
EL MUSEU DIOCESÀ 

(Ressenya: MJ Virgili) 

La visita al Museu Diocesà del proppassat dia 21 d’octubre, organitzada pels Amics de la 
Catedral i guiada per la seva directora, la doctora Sofia Mata de la Cruz, fou un passeig 
excepcional a més d’una experiència compartida, allunyada de la quotidianitat i plegada 
d’enriquiment i de transmissió de coneixements. Si tenim en compte que el terme Museu 
deriva de la paraula grega museion -temple 
d’Atenes dedicat a les Muses-, podem 
entendre perquè ens sentim embolcallats per 
aquest entorn.  

No hi ha hagut una saturació teòrica sinó 
que hem gaudit d’una selecció prèvia, 
escollida per l’amfitriona, donada l’extensió 
de l’obra que si serva, que ha resultat 
exitosa. El recorregut ens permeté 
contemplar les peces servades en l’Antic 
Refector, la Sala Capitular i la capella del Corpus Christi. 

A l’Antic Refetor, i després d’una breu i reeixida explicació, 
va destacar diferents peces romanes: el mosaic de tipus 
geomètric, l’estela dedicada a l’auriga Eutiches -que morí als 
vint-i-dos anys-, les llànties de canal de finals del s. IV dC, 
els ungüentaris i un biberó entre d’altres. 

En el mateix indret, vam 
poder apreciar la bellesa de 
l’Arc Àrab -d’alabastre blanc, 
esculpit i amb restes de 
policromia vermella i blava-, 
d’origen incert encara que 

a tenor d’experts i de la directora, prové de Medina 
Azzahara. A part de la delicada ornamentació que 
exhibeix, ens posà de relleu la inscripció, a manera d’alfis, 
és encastada a la rosca de l’arc: En el nom d’Alah! 
Benedicció d’Alah al servidor d’Alah, Abdar-Rahman, emir 
dels creients, que Alah prolongui la seva vida! Ell, que ho 
ha manat fer, sota la direcció de Ga’far, el seu oficial 
llibert, l’any 349. 



Una nova peça captà l’atenció de tots els 
assistents i fou la pica baptismal, de finals del 
s. XII, de marbre blanc i amb traces de
policromia vermella i blava, procedent de
Santes Creus, que mostra un delicat fris amb
ornamentació vegetal guiada per una tija
ondulant d’on arrenquen fulles
pentalobulades.

Al centre de la sala vam descobrir les sis talles, anònimes, policromades de les Mare de 
Déu de finals del segle XIII o principis del 
XIV: de Puigpelat, de Solivella, de 
Vilafortuny, de Montblanquet, la de Forès i 
la de Vila-seca. En destacà les 
característiques generals i d’altra banda 
freqüents en tot el Romànic peninsular: 
Mares de Déu entronitzades -rígides i 
frontals, abillades amb túnica i mantell-, 
enteses com a setial del Fill. Les més 
tardanes -Vilafortuny i Solivella-, mostren ja 
una majestats asimètrica. Comentà també 
la iconografia de les dues Madonna lactants (Puigpelat i Montblanquet).

A la banda esquerra, ens descobrí el magnífic conjunt de les imatges gòtiques –meitat s. 
XIV- de pedra calcària, policromades o no, que representen a Santes, sense identificar, o a
la Mare de Déu, dempeus, amb el Fill als braços. La majoria reprodueixen la postura del
contrapposto, posseeixen corona, mostren rostres plàcids emmarcats per un dolç somriure
i  vestits elegants proveïts de plecs suaus.

Ens convidà a pujar les escales 
que ens separaven de l’estança 
superior on hem admirat la tapa 
d’un sepulcre monumental 
doble de mitjans s. XIV, originari 
de l’església de Santa Perpètua 
de Gaià, que representen les 
figures jacents, esculpides en 
pedra, d’un Montagut i una Ça 
Terra. La doctora Sofia Mata, 
ens explica que l’originalitat 
d’aquest conjunt no rau en la 
qualitat escultòrica sinó el gest de l’espòs que rodeja, amb el seu braç, l’espatlla de la 
muller com a símbol d’amor etern (nozze eterne). 



Durant segles l'església va fer servir 
l’art en general i la pintura en 
particular, com instrument per 
difondre el missatge de Crist.  

Dins del repertori dels retaules la directora 
s’aturà en el retaule de sant Bartomeu, datat 
entre el 1350 i el 1375, sense autoria i que 
s’ubica dins l’estil italo-gòtic i fou pintat al 
tremp d’ou sobre taula. Ens comentà la 
peculiaritat de l’originalitat de la seva 
iconografia allunyada de les fonts habituals 
com poden ser els evangelis apòcrifs o la 
Llegenda àuria. Subratllà, a més, l’escena en 
què veiem el nen de pell bruna, descansant 
en un bressol on resa la següent inscripció: 
Aquest diable hen forma de infant jagé hen 
lo brez XX e V ans hen forma de Sant 
Bertomeu e aucís IIII dides, que permet 
comprendre l’exorcisme de qui fou suplantat 
pel Maligne durant tant de temps i que 
provocà la mort de les successives nodridores. 

Amb una cronologia parella a l’anterior (1335-1350), ens 
convidà a admirar l’obra pictòrica del Calvari, procedent del 
reliquiari de Santa Tecla de la Catedral i totalment franco-
gòtic. Els rostres dels personatges que composen l’escena -
Sant Joan, la Verge i els del sol i la lluna- ens mostren un 
sofriment sotmès que convida a la participació de 
l’espectador en el misteri.  Fou molt interessant el comentari 
sobre la tècnica emprada per aconseguir la transparència que 
mostra el perizoni.



Acabar el recorregut pel museu, esmentà la directora, amb aquests grans creadors 
contemporanis entre sí però alhora tan diferents és un final perfecte que ha aconseguit 
l’objectiu de qualsevol creació artística. L’obra d’art que surt de la ment i de l’habilitat del 
seu creador i que als que ens arriba ens aixeca emocions i activa els sentiments entre 
moltes d’altres sensacions. 

La visita ens permeté, també, gaudir d’aquest preuat i enriquidor entorn de la catedral. 

Mercès pels esplèndids relats i la facilitat amb que ens ha tramés els seus coneixements. A 
tots vosaltres, Amics, us agraïm la vostra assistència sense la qual aquestes visites-
conferències, no tindrien sentit de ser. 


