
Materialització i realització del baldaquí de la 
custòdia modernista de la 

Catedral de Tarragona 
 
 
 

     Jordi Borràs i Fà, orfebre 



La custòdia i el baldaquí 
 

de 1922 



• Motiu:      Coincideix amb la celebració del XXVI Congrés          
         Eucarístic, convocat pel Papa Pius XI. 
 

• Donant:   Josep Ben-Ahamet Riffi, almoiner i majordom de           
          l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera (1889-1911). 
 

• Disseny de l’arquitecte Bernardí Martorell i Puig (1877-1932). 
 

• S’encarrega a la Fàbrica de Plateria Sanosa i Cia de Barcelona. 
 

• Artífexs: Sanosa, Miralles i Bagués. 
 



• Data de consagració: 15 de juny de 1922, dia del Corpus Christi 
    (95 anys exactes). 
 

• Arquebisbe: Francesc d’Assis Vidal i Barraquer (1919-1943). 
 

• 1936: Baldaquí fou destruït i la custòdia va ser espoliada.  
 

• 1940: Es recupera la custòdia depositada en el Banc d’Espanya 
   de Madrid, desposseïda de gran part de les joies que la    
   guarnien. 



Ostensori 
 
• Plata sobredaurada fossa, repussada 
     i amb retocs de burí. 

 
• Guarnit amb emblemes eclesiàstics 
     esmaltats 

 
• Joies encastades lliurades per Eulàlia Segarra 

 
• Estructura de seient composta de peanya rectangular, peu i 

ostensori 



• És mono facial.  
 

• Compost per dues estrelles, acarades, de tretze puntes 
acabades en petites estrelles centrades per un diamant. 
 

• Circumdat per vuit ales i dos cercles ovalats ornats amb 
perles i esmalts vermells. 
 

• Als extrems el Bon Pelicà i l’Anyell Diví. 
 

• Al centre el viril format per raigs flamejants i rectes 
 



A la peanya figuren els escuts de: 

Papa Pius XI (front anterior)  

Arquebisbe Tomàs Costa i 
Fornaguera (lateral dret)  

Cardenal Vidal i Barraquer 
(lateral esquerre)  

Seu Tarragonina (al darrera) 



El peu conforma un feix de quatre tiges 
vegetals  amb fulles d’heura, espigues, raïms 
pàmpols, sarments i fulles de llorer. 



• Els àngels: intermediaris entre Déu i els homes. 
 

• Serafins significa ardorós, encès per flama ardent 
de la Divinitat.  
 

• Sis ales. Dues per cobrir-se el rostre (temença de 
veure Déu), dues per cobrir-se els peus, dues per 
volar. 



Alimenta les cries amb la seva 
carn i sang. Se’l considera 
signe de l’amor de Crist i del 
seu sacrifici. 

Representa, en aquest cas, 
l’anyell celestial de l’Apocalipsi 
que va vèncer la mort, el 
poder del mal i que és 
omnipotent, diví i jutge. 

Bon Pelicà 
 

Agnus Dei 
 









 
• 1992 fa l’encàrrec el canonge Felicià Pagès Vidal. 

 
• Donants:  famílies Gómez-Martí  i  Nel·lo Rovira. 
 
• Obra original o refer l’anterior? 
 
• Es decideix refer l’original (2 x1,17 m) 
 
• Reptes a superar: 
 

•  Comptava amb 3 fotografies del 1922 i una “S” desapareguda. 
•  Superar les deficiències tècniques de resistència i equilibri de 

 l’anterior 
•  No desvirtuar el projecte original amb afegits personals. 

El nou baldaquí per Jordi Borràs i Fà 



• Detinguda observació de les fotografies antigues amb 
lents d’augment. 
 

• Enginy per idear les línies mestres del baldaquí. 
 

• Interpretar els diversos elements ornamentals. 

Com ho vaig fer? 

































































































Al·leluia! 
Lloeu Déu al seu santuari, 
lloeu-lo al baluard del firmament, 
lloeu-lo per les seves gestes, 
lloeu-lo per la seva grandesa. 
Lloeu-lo al so dels corns, 
lloeu-lo amb arpes i lires, 
lloeu-lo amb tambors i danses, 
lloeu-lo al so de corda i de flautes, 
lloeu-lo amb címbals sonors, 
lloeu-lo amb címbals triomfants. 
Que tot el que respira 
lloï el Senyor. 
Al·leluia! 
 
Salm 150 

































































Agraïm que ens hagueu acompanyat en l’acte d’avui amb l’esperança 
que us hagi agradat. 

El dia 17 podreu gaudir amb els vostres nets o fills de l’Ou con balla i 
en Jordi Borràs jr. us mostrarà el magnífic baldaquí de la custòdia. 
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