van encarregar de complir. Abans, però,

desconeix el parador.

BATLLE
Analecta Sacra Tarraconensia, vol.10, Miscel·lània Anselm M. Albareda, vol. 2, 1964, pàg. 65-70.
LAPLANA
serrat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
MARTÍN, Gabriel; Miralpeix, Francesc. Del taller a l’escola de dibuix.
Josep Barnoya Viñals i el «Llibre de comptas de totas las feynas que
tinch ajustadas (1773-1816)», Girona, Diputació de Girona, 2017.

Documentació
AMGi, Manual d’Acords del Ple, 1730, fol. 49.
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Maig

Marededéu de l’Esperança

Autoria desconeguda
s. XV
Alabastre policromat
80 x 31 x 31 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 1.830
Fons d’Art Diputació de Girona

del segle XV

VII

de desembre, vuit dies abans de Nadal. Això no obstant, la seva representació a

escultura al territori de la Corona d’Aragó.

28

Maig

29

Maig

Escultura gòtica tallada en alabastre amb restes de

Apocalipsi, 12, 1-2).

peça fou trobada a la casa Malaret en el transcurs
d’unes obres i posteriorment fou dipositada al Museu

durant el X

Francesc d’Assís de Girona, fundat el segle XIII
comptava amb un temple gòtic consagrat pel bisbe de
-

O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis
David, O Oriens, O Rex Gentium, O Emmanuel,

fundada una missa diària. Alguns arcs ogivals de l’antic claustre es conserven integrats en construccions
posteriors de l’avinguda de Sant Francesc i del carrer
Nou de Girona, i són visibles en alguns establiments
li cobreix el ventre prominent. En algunes ocasions
s’incorpora sobre el ventre de Maria un disc solar
ser diversa. En ocasions apareix orant, amb les mans
amb les mans alçades. En una tercera variant recolza
als seus fulls.
embolca les espatlles i cau, amb plecs sinuosos, sobre
i reposa ambdues mans sobre els genolls. El rostre

obres de la Corona d’Aragó des de començament del
segle XV
retaule de Santa Maria de Pego (Alacant), obra atribuel retaule de Santa Clara de Vic, conservat al Museu

ta i l’Esperança, tal com apareix en alguns retaules de
Pere Serra, el del Sant Esperit de la Seu de Manresa
del segle XIV
de Girona, cal citar la talla sedent en fusta policromada
Notre-Dame-de-l’Esperance
inaugurada a la Corona d’Aragó, tal com veurem, du

-

local, a dia d’avui anònim, del primer terç del segle
XV

segle XV
de Girona ocupa un paper destacat a l’escultura gòtica

30
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Marededéu de l’Esperança. Segle XV. Museu d’Art de Girona. Núm. reg.
1.830. Fons d’Art Diputació de Girona.
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Juny

Fragments d’ara de Santa Maria dels Turers de Banyoles

Autoria desconeguda
s. XI
Pedra

Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 21-1 i MDG 21-2
Fons Bisbat de Girona

El Museu d’Art de Girona conserva dos fragments d’una antiga ara d’altar trobats
visigoda encara a inicis del segle XI
fos precedida o seguida de l’expressió fedatària d’un grup de testimonis, tant

validesa funcional.

32

Juny
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Juny

Santa Maria dels Turers de Banyoles, dutes a terme
durant la primavera i l’estiu de 1941, van exhumar
segona meitat del segle XII. Entre els enderrocs van

Museu Diocesà de Girona, precedent del Museu d’Art.
Comarcals va efectuar una transcripció dels textos,
constatar l’acumulació de nombrosos noms visigots,

(fragment). Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, fons Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.

X (Museu d’Art de Girona.

x 7 cm) suma tretze identitats, cinc corresponents a

pintat directament sobre la paret, les pedres fundaToluges, la reconstrucció de Sant Martí d’Empúries,

tradició visigoda es troba a l’acta de consagració del
de consagració del mateix monestir de l’any 1086.
El ductus
per persones amb nivells diversos de familiaritat amb
(fragment). Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, fons Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.

emprar caràcters escripturaris de tradició visigoda.

per escrit del seu nom. Amb això, es revela la identitat
sense preveure una organització de l’espai de l’escriptura ni l’ordre compositiu a les superfícies de la
pedra d’altar. Per contra, es van acumular de manera
van deixar espais buits en el suport d’acord amb el
criteri personal de cada individu, sense marges ni
els epígrafs de construcció de Santa Brígida dels
l’altar de Santa Maria d’Alaó, pintat sobre el mur, o la
de Coll realitzada en escriptura minúscula considerablement descurada, el relleu visigot de Sant Martí

34

12 MESOS 12 OBRES. MUSEU D’ART DE GIRONA 2019

Juny

la peça banyolina, dos terços eren civils i un terç
XI i XII. Entre

VIII

Marca
Hispanica
el cas de l’altar d’Elna (1069). A l’ara del Museu d’Art
de Girona es van emprar les lletres pr i pbr per al·ludir

ment del segle XI
segle XII
-

segle X

XI.

romànica resultaven excessivament petites per a
XIV

-

i permanent d’una actio
conscriptio. En
la voluntat de suportar físicament i teològicament
deixen testimoniatge i memòria de la naturalesa de

superfície escrita i burí, van escriure en un mateix
moment i van complir una clàusula d’una cerimònia.

vant i sobre l’altar consagrat? En vista d’altres exemacta amb les seves pròpies signatures. Malgrat això,
l’ordo dedicationis
respectives la vetlla de la cerimònia de consagració,

responen a l’altar d’un estadi precedent de la mateixa

12 MESOS 12 OBRES. MUSEU D’ART DE GIRONA 2019
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Juliol

Mare de Déu amb Nen de Santa Maria de Besalú

Bernat Saulet (taller)
c. 1341
Alabastre policromat
131 x 44 x 31 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 2.499
Fons d’Art Diputació de Girona

Al Museu d’Art de Girona, es pot contemplar una de les millors escultures medievals
de la col·lecció, la Mare de Déu amb Nen d’alabastre procedent de la canònica
de Santa Maria de Besalú (Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 2499), obra datada
XIV

retaules i sepulcres, elaborats per un taller de com a mínim dos o tres mestres,
revisió de la Verge besaluenca obre la porta a noves consideracions i l’aportació

36

Juliol
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i el sepulcre del beat Miró, al monestir; el retaule de
de la Virgen, en mármol, de los últimos tiempos del
estilo gótico y de regulares dimensiones, procedente

i Pol (al Museu Episcopal de Vic, MEV 576); el retaule

la comprà per 100 pessetes i la desà al museu en
dipòsit, on ingressà el 22 de desembre de 1879. No
XIV procedent
de Santa Maria de Besalú, tallada en alabastre (la

exposada, i es traslladà al Palau Episcopal, on des de
feia menys d’un any s’havia obert al públic el Museu

Monestir de Montserrat, avui perduda (BRACONS 2007,
s’inscriu entre les millors peces del taller, en bona

a la iniciativa dels Amics del Museu d’Art i aproximadament des de 2010 s’exposa al Saló del Tron.
s’estableixen amb la del retaule de la Verge Blanca
(com precisa Valero 2006, p. 87, a partir de les obserde Sant Daniel de Girona i l’altra, a l’ala sud del
Besalú (patrocinada pels Amics de Besalú l’any 1992).
imitatio de la de Besalú o
imita la forma del pedestal i la disposició dels escuts.

bolicada, coberta pel mantell) la bola del món. Tant la

nom d’autor conegut relacionat directament amb una
era completament blau en origen i no duu corona.

-

borles del vestit de la mare amb la mà dreta i amb
tant pot associar-se a l’Esperit Sant com a la narració

escuts en cadascuna de les seves cinc cares visibles

i 1348, fan necessària l’estructura mínima d’un taller,
amb un o dos mestres principals i els respectius

Als extrems hi observem dues inscripcions en lletra

segle XIV

es tractava de la peça central d’un retaule d‘alabastre,
amb les escenes desenvolupades en compartiments
situats als laterals de la imatge central. Des de l’estudi
d’Agustí Duran i Sanpere (1932, p. 31-40), la Mare de
-
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-

sepulcre de Sant Narcís, patró de Girona, destinat a la
III encarregà als mestres Pere de Guines i Aloi de Montbray la construcció
les seves esposes, i reis antecessors i successors).
fou el material utilitzat pels membres del taller de Sant

Juliol

de la canònica. Probablement hi tenen a veure una
XIV. En
efecte, el 30 de gener de 1312, el lapicida Arnau

diversos pilars i altres murs a la zona presbiterial de
directament relacionades amb la voluntat de potenciar
Bernat Tallaferro a començament del segle XI) i el

canonical, endegades com a mínim des de 1303.
Fonts
Besalú, 1283-1324, reg. 2088, f. 45r.
Instrumenta iudeorum, reg. 58b,
f. 15v.
Bernat Saulet (taller). Mare de Déu amb Nen de Santa Maria de Besalú, c.
1341. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 2.499. Fons d’Art Diputació de
Girona.

Beuda o Besalú. Afortunadament avui estem en
de novembre de l’any 1341 Saulet donava poders
a Arnau Soler i Arnau Masó, picapedrers de Beuda,

BRACONS
ses», L’art gòtic a Catalunya. L’escultura
Barcelona, 2007, pàg.139-154.

-

BRACONS
Le grand
retable de Narbonne. Actes du 1er Colloque d’histoire de l’art meridional
au Moyen Age, Narbona, 1990, pàg. 91-97.
CRISPÍ
imatgeria

XIV

CRISPÍ, Marta; MONTRAVETA, Míriam (ed.). El monestir de Sant Joan de les
Abadesses

amb l’elaboració del suposat retaule de Besalú?
DURAN I SANPERE, Agustí. Els retaules de pedra, vol. 1, col. Monumenta
Cataloniae, ed. Alpha, Barcelona, 1932, pàg. 31-40.

mateix any havia arrencat diversos blocs d’alabastre
de Beuda per al mestre Aloi, a la pedrera de Segueró,
amb destinació a la tomba de la infanta Teresa
d’Entença (GUILLERÉ 1993, p. 231). De fet, la relació

ESTEVE
El retaule gòtic de sant Agustí del monestir de Sant Joan de les
Abadesses

Camprodon s’ocupà d’un encàrrec incomplet d’Aloi, el

GUILLERÉ, Christian. Girona al segle XIV, vol. 1, Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1993.

Caterina de Barcelona (BRACONS 1990, p. 95).

ESPAÑOL, Francesca. El gòtic català, Fundació Caixa Manresa i Angle
Editorial, Manresa, 2002, pàg. 184-186.

MASDÉU
Centre Excursionista de Vic, 20, 1916, pàg. 120-127.

Butlletí del

VALERO
Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú,

Maria de Besalú devia constituir l’acte culminant d’un
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Agost

Píxide de Maçanet de Cabrenys

Autoria desconeguda
s. XIII

9,5 x 8,5 ø cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 140
Fons Bisbat de Girona

una extraordinària difusió arreu d’Europa durant el segle XIII

amb la tanca corresponent, permetia alçar la coberta per tal de dipositar les
hòsties consagrades a la cavitat de l’interior.

-
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Agost

l’Europa dels segles XIII i XIV
les feia molt atractives, i un cost relativament baix, en
utilitzar com a material base un metall modest com

IV celebrat l’any 1215, van

Els esmalts llemosins, de fet, es van convertir en el
primer producte artístic elaborat de manera especialitgaudir de reconeixement generalitzat a tot el continent.
champlevé (excavat,
tret de camp), pròpia de l’art romànic i del primer gòtic.

enfornada, s’adhereix al metall convertida en esmalt
opac. Els tallers llemosins elaboraven una àmplia

Píxide de Maçanet de Cabrenys (detall). s. XIII. Museu d’Art de Girona. Núm.
reg. MDG 140. Fons Bisbat de Girona.

diferents però elaborades sempre amb esmalt vermell
ciboris eucarístics, canelobres, encensers i navetes,

conservades tantes, sempre amb el format cilíndric

closes completament, a manera de medalló, i el fons
lleugerament l’impacte ornamental de les armes.

XIII

-

-

de la superfície de la peça, decorat amb una tonalitat

-

la casa dels tallers llemosins del segle XIII
superior de la coberta cònica i les vores tant de la
mateixa coberta com del cos cilíndric inferior, repas-

(no pas a totes) no estava compromesa amb la realitat

fets amb el cisell. Sobre el fons blau hi va traçada una

datar-ne l’elaboració, de manera raonable, a la segona
meitat del segle XIII
en termes generals, la particular forma allargada i el

de fris continu, tant la coberta com el cos de la píxide.
En resulten dues sanefes d’elements vegetals circu-

s’hi dibuixen sempre sobre un camper daurat, la
esmentat al principi, decorades totes amb motius
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Agost

o rentamans, o alguns cofres de funció profana. Fet
ser molt habitual en les produccions sumptuàries de
-

Píxide de Maçanet de Cabrenys (detall). s. XIII. Museu d’Art de Girona. Núm.
reg. MDG 140. Fons Bisbat de Girona.

de guilloché

vermell, però amb l’interior daurat; l’altre incorpora un
forma de lletra v capgirada) i tres creuetes vermelles
als espais resultants. Els escuts de la coberta van
segon, amb tres pals, blanc el del centre i vermells
del segle XIII, ni catalans ni francesos. No sabem

ex professo.

-

da en blanc. Per descomptat, moltes altres píxides
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Setembre

Gradual de Sant Feliu de Guíxols

Autoria desconeguda
c. 1500

65 x 47 x 16 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 302
Fons Bisbat de Girona

XV

XX

volums són coneguts popularment com a llibres de cor o cantorals i presenten
arribat des de Sant Feliu de Guíxols i registrat actualment al Museu d’Art de

44

Setembre

12 MESOS 12 OBRES. MUSEU D’ART DE GIRONA 2019

45

Setembre

rengles d’escriptura a línia tirada. Al marge dret de

fan recomanable començar per unes consideracions
morfologia externa, es tractaria d’un llibre de cor o

el pentagrama, el suport utilitzat per a l’escriptura
-

ris potencials, els cantors encarregats d’interpretar-ne
neral situat al centre del recinte coral. És molt habitual

XVI l’escriptura presen-

Els caràcters s’inscriuen a dos mòduls i el menor
de cants religiosos, independentment de la mida del
vermell. El text musicat incorpora línia de guia per
delimitar la prolongació de síl·labes i paraules durant
el cant. A l’extrem superior dret de la part recta de

totalment satisfactori per se

una altra numeració en xifres aràbigues negres.
destacable del gradual i hi trobem diverses lletres disla inicial historiada de l’introit Puer natus (f. 61v), peça
El nostre gradual presenta unes dimensions apro-

-

dubte notables, subratllen la seva funció de llibre
i animals fantàstics. A l’introit Ad te levavi (f. 2v) “un
cant inicial de la missa” hi divisem una altra lletra capi-

inferior del foli s’hi aprecia un escut creuat per un

Populus Sion i Prope

centena de folis per tal de facilitar-ne la manipulació.
es tu domine
l’exemplar permeten situar l’escriptura vers l’any 1500.
el culte; i en segon lloc, el debilitament de la tradició
-
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en verd i vermell. Entre les lletres trencades sobresurt
A domino factum
est
Benedictus qui venit.
humanes en colors vermell, verd i groc. El personatge

Setembre

i fa, crucials per desxifrar l’altura melòdica de les
custos o guió, senyal col·locada

de peces i seccions importants. Amb posterioritat,
alguns cants han afegit signes de bemoll en si, en
origen l’única alteració admissible al cant pla.

Gradual de Sant Feliu de Guíxols (detall), c. 1500, Puer natus (f. 61v). Museu
d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 302. Fons Bisbat de Girona

cuir, sobretot a l’extrem inferior. El llom s’ha reforçat

vinculació del llibre de cor amb el clergat regular.
es remunta al segle XII

-

predominant als manuscrits litúrgics catalans. Entre

com una tanca clavada cap a la meitat de la tapa.

notació, cal destacar l’ús regular de claus de do

Grosso modo, el gradual recull els cants del Proprium
de Tempore

Gradual de Sant Feliu de Guíxols, c. 1500, A domino factum est
(f. 57r). Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 302. Fons Bisbat de Girona

o menys la meitat del cicle del temporal. Tot seguit,
· Aspersió de l’aigua (f. 1r-2r)
· Advent (f. 2v-43r)
· Nadal (f. 43r-80v)
· Temps posterior a Epifania (f. 80v-98v)

· Dimecres de cendra i festes posteriors (f. 122r-136v)
· Diumenge I
(f. 136v-191r)
· Diumenge II
(f. 191r-222r)
· Diumenge III
(f. 222r-255r)
· Diumenge IV
(f. 255r-289r)
· Diumenge de Passió i festes de a setmana (f. 289r-320v)

a Epifania (f. 325v-333r)
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Octubre

Natura morta amb calavera

Autoria desconeguda
Finals s. XIX

55 x 36 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.662
Fons d’Art Diputació de Girona

Natura morta amb calavera
XIX

coneixement sempre impotent davant la certesa i el misteri de la mort. És així
Natura morta amb calavera
-

representada amb una calavera.

48
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Octubre

caseta amb el dibuix d’una calavera. Mai no hi vaig
-

-

escriure a començament del segle XVII, el segle en
sobretot en determinades cultures, i ser portadora
els sants amb cranis pintats per Murillo i, entre tants
inscrita en les múltiples representacions del crani des-

apareixen a les naturaleses mortes enmig de fruites

destí comú i irrefutable, al capdavall l’única certesa.

al cementiri on un enterramorts li mostra el crani de
seus salts i dels seus cants; i pensa en la mort (amb
Natura morta amb calavera (detall), s. XIX. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.662. Fons d’Art Diputació de Girona.
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XVI

Octubre

Cléo de 5 a 7. No obstant això, no deixa de recordar

l’Escola de Belles Arts d’Anvers on s’insistia a repetir
-

crear les seves pomes. Natures radicalment mortes.
-

relatius a la mort prematura de la seva esposa Saskia

propòsit d’una Natura morta amb calavera anònima
XIX

calavera fumant. Datada a Anvers el 1886, du per títol
Natura morta amb calavera (detall), s. XIX. Museu d’Art de Girona.
Núm. reg. 134.662. Fons d’Art Diputació de Girona.

simbòlica, ha sigut capaç de travessar la duresa d’un
-
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Alta Fidelitat

Esther Boix i Pons
1962

99 x 81 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.623
Fons d’Art Diputació de Girona

Alta Fidelitat
sobre l’art, la música i els hàbits socials a l’Espanya dels anys seixanta del segle
XX
-

52
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les circumstàncies personals de l’artista són clau per
eventualment ens proposa l’autora. En el panorama
dels nous hàbits socials. Així, des d’un punt de vista
a França amb les protestes del maig del 19681. Durant
els anys seixanta, però, Espanya es trobava en plena

pot ser interpretada com a símbol de modernitat

a trencar gràcies a la importació clandestina de llibres
d’atenció d’Alta Fidelitat
intel·lectuals espanyols, una esperança de llibertat i un
paradigma de modernitat; una llibertat i una moder-

a l’angle inferior dret de l’obra. A principis dels anys
-

El 1953 va passar un any estudiant a París, becada
5

cultura occidental els tocadiscos havien esdevingut un
6

Milà durant dos anys, tot imbuint-se de les principals

de les fronteres del país. No obstant això, els discos
de vinil i els tocadiscos van esdevenir un dels pocs

pel fauvisme i sobretot per un particular concepte de
socials però, al mateix temps, inclou la reivindicació
tot simpatitzant amb la ideologia comunista 2.
crítica social amb la reivindicació d’una nova manera

li subministraven (per encàrrec) els seus marxants o
els amics de París o Nova York.7

la música sense realitzar cap moviment (a part de

discos»,8
-

3

Carandell en parlar de l’obra pictòrica d’Esther Boix.4
els convidava i anaven al seu estudi a sentir-los.9
sotmetre’s als cànons ni a les imposicions socials,
El tocadiscos representat a l’obra d’Esther Boix no
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Esther Boix, Alta Fidelitat (detall), 1969. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 134.623. Fons d’Art Diputació de Girona. © Esther Boix, VEGAP, Girona, 2021

nova manera d’entendre l’art, el món i la vida.

5. READ
WELCH
Evolution of the Phonograph

El propi títol de l’obra, Alta Fidelitat
interpretat com una metàfora del compromís artístic,
anys 10
la lluita per canviar la societat, una constatació de
la seva oposició a la
modernitat, no tant en termes d’avantguarda artística
sinó sobretot en termes de concepció ideològica.
1. MARWICK, Arthur.
Italy, and the United States
Dimitry (ed.).

4. CARANDELL
Esther Boix. Barcelona, 1993, pàg. 22.

6. DINEEN
Current Musicology, 97, 2014, pàg. 9-20.
7. PUNYET MIRÓ

Miró & Music, Barcelona, 2017.

8. TÀPIES, Antoni. Memòria Personal. Barcelona, 2010, pàg. 313.

Posicions, posant-la en boca d’un dels seus personatges; vegeu CREUS
Posicions, Barcelona, 1988, pàg. 97.

Montreal, 2008;

1960’s
2. CORREDOR MATEOS
Esther Boix. Miralls i miratges. Catàleg d’exposició.
Roser, Esther Boix i
Ricard Creus. Creadors del taller d’arts visuals L’Arc. Girona, 2007.
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Desembre

Sense títol

Narcís Comadira i Moragriera
2003
Guaix sobre cartró i alumini
28 x 20 cm
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 132.770
Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art

Narcís Comadira ens mostra a l’obra Sense títol els elements imprescindibles
la fascinació pels colors planers i intensos. Tota una declaració d’intencions

el cartell de l’exposició Imatge i Destí.

56

Desembre

57

Desembre

cartel1. 1.
mativos’. 2.

-

mente decorativos, se suele utilizar más la palabra póster (del ingl. Poster).

meditació i sentiment, va aconseguir aglutinar els
mediterrani, català i gironí. Com si fos un artesà de la
necessària per crear un fragment del món, del seu

per la història ha comptat amb altres aspiracions, com
ara l’ús publicitari i la consideració d’obra artística,

honest amb el seu destí, desapareixerà a l’horitzó.

combinació de text i imatge i, des del segle XIX

Sense títol de l’artista Narcís Comadira
il·lustrar el cartell de l’exposició Imatge i Destí, una

-

terra i la sorra, i la forma semicircular característica
de la badia evidencien la predilecció del pintor per

Narcís Comadira i Moragriera, Sense títol (detall), 2003. Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 132.770. Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art.
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Desembre

-

mirada deshabitada de Carrà, el món oníric de Miró

primera pàtria, i aprehendre l’ordre dels elements pertracta d’una obra concebuda per a un suport efímer,
com correspon al cartell, Comadira ens mostra l’ànima
-

Tal com escriu Narcís Comadira al seu poema
El Temps
Tot el país cobert,
bromes al nord, als fondals.
Alguna ullada de sol

Cartell editat per l’exposició Imatge i Destí
de Girona, a partir del original creat per Narcís Comadira.

a muntanya, al migdia.
Pluges al litoral. Al cor,
com sempre, maregassa.

Així, passem del torrat i l’alber càlid al groc brillant

construeixen a base de tintes planes i es delineen amb
cloissoné

volum, la llum i la posició dels elements són eines

de les arts. Escriptor, poeta i artista autodidacta,
Comadira construeix escenes basades en formes
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www.museuart.cat

12 mesos, 12 obres és una compilació dels comentaris
d’obres seleccionades el 2019 que presenta, en format
Un
mes, una obra. Cada mes, al llarg de l’any, es proposa a
un autor l’estudi i el comentari d’una obra perquè en doni
la seva visió particular. Tots els comentaris s’apleguen
en aquest recull, que permet fer-ne una lectura més calmada i alhora descobrir la varietat d’obres i la diversitat
de mirades que ofereixen les peces d’un museu.
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