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3.3 «. ASSUMPCIÓ I EL LUURAlfCïfT DEL CÍNGOL A TOMÀS

3.3.8.1. E! problema del terme "Assumpció".

Malfiat l'interès pels valors narratius, difícilment ana obra presents

tot el seguit d'episodis de! cick asscmpcionista. Que es triïn unes escenes

en detriment d'unes altres depèn de la intenció oue s'hagi volgut Jonar al

conjunt del pograma iconogràfic. Així. a Senils, ta Dormició i la

Resurrecció de la Uuid& i la Coronació del timpà estan en relació amb tes

figures dels brancals i de les arqwtvoltes, de manera que tot plegat és el

que dóna sentit al conjunt, en aquest cas, dedicat a î'obra de restauració

de la humanitat duta a terme per Jesno is» : continuada per l'Església.

Segona M.L. There!, pieeispjnent és aquesta intenció la que justifica que

en comptes cie ï Assumpció * un privilegi reservat a Maria -, s'hi hagi

figurai la Resurrecció, per tal de remarcar ei pp^alleUsme amb la salvació

de la humanitat. La gran iiifiuènoia que va exercir aquest portal de Senils

explica que l'Assumpció fos una esi-ena poc representada a les pori«des

franceses. Pere, a paït d'aquesta causa iconogràfica, també n'hi ha una de

formal : l'esquema vertical tn què es basa no s'adiu amb l'espai

horitzontal de la llinda 339.

A diferència de l'escultura monumental francesa, cïs nostres retaules

pràcticament mai no figuren la Resurrecció, A l'hora d'escollir una escena

que compiemepü la de la Dormició» a part de la Coronació que té un

valor, que va més enllà de la narració assumpcionista, s'opta per

l'Assumpció, De la Resurrecció pròpiament dita no n'hi ha ni una sola

'Ç-8C pòs " - 4 '£'



retente« de peto de Cas*ello de Farfiuay& IFig. 1141 i de Gerb (M.N.A.C..

num. in- 25071) (Fig. 1151. Ambdues obres, a més de la Dormido,

presenten una escena de caràcter visionari que sintetitza la Resurrecció,

l'Assumpció i la Coronació. La iconografia és míticament Idèntica en els

de* retaules : els apòstols, drets a un costat i altre de la composició,

presidits per Joan amb la palma i Pere amb les claus, miren cap a la part

central superior on, dins d'un cerclr i % ircat per núvols flstonejats, hi ha

asseguts Crtst i Marta en la típica escena de la Coronació. A primer pla, al

centre, hi ha un sarcòfag i, al seu darrera, unes estrié» verticals volen

simular uüa muntanya, damunt de la qual hi ha la citació visió de la

glòria. La presència del sarcòfag i )a mirada dels apò&tols són els dos

elements que permeten d'en tendí e qi-e la Verge ha ressucitat i ha pujat al

cel on ara és coronada.

L'escàs èxit de la regrese itació plàstica de l'escena de la Resurrecció és

un cas més de la dissociació que sovint es produeix en els diversos àmbits

artístics : lexis vencia del drams assumpcionista de Santa Maria de

l'Estany, que seguia l'esquema del Quem quaerüis in sepulchre de la

Resurrecció del Senyor, demostra que la litúrgia potenciava Justament

aquest aspecte de fa festa. En canvi, en el camp de tes arts plàstiques, ja

fos pels models que arribaven d'altres indrets o pel valor que la

representació havta de tenir en el Hoc on «ra situada dins de l'església, es*

rtonava més importància a l'Assumpció.

Ara bé, davant les vuitanta - ctoc escenes de la Dormido, les quinze

Assumpcions que hem catalogat demostren que en els do» ulUm¿ segles de

l'edat mitjan L l'escena d'ortgen bizantí continuava essent la més

rcprcaentattva del cicle. De tota manera« pensem que aücò no té pas res a

veure amb la creença assumpcíonlsta, que més avia* es tracta d'upa
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qüestió de tradició artisüca. AM ho demostra el fet que la lUustraeiô de

l'ofici de 1 Assumpció del» missals < breviaris sigui majoritarlaiEeni k

Dormido - de tretze volums, un presenta uns Glorificació, un altre una

Coronació i un tercer una Assumpció, ta Testa tot són DcMaieions

D'aitra banda, també es interessant de tenir rn compte el terme que

s'utilitzava en aquella època peí referir- se a l'escena de l'Assumpció. La

documentació ,?nística oempíe parla d Assumpció i no de Dorraició o

tnt que a6n elí. termes que fan servir els relats apòcrifs. Hem

pogut reunir *is nóteles sobre obres que CG s'han conservat, i de les quals

no tenim altres referències, que parlen de la presència de l'escsna de

l'Assumpció. La més antíg« es un document de l'any 1361 en què el rei

Pere, entre altres peces d'orfebreria, cita un retiulj de plata de la capella

reial de Barcelona, que té diverses escenes de la vida de Crtsï i Maria i

anà d'eues és 1' "Assumptioms Beate Marte " 34°. El conveni signat pel

pintor Llorenç Saragossa, el 25 de febrer c»e 1365, per pintar un retaule per

a l'església parroquial de Santa Marta de Cardedeu també havia de tenir

una tauk amb k Purificació, la Pietat i 1' "Assumpció VírgWs Marie " 341.

L'any !4Ü7 se signen uns capítols entre ei noble Pere de Queralt i Gucrau

Gener, ptotor de Barcelona, per pintar un retaule de la "historia" de la

\crge I4aria per a l'aliar major de la seu de Mcnrrale ^Sicília) on hi ha

d'haver 1* "Assumpció de te dita Verge Maria" 342. El mestre vidrier Coïí de

Marava, l'any 1419, obrava la feina de protegir amb un filat una vidriera

diia de I" 'Assumpció*1 de la Verge de l'esg^esla de Santa Marta de Cervera
34 J, Les monges del de Pedralbes de Barcelona encomanen, l'any

34' WAD*JE,. *Q:C *> v , " ço-, 27
/50 v> V oag 62

=E '972 pag "49
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1439, t* pta*or Bermt Martorell un retaule pe* al cor »uperior del

monestir oi el r u al. entrs altres històries, ai ha 1 Assumpció ür S an u

Marta 344. Finalment, l'any 1440 (?), cl toute o administrador general del

Reial Patrimoni de la Corona de València, Mic-r Joan Mercader, EI pintar

un retau'e de 1' "Assumpció de la gloriosa verge marià e altres istories a

ops de k capella novament feta en lo dit castell t de Xàtiva) " al pintot

Joan Reteac 345.

De més a mes. en algun cas. no >olainení tenim la indicació del tema

representat, sinó que, en el mateix document c en un de posterior, ¿e'r» fe

la descripció. Això és molt important perquè ens permet d* adonar-nos de

la imprecisió que tenia en aquella època el terme " assumpció *. En primer

Uoc, s'han conservat els capítols, estab1«!» l'any 1460, per 1 escultor Joan

Claperós amb el Capitol de la Seu clé Girons "sobre la obra ques a de fer

al portal de la Seu de Ckrona, .x> es la Assumsio de la Gloriosa Verge

Maria ", és a dir, l'anomenada Porta deïs Apòstols Tot seguit detalla el

3egúent :

"PiUnermrnent, yo enprench a fer. so es a saber. Deu lo FUI axi gran o

major cum nun delí apòstols ívuit pmuis I mig!, e no menor e be

abuat e ab tal ge%t corn en sambtont acte deu star. E la Marta al mig,

del de vuyt painm o entorn, ben vestlde, abtllade honestament; e

engi" e eentorn nou àngel», ço es, quotrm a to un costat e quotra a

Wtra costat, t un alt al raig; e to monument ato peus de la Maria e

sis aagete «empalas, ço ej, tres a la un costat *4e deu e tres ?1 costat

de te Marte; e açò age a fer taüt f^an com te pora fer lo loch a

*9?i ^0 '" pog '2
345-Qüv.o Î9C8 oàg 78* /82
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unt han star; r que de la un àngel al altra age algun spay, to quM

spay sia omplert o de núvols o d« membraäura per rapresa en los

peus de quascur» dels nou dels dita angels" 346.

Aquesta descripció es correspon amb una de les tipologies de

1 Assumpció : & Verge envoltada d'àngels que la pugen al cel. A més, s'hi

detalla que hi faci el sepulcre, "monument ais peus de la María", i la

figura de Jesucrist, aquesta última molt menys freqüent, però tampoc no

estranya. En canvi, resulten contradictoris els dos casos següents:

El primer és un contracte, signat el 5 d'abril de 1505, per pintar un

retaule per a la catedral de Vic on s'espicilica que l'artista :

"pintarà la assumpció de nottre dona ço es los XI apòstols e nostre

dona sobre un Ui e com nostre Senyor preu la sua anima vestits e

ordenats entorn del Ui e la forna Ei parra millor e que en les mans

dels apostóte nuns que tingan ensensers e altres saupasers e altres

libres" 347,

El segan també es un contracte per a l'execueió d'un retaule de pteta

per a 1 altar major de la catedral de Santa Marta d Urgell firmat per

1 orfebre barceloní Guillem BeUeU. Aquest argenter hi na de representar

les escenes següents . Anunciació. Nativitat, Epifania, Resurrecció,

Ascensió. Pentecosta i "Asiiattpston de ta Verge Marta" 34§. En un tovenlart

de te catedral datat del día 7 de febrer de 1573 es descriu aquest retaule, i

quan es refereix a l'escena de l'Assumpció comenta "en la imatge de la

366 c»p XAS '085 oég *¿5
34""G^DO. Oí ú " 9 * 8 pog 362-363

',946 v» IV 3 4 pàg 299 30'
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Assumció de Mestra Senyora, dalt mentionada. hi ha, so és, Nostra

Senyo» ab son lit y .xt Apostóte" 349

Segons r.quests contractes dels retaules dt Vic i la Seu d'Urgell s havia

de representar r Assumpció, però, per tes descripcions, podem comprovar

que en realitat 1 escena figurada era la Dormició. AJCÒ ens fa dubtar del

valor del terme "assumpció" en els sis casos de documents d'obres

desconegudes que hem comentat me** arnant i ens permet d'arribar a la

conclusió que la paraula "assumpció'* era ambivalent : tant podia al·ludit

a l'escena de la Dormieió com a la de l'Assumpció pròpiament dita. De íet.

recordem que un dels actes paralitúrgacs més populars que es feia e! dia

15 d'agost consistia en l'exposició de la Mare de Déu morta en un lloc

preferent de 1 església. Serà al llarg de l'edat moderna quan el tema de la

Dormició anirà desapareixent i i Assumpció guanyarà terreny fins a

esde* enir la imatge més característica.

L an.bigüitat de les Assumpcions que hem comentat en el capítol

anterior encara es perpetua en una obra realitzada poc abans de 1C'. " Es

tracta de la il·lustració de Ja G del "Gaudeamus omnes . . . in Domino " de

l'introit de 1 ofici de Id festa de l'Assumpció de l'anomenat Missal de

Galceran de Vilanova i Fig. 1161 35°.Tres seraflns d'ales desplegades

ressegueixen la forma corbada de la panxa de la lletra í aguanten un

núvol fistonejat que s'obre per deixar veure la figura de Crist que té

l'anima de Maria asseguda en el braç dret Darrera dels dos personatges

s'aíbira un fons estrellat. De fet. és una composició molt similar al grup

de Criat i l'ànima que en l'escena de la Dormició del Breviari del ret Mani

45 ^.jC. "„SA« '534 ocg 45/, 475
'-- V^s*j Z oc 'G Se, d J '* ••*$ 503 *o 23t Sa-ce-y ae * anova í se« ~ -'g*
3v6 va t- cio>*"3c c 3 oc~es* ^ SAO c a%ri' ^oio> oe *a ratsc'o àG" SA§ * *5a 22
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(Parte* B. N., nis Rothschild. 2529),sc situa per damunt del dosser drl lat

de la Verge, Les dimensions reduïdes de M figura femenina i el r>*atetx let

que segui en el braç de Ciist '-\ indiquen clarament que es tracta de

''ànima, però te comparació amb la il·lustració de! manuscrit de Parfs

acaba oe corroborar que som davant d una o-ssumpno animae . Es tracta,

doncs, d'un ejce^pk més de la "confusió" d" les liuatges visuals a l'hur?

d'iilustrar el tema òe la festa del 15 d'agost,

3.3.8.2. Les ttpologier ,

La najoria dels antics relats apòcrifs no fan una descripció de

{enlairament de Maria a la glòria , Tant ei Ps.- Joan Evangelista c\.ja cl

Joan de Tessalònlca només ni donen per suposat, el primer perquè diu que

al cap de tres dies els apòstols deixen de sentir els cants celestials que

rcàS^navcn a prop del lloc de la sepultura, i el segon perquè i,uan ils

mateixos apòstols obren el sepulcre només 1" 1 troben la roba. L'únic oue

s hi refereix és el Ps,- Melltó, el qual va tenir una major divulgació a

Occident, cosa que va propiciar la representació de l'Assumpció en

aquestes tenes. Segóos aquest text, quan ieia tres dies que el cos de

Maria hai"ta estat sepultat, Crtst es va presentar davant dels apòstols

seguit d'una multitud d'àngels i cis va peguntar què votai que fes ;ier la

seva Mare. Pere. en nom de tot», li v», demanar que la ressucités i la

portés al cel, per això va venir l'àngel Miquel amb l'ànima de Maria i

lesucrit va manar al cos que »aixequés. Un cop la Verge va àaver

ressucitat, va donar gràcies a Crist i aquest 'la befà i la posà en mans de

1 -ircangel Miquel Llavors fou enlairada en un núvol amb els àngels a la

presència d*d Senyor" 3SI, Aquesta de*ertpGió semblo haver servit de base

d* fJjv 34
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per a l'escena que hi havia al centre del registre de les pintures de l'absis

de Santf» Maria de Terrassa (Fig. 1171 3»2. Aqui podem veure la Verge,

asseguda frontalment i amb tes mans Juntes davant del pit, que és elevada

per dues parelles d'àngels. A la seva dieta, un àngel de majors dimensions

que els anteriors sembla controlar l'operació, mentre que, darrera d ell,

Jesucrist vist de perfil, beneeix Maria amb la mà estirada damunt del seu

cap. La prt^ència de Cr*st i l'àngel ens indiquen que no es tracta d'una

representació de caràcter visionari, coa:, la del còdex que conté la

traducció de la Legenda Áurea de k B. N. de Parts |Fig. 8], sinó que respon

més concretament a !a idea d 2 resurrecció i assumpció qu»- dóna l'antic

apòcrif. D~ tota manera, el fet que la Verge estigui assegucL - segons l*h.

Verdier, moít poc freqüent a l'art d'Occident 353 -. U dóna un caràcter

majestàtic que potencia el valor d'imatge de devoció per damunt del més

purament narratiu.

Però aquesta escena de Terrassa es complementa amb un aUre

personatge agenollat sota els peus de la Verge. Es tracta de Tomàs, que

amb una mà pren el cíngol que penja del davant de Maria mentre que amb

l'altra es recolza en un bastó. Aquest episodi, que ja l'hem vist representat

al timpà de Cabestany, a partir del segle XIV sovinteja molt més i, de fet.

ce'**e ~¡e obs s 3f *c*c mo"e'o és e«- cup*" soe 6 c "c* s cc-**$ 30*3^3 es-"?*" 3 "ss ""DC^C"

•a aje * 3^"3 -3 P'èo cc -e ooòstï ,cx3r «'O G'**o 3,€ se**"c 3 'eorese*"*G* v" •"»D^e·'·· ces'3 c*

* C C »^SS 3" G OfC* ̂ ^ 6* vi6**^ÇK Q€ G C*^.3C» ^O MM*Ç tsrVCí1 *> íf ^ i^^^Cî^O C3CS 36 "w x*™/ ^ -**> «.

*• 'ov s o 3 cc*"CG ap^^Q 3 'sc'sf*»'"* cae c »c * g-.'G oe " s' a ¿e

ü3¥ene x c«e ef *T ^3s sa^^sïo ocsvf3 ^c e\ es*?j"v"2 o *3 s

po s **iés so***"«s s c *-' ,*i c o b j^* t "a vtOEfi ^8C DOS 7 5 76 3* *e* os'c a ""D*1 D*e^*3

escena c» Assa^Ä ò "O « í*ofes*~13 f *••$ 3 $•§* X. V ^*«a se «s ""és antigues es ;c c "*-'0 3t

i oe S"3*c fcMogo'C''·* se a**» "3 "7 Q*»'« •—€ *.* re3«s 'T"~s iyt:·3£><e~'*' e*

cr v , « • . V « cv v

*53 '56 73'
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constitueix una variant mes d'entre ks diverses tipologies de l'Assumpció.

De les dues versions dels relats que expliquen aquest episodi, la d'aquest

absis de Terrassa està més en la línia de la del Ps.- Josep d'Arimatea. és a

dir, la que explica que quan l'apòstol s'acostava a Jerusalem per assistir a

la rncrl de la Verge, en veure des d'una muntanya com el cos d'aquesta Ja

pujava cap al cel, va començar a erklär i a suplicar, i la Verge li va lliurar

el cinyell. El bastó que porta Tomàs - probablement un símbol per indicar

que estava caminant -. i 1 absència de la resta de l'apostolat ens fan

descartar la versió de la Legenda Áurea que sttur, l'episodi en què Tomàs

discutrtx amb els seus companys, al costat del sepulcr** on han enterrat

Maria, sobre la veritat dels fets que li conten. Segons H. van Os, les

representactons de pintura sienesa tampoc no segueixen la Legenda Áurea

, sinó que presenten Tomàs contemplant com la Verge puja al cel 1 li envia

cl cingol que eU mostrarà als seus companys com a prova de l'assum;x:tó

corporal354.

Ducs altres obres del quatre-cents de la península Ibèrica utilitzen un

model molt similar a aquest de Terrassa. Així, en el tercer registre dels

relleus del timpà de la catedral de Vitòria, una obra de mitjan segle XIV, a

sota de la Coronació, hi ha la Verge que és elevada per uns àngels, mer-tre

1 apòsíol Tomàs agenollat ois seus peus rep el cingol. Però, a diferència de

1 .•»bra eatalanr aquí la Verge està dreta, lleugerament inclinada cap a

Crtot qae no la beneeix, sinó que amb una mà l'enllaça per la cintura

mentre li posa l'al*-a davant del ventre. El grup és envoltat d'uns núvols

amssats i poblats d'angelets músics i turiferarts, molí més rics que no

pas els que apunten damunt de l'A&»umpta et Terrassa. L'altra obn és el

'990 pag '¿^ "49 Ag ,ey ^„»of osse"yoc cc*~ 3 or "v?a '«c-tse—sc c e' G

ae ' €*ce"TQ c* .. i. roTer* oc. c "-go* ; ' ^stac c d« "r>a»vsc'· * c*«**»«nc* Co«**c at

M'C»- \ -O 3 Sa3S f**S C3O:ÏO • 2 3«
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retaule procedent del monestir de Quejana (Ateva), avui a l'Art Institut de

Chicago, que sabem que va »er encarregat pel canceller Pedró López de

Ayala l'any 1396. La disposició de Crist i la Verge s'assembla a la dei

relleu de la citada catedral, però. a la part inferior, en un costat hi ha

Tomàs que agafa el cmgjl i a l'altre la resta d'apòstols. A Terrassa,

malgrat el mal estat de tes pintures, no sembla pas que hi hagués algun

altre personatge a part de Tomàs 355.

L'escena de l'església de Terrassa és una representació clara de

l'Assumpció de Maria en cos i anima. Però. tot i que els sermons 1 tractats

dels autors catalane del catón«, sant Vicent Ferrer. Francesc Eíximenis,

etc., afirmen clarament la Resurrecció i Assumpció de la Verge, aquest

tema tcono^àflc no és gaire freqüent. D'altra banda, les poques obres que

hem pogut catalogar no utilitzen aquesta fórmula que reprodueix més

Literalment el Ps.- Melitó o el Fs.- Josep d'Arimatea, sinó que s'inclinen

per imatges de caràcter mis visional! . Així. dintre del segle XIV hi ha tres

assumpcions n ŝ • la dei políptic de l'altar major de la catedral de Tortosa

jFig 119] que es data de c. 1351, la d'una ciau de volta de l'església de

sant Llorenç de Lleida IFíg. 1181, també de mitjan segle, i la del retau!*- de

la capella dels Sastres de 1. catedral de Tarragona [Fig. 121 j. de 1368

El políptic de Tortosa i la clau de volta de Lleida 356 ofereixen u.ia

fórmul? molt semblant la Verge, dreta amb les mans Juntes davant del

J~"s tes *o»3g»o*es d aa^es' afcs s ae *e"ossc a„e es vcre- "e" abo^s d a* e^ca -s« es c -\'e$ ae xe-
veve <." seqc»- *ea s*re ¿ escenes f.3' sote de es aae ̂ f » s* l n$ a*- pe'c se"nc c ay s a -'e vs e s
oes te'ços i%» crs "̂ agaess n es'a* *apais pe* «na aeco'sc o ros'e'io« c oase ae oanaes \er ce s
b c^<ys En es pa*cy<. ocucs es c.onsc*vc" a«gj<"s t»ogfr!«r'ts o ?3ues s«^ '«3 swe zortcr&ww Je
0 -te*a* esqueia oe aoss .a *g»íro c» iaocs^> *ro***as s<»o ae o Verce cssw·'p·j 3t,e<3ovj 3
«-G«e» r* v«i as»cjye$* 'egsre nte'cx pe» »n! eyes •• es v.s D» e DUS* je Wo naieca afoog'o*c

pe«T«* a eio*̂  nor "4» o »*wy$ •» pe<ï oe c resto oc cos E o^e o ic « CXÄSIÖ* *i veure 3 * ^K

1 «xjv o c S6v ces« *"sr o« cos e%e ï̂>«s acvesos vege^ S»M 987 pag 55 óC

356 Pg, f, p^ptc «r-3 oe íy»a escupida oacrcy"OGa deposo vçQ*u^CS£ ·>TA?1'· *?8t

oag 74 '75 pe-a *fgte$«o d« _* sa aADONCS^ v72
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pit i vestida amb túnica 1 mantell damunt oel cap. és elevada per uns

àngels, dues parelles al polipíkr i una a la clau de volta. Per la seva part,

e! retaule de Tarragona mostra la Verge en una postura sínilar. però

només va vestida amb túnica. També l'eleven dues parelles d'àngels i n'hi

ha, encara, una tercera a la part supenor que porta sengles ciris. Però, a

diferència de tes a'.tres dues obres, just damunt de Maria ¿'ha figurat ura

testa barbada, vtsta frontalment, que suposem que és Jesucrist. Tofes ü es

són imatges que únicament transcriuen la idea que Maria va ser pujada al

cel pels àngels, tal com diuen les an. í fones ! oracions d*~ l'oflci de la

diada. De tota manera, totes contenen algun element uue es pot

considerar indicatiu del fet que es tracta de r assumpció corporal. Per

exemple, les dimensions de la figura de ia Verge, ja que quan es representa

lànima sempre és fa a una escala més reduïda. Tarabé ^al tenir en ~ompte

la indumentària : la túnica que porta Maria en el retaule de Tarragona pot

fer pensar en una representació de l'ànima, però en els altres dos casos en

què va abillada amb el mantell fa suposar que es Tac ta d'una figura

corporal. Quant a l obra tarragonina, la representació de! cap de Crist ai

darrera de lassumpta sembla correspondre s amb les paraules d un dels

sermons» per a la festivitat de l'Assumpció de sant Vicent Ferrer "Finolíter

al terç jorn, resuscità en cors c ànima, e son fill pujà la en paradís, on fo

col locada" 357.

El políptic de la cafedral de Tortosa presenta un cas especial: d'una

banda hi ha l'escena de l'Assumpció (Fig. H91, a la qual ens hem referí*

fins ara, i de laitra la del Lliurament del cíngol a l'apòstol Tomàs (Fig.

**^tÇ '575 sac 8C A cc""e'CG™^*^* oe se™"~c e^ *e*e' *e s ~ *eï*G ^e o T 3~
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1201. Aquesta segona s'ha organitzat a base de dues unitats paral klcs : a

la dreta, la meitat superior del coa de la Verge, Hanquejat per dos

angelet , emergeix d'un núvol circular que corona r na muntanya, i a

l'esquerra ni ha l'apòstol dmt situat damunt d'una plataforma de relleu

irregular. El cingol de la Verge, avui desaparegut, erm l'element d'unió

d'ambdues figures. Generalment l'escena del cingoi no es repeteix després

de la de l'Assumpció, sinó que en tot cas en constitueix una tipologia

m*s. Potser l'explicació d'aquesr desdoblament rau en la tradició de la

Santa Cinta de la catedral tortosina, segous la qual la Verge es va

aparèixer a un sacerdot de la seu t li va donar el seu cenyidci.

Documentalment aquesta tradició és recullida en un inventari de la

catedral, el primer, fet l'any 1347 35S. També en alguns llibres litúrgics de

l'Arxiu hi ha una oració que es refereix a aquest fet miraculós : "Deus, qui

Ecdestam Dertusensen Beatissimae Virgints Motive Visitations et Qnguto

decorasíi : ejus nobls intercesstone concede, ui Cíngute ßdet et purità í is

oecífíctt a cuneüs peccaíorum nexibus eruomur. Per Domlnum . . . " 359. És

possible, doncs, que degut a aquesta tradició local l'escena del Lliurament

del cíngol tingués un valor especial » per això es representés» a part de

l'Assumpció. D'altra banda, algun autor tortosí ha interpretat aquesta

escena com la del fet ocorregut a la seva seu Ï6°. Per la ucstra part.
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creiem que k iconografia respon clarament a la del Lliurament del cíngol

a l'apòstol Tomàs. En tot cas, potser *s va produir una certa confusió

visual entre dos esdeveniments que tenen una notable similitud, o, fins i

tot, es va aprontar el tema explicat pels apòcrifs per al·ludir a l'episodi

tortosí mi.

Al llarg del scgk XV aquesta fórmula de la Verge enlairada pe* diverses

parelles d'àngels continua essent la més usual, encara que cada obra

ofereix alguna variant. SI seguim un ordre cronològic, la següent

Assumpció que trobem en el nostre corpus és la que hi na en la

Ü lustració de la G <•• l'oració Gaudeamus de l'ofici de l'Assumpció de

i anomenat Missal de Joan A'eíec , u*ia obra procedent del monestir de

Sani Cugat del Vallès [Fig 122 j on sembla que \m ser il·lustrada 362

Aquiu enmig de tres parelles d'àngels, la Verge és vista de perfil,

embole aliada amb un manteUl del qual només surt la part inferior de la

*única, el rostre i una mà que apunta cap amunt. Aquesta disposició de

Ma/la és forca esiranya. Ja que generalment se la figura en posició frontal

per tal de ressaltar més ta seva presència En aquest sentit, recordem que

l'Assumpció del timpà de l'església de La Charité - sur - Loire, on Maria.

també de perfil. s'a»t>sta al Crist del centre que es gira per acollir-la, no va

tenir imitacions, entre altres motius, perquè des del punt de vista formal

no resultava una composició gaire aconseguida. Una altra variant que
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ofereix el missal de Sani Cugat é» que ^otai de la Verge assumpta hi ha un

grup d'apòstols que la contemplen. D'uns quants només es distingeixen

h» auréole», però n'hi ha quatre que són clarament visibles, tres dels

quals es poden identificar com Pau, Joan i Pere. Aquest darrei sosté unes

gran« claus que apunten vers la figura ascendent de la Verge. No sabem

fins a quin punt es tracta simplement de representar l'apòstol amo el

símbol distintiu o es que es vol establir alguna relació entre aquest

personatge considerat e' primer papa. i la Mare de Déu símbol de

l'Església 3§3. A part d'aquesta hipotètica interpretació, sembla evident

que s'ha volgut posar els apòstols com a, testimonis de l'Assumpció de li

Verge.

En una de les tauíes conservades d*:l que va ser el retaule de l'altar

major de l'església de Verdú (Urgell; (Fig. 123J, una obre que e0 data c.

1432 - 1434, 364, hi ha una Assumpció que reprèn ei model de la Verge

vista frontalment í elevada per dues parelles d'àngels. A més. a la part

inferior s'ha representat el sepulcre obert d'on sorgeix el cos ressucitat.

Malgrat la disposició frorlal de la figura dei centre, el pintor ha intentat

representar els àngels en diverses postures, trencant així la simetria que

imperava en ies obres anteriors. Altrament, també es nota una certa

preocupació per situar les figures en diferents plans. Així, per exemple,

dels dos àngels inferiors, el de la dreta està agenollat damunt del sepulcre,

mentre que el de l'esquerra es manté suspès a sobre de la barana

posterior .Aquest mateix sepulcre ha estat pintat en perspectiva, de
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manera que s'ha aconseguit crear una míaioo sensació d'espai. Tot i

l'avenç que això suposa en relació al mateix element dels retaules de

pedra de Gerb i Castelló de Farfanya, els resultats són poc espectaculars i

estait molt allunyats d'obres italianes força anteriors com l'Assumpció de

Lippo Merami. de c. 1330 o b de Lúea di Tommè, ja de la segona meitat

dels segle XW 365. Finalment, uia alira novetat d'aquesta taula són les

figures de serafins que se situen entremig dels altres àngels i als peus de

l'Assumpta. L'aparició d'aquest orde d'éssers celestials queda justificada

perquè alguns relats apòcrifs per exemple els del grup siríac, parlen del

viatge apoteòsic de Maria, muntada en un carro resplendent, per la volta

del paradís 366. D'altra banda, com que molts autors es refereixen a

l'elevada posic.ó que va ocupar Maria a la glòria, és possible que hom

l'hagi representada envoltada d'aquest orde superior per paral·lelisme amb

la vinguda de Cr*st, que apareix assegut sobre un tron de serafins. Aixií.

per exempli sant Vicent Ferrer fa la següent explicació .

"La •¥»• circunstancia, etc., fo exaltació solemnial; e per entendre

açò, yo vos he a declarar, primo . la ordenació de paradís, segon fo

revelat a sent Pau, e diu que són nou ordens de àngels : sent Johan

tes appella places, plateectviLatis . . . . (Àpex:.. • v • ca«.). Lo primer

o»tle se appella 'àngels*, e són més que hómens e dones en aquest

món. e altí van persones de penitència (dic ut supra in sermone
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'Ascensioiüs Domini ' et in alle sequent! de simütíudine }, Mas la Verge

Marta pujà sob»-e tots los ordena e »eu a la dreta part de son fill

Jesuchrtst : 'Excútaía est sancta Dei genitrix super coros anyelorum ad

celestta régna ' , e dels altre® admets. Diu sent Gregori : Won est Jas

credere oliqum sanctorum ascenderé super ordinis nisi Virgo benedicta.' "

36?

A la paret deí fcns de la Dor rale ió del Llibre d'Hores de la B. L. de

Londres (ms. Add 18193) (Fig 671« s'hi obren dues finestres que deixen

veure uns paisatges muntanyosos. En un d'ells, a una escala molt

reduïda, s'hi ha representat i Assumpció seguint la fórmula que estem

comentant : Maria dreta i frental i dues parelles d'àngels als costats

Recordem que aquesta era una de les Dcrmicion en què no hi havia la

figura ae Crist amb l'ànima. La indumentària, que porta la figura

ascendent, diferent de la que duu la Verge difunta i el paisatge exterior

permeten d'afirmar sense cap dubte que ïassumptto antmae que

normalment es presenta en la Dormido ha estat substituïda per

l'assumpció corporal d'aquesta escena secundària.

Una íiuta de predel la del Museu parroquial d'Alcúdia, a Mallorca IFtg.

124], que es data de c. 1442, també mostra el Lliurament del cíngol a

1 apòstoi. Aquí, però, Tomàs es presenta vist de perfil, dret gairebé al

centre d'un paisatge de muntanyes molt escarondes. La Verge se li apareix

a la meitat superior dreta sostinguda per quatre angelets, però ja no és la

típica imatge de la figura frontal derivada de l'orant d epcoues antigues,

sinó que l'artista l'ha pintada de tres quarts, inclinada cap a 1 apòstol per
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donar-li el clnycll. L'escena, doncs, perd el caràcter més majestàtic de fe»

obres anteriors I, en canvi, guajya en valor narratiu.

En l'estudi sobre la Iconografia de 1 Assumpció. J. Duhr afirma que des

dels primers temps es vm prendre el model de la fórmula siríaca de

l'Ascensió de Crist, tal com es pot veure als relleus de les portes de Santa

Sabina de Roma, en \Evangeliari d ?RcJoula o en les ampullae de Monza. A

inés. en leferèucia a l'Assumpció, recorda que el mateix text del Ps.-

Melitó abona aquesta imatge d'una figura enlairada pels àngels En el cas

de l'Ascensió, aviat Crtst es va circumscriure dintre d'una màn loria que

els àngels sostenen amb tes mans 368, un sistema per ressaltar el caràcter

diví del personatge. D'altra banda, en les Dormicions del segle XI, com la

del Llibre de Pericopls d'Enric H , ja s'inclou la imago de la Verge dins d'un

dipeus i en representacions de caire més assumpcionista, com la del

Sacmmentari d'Augsbourg , la Verge orant també apareix dintre d'una

màndorla aguantada per uns àngels. En realitat, aquesta imatge de la

Verge assumpta dins d'una màndorla és. la que els iconògrafs consideren

més característica. Ja que és la fórmula que utilitzen la major part de

representacions d'aquest tenm a partir del segle XII 369. En l'escultura

r.ancesa. tot i que no és un tema gaire freqüent, n hi ha algun exemple,

com el relleu de la Llinda del portal sud de la catedral de Sens, de final del

segle Xffl, el del mur exterior del nord de 1 absis de la catedral de Nôtre -

Dame de Paris, de c. 1310, o el de la llinda del portal del transepte nord de

l'església de Nôtre - Dame de Saint - Thibault - en - Auxots. de c. 1240

1250 37°. Però és a Itàlia on esdevé una reprricntactó molt característica.
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Un dels models que fieu mes fortuna és el que va utilitzar Ducclo, e. 1287.

en la vidriera de la catedral de Siena : Maria asseguda dins d'una

màndorla portada per àngels 371. En aqi*«.«ta mate'xa imatge s'incorpora

la figura de Tomàs en ei moment de rebre el cingol, tal com es pot

contemplar, entre molts altres exemples, en el tabernacle d'Orsanmlchcle

de Florència (1339).

La primera Assumpció del nostre capas que «*egueix aquest mode! de ia

Verge asseguda dins de la màndorla és la del retaule de Guimerà (M E.V.)

f Fig. 125]. Aquest grup celestial apareix a la part superior de l'escena,

enmig d'unes muntanyes de talls angulosos que s'alcen a banda i banda

d'una superficie accidentada i poblada de pe ¿its matolls, a l'esquerra dt la

qual hi ha Tomàs, que rep el cígoi, agenollat d'esquena a l'espectador .

Una cinquantena d'anys més tard, cl retaule que avu» es conserva al

Museu de Vilafranca del Penedès |Fig. 1261 encara manté aquesta fórmula,

però amb dues variants per destacar. La primera és que Turnas s'hi ha

representat de tres quarts, més girat caf a respectado*, com si aquest

bagués de compartir l'actitud de súplica que expressa l'apòstol. Quant a

la segona, veiem que a l'interior de la màndorla no solameru hi ha

asseguda Maria, sinó també Jesucnst que posa la mà dreta sobre

1 espatlla de la seva Mare, mentre que amb l'esquerra aguanta el globus

terraqüi. Aquesta pre-entronització és allò que ja he via represen te*

Cimabue en els frescos de 1 de Sant Francesc d'Assis en la dècada

de 1270. En l'obra italiana els dos personatges es mcstren més

estreta*oent lligats : Maria reposa el cap sobre l'espatlla de Crist i aquest
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i'agaía per la cintura t per un ixmç 372 Ea e? retaule eat^à, la composició

»u resulta gaire reeixida. Ja que l'artista, per tal de relacionar lu Verge

amb l'apòstol agenolla., l'ha pintada lleugerament ¿in?'la cap a 1 tsquerra

amb la qual cosa sembla que doni l'esquena a Jesucnsí.

Més avançada la segona meitat ciel segle XV, el mestre cte Vielte va

pintar un altre Lliurament del cíngcl ei* una predel.la de retaule d alguna

església de la Vall d'Aran o del Pallars (Flg. 1271 373 Tot i que els quatre

àngels agafen directament el cos d'î H Veige darrera d'ella, encara s'hi ha

representat una màncíorla daurada, A diferencia de les obres anteriors la

figura de l'apòstot agenollat et» al mateix nivrO que la de l'Assumpta, sota

de la qual uns núvols ens pssenyalen que es tracta dl una apártele del

grup celestial.

Així, doncs, bona part de les Assumpcions del nostre recull es

presenten en la modalitat oel Lliurament del cingol r l'apòstol Tomàs. En

aquest senüt, recordem que els djs re'ats catalans publicats pe- Carreras

Candi i pel canonge Coilell respectivament, contenen aquest episodi,

explicat segons la versió del Fs.- Josep d'Artmatea. A diferència de la

narració de la Legenda Áurea . que posa 1 èmfasi en el dubte de Tomàs,

aquesta altra versió, que és la que veiem reflectida en les nosties obres,

sembla que estigui, sobretoi. ca funció de rLmostrar la veracitat de

l assumpció corporal. Les súpliques de Tomà 3, que des a una muntanya

veu enlairar-se la Verge, aconsegueixen que aquesta li liiuri el clavell que.
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a la vegada, servirà per demostrar a la resta d'apòstols, que s'han quedat

vetllant ei sepulcre. l'Assumpció de Mana ad cel oi cos t ànima S7^. De fet,

el relat de mestre Guillem Oliver, el c* atada da Barcelona que ens va

deixar per escrit el seu romiatge a Terra Santa, Indica que "Pujant pus

avant {de l'església on hi havia el sepulcre de la Mare de Déu) trobam lo

loch urít la mare de Deu texà caure la cinta sua à sant Thomas, perquè

denuncias Jo seu pujament à totes les gents" 375, és « dir, que deixa clar

el caràcter testimonial que tenia el ctayrll.

Per als escriptors catalans d'aquella època, però, 1 episodi devia tenir un

caràcter massa fantàstic perquè cap no hi ta la més minima referència
376. Quant a les representacions dramàtiques, només el drama u'Elx

indica que l'apòstol arriba quan la Verge ja està pujant amb l'aracelí.

Però, després que aquest ha cantat les seves cobles per excusar-se del

retard, no rep el cingol, però sí que pot contemplar com la Trinitat, que

baixa amb u.i segon aparell aeri, corona Maria 377.

Una predel.ía qur es conserva al Museu Diocesà de Palma de Mallorca

IFi£. 128| també mostra ''escena á¿ l'Assumpció amb el Lliurament del

cingol a lapostoi 3?s pc^ ei model que s'ha utilitzat és molt diferent dels

¿ w „ r r r i i s ' * " ' " s de » „'aw* d* c "90 a^e es *cr a i e" a

«*3- •" cor«r%ex o a^o QTC st í anc sca v cu e e s teo-egs $ -»»e'esa-̂ e" -X" reca ce' e es 3c*er

co»pcxo oe cs-SaTOdo ^c" ccx·'·Q cre-w a»ie ni- v res o v*«j'e - o^c >a cre xeni "ecess *G* oe "la'e' c

Tr*at <- ^ n^c -c rp c j a aac es vew^ovr c. >a cura* c» ·)>a1o tCS 9VC cxjg 4 i
375COu£^ %0 ooci 2'

- 7 ' IOGOOC do Vc'azze o3ve"%«x e" o teva otxo qœ e reo? q»* exp ca es opocr * c c<y*» r .jx c
f oc « * a« * agwenî ai» ta catj a ^c to EtsKJQ^t de PQKOÎ íotoer aw* e C'ct Q^e es ae se*1* jC'cy
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que hem Uobat fins ara. La Verge, vista cié cara t mate les mans juntes,

està asseguda sota« dos àngels, mentre que sis més s'hi acosten t formen

un demi «rete al seu voltant. Això és un** novetat, ja que fins aleshores

els àngels sempre se situaven en un mateix pla. Aquest sistema, amb el

cercle eneaia més marcat, s'havia inaugurat en la pintura sicnesa del

segle XIV, en una taula de l'Assumpció atribuïda a Lippo Memmi, datada

c. 1330 i con.«ervada a V Alte Pinakothek de Munic 379. En la predel.lr

mallorquina 3d ̂ eu«tació d'espai que aconsegueixen crear els àngels es

reforça per la representació en perspectiva del sarcòfag obert. Però, a més,

el grup celestial no emergeix de dins del sepulcre com en el retaule de

Guimerà (M.E.V.), sin^. que entre aquest ï els peus de la Verge, amrgats

en una plataforma da núvols, hi ha un peüt espai a travem del qual es pot

observar un fragment del paisatge que s'expand^tx a banda i buida de la

composició. Amb «à\xo s'ha pretès distanciar la figura de l'Assumpta de la

term i més concretament del mateix sarcòfag, «i costat del qual hi resta

agenollat l'apòstol Tomàs que allarga els braços per recollir el cingol que

i Verge li envia.

ix» innovacions que podem contemp'ar en aquesta obra, doncs, no

solament pertanyen als aspectes formals, sinó també als iconogràfics.

Segons la imatge. Tomis ja ha arribat al Moc on havia estat enterrada la

Verge i pot comprovar ducs coses . que el sepulcre és buit i que Maria puja

al 2cl en cos i ànima. Precisament, creiem que aquesta segona qüestió

s'ha volgut posar clarament de manifest mitjançant la indumentària de

Maria. A l'escena de !a Nativitat de la mateixa predel.la porta túntcf* i un

mantell damunt de les espatlles, en canvi, aqui, el mantell U cobreix el

> j »s» KJ c-wto» o« 'aï-no LOWPAi1" 1978 ,d ' pog % "O1 '•' pog * 10 3

3?0GS '900 mg '¿S (.g '46
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cap i» a més, a sota hi porta una toca. És a dir, que la Verge s'ha figurat

amb la indumentària que hem vist com a pròpia de l'escena de la

Dormido i quan el pintor l'ha representada en el mom;nt de la pujada al

cel ha mantingut aquesta roba carac'erística.

D'altra banda. la presència de l'apòstol al costat del sarcòfag remet a la

versió de la Legenda Áurea tot i que manquen acrí ia resta de companys.

També la pintura italiana, més concretament la florentina, ja utilitzava

aquesta tipologia fies de feia molts anys, per exemple en el retaule de

Ntccolò di Betro Gertai de la basílica de san Francesc d'Arezzo 38°. H. van

Os assenyali una diferència essencial entre les representacions

florentines i les sienes2s : les primeres donen la versió de l'apòstol dubtós

i per aücè el presenten al costat del sarcòfag, en canvi les sieneses

presenten l'apòstol visionari que rep el cíngol per poder demostrar als seus

companys que Merla ha pujat al cel en cos i ànima 381. Altrament, la

inclusió de paisatges més amplis també és propi de les representacions de

cap a mitjan segle XV. L'esmentat investigador comenta una Assumpció

de Metro di Giovanni d'Ambrogio (Esztergon. Kereszeteny Muateum), de c.

1440, en què Ja Verge envoltada d'àngels apareix damunt d'un ampli

paisatge emoig del qual L. ha la figura solitària de Tomàs ai costat del

sarcòfag. ¿1 perfil lleugerament convex de la Unia de l'horitzó li fa pensar

que hi ha hagut un interès per voler al·ludir tot ei món i que, per :ant.

caldria considerar l'Assumpta com a Saluaírür mundl , per la seva

col·laboració en l'obra de la Redempció 38i. El paisatge de l'obra

3 BO os *^C »3 4?

-'•* .. QJv nsseryc'a ou« es d fef«.-<oo »o. v t:s S "to's 13 Aseo oe* 2 r" c-*-

i v«s '»«ets Q^e re e*p*c Aca D«' s $«"0
J^*· OS 99C pàg *-4/ • "«48 Encera qœ ac ^yro "O" r»^*s co»ap'-*iC3 m c
Cwcrac ò c* va p.ninr E*^ga«franc Chatanor o*r Q a cyiQisa o« Vi tentó*» «s A*,p<-

Vu;!« dt !'Ji«p'cesl9 o ffííi%«ac «w;'0«"^ *^53 JCvC^E *"-EBAU' '583 M *
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mallorquina és molt més limitat, però no és el simple paisatge de roques t

matolls que hem vist en altres obres, sinó que mitjançant la inclusió

d'uns quant*1 edificis, esglésies, castells, etc., sembla que el pintor hagi

volgut conferir-li un caràcter més universal. La figura de l'apòstol

suplicant a primer tCiüie simbolitzà, sens dubte, la representació de la

humanitat que demana la intercessió de Maria que puja a seure al costat

del neu niï.

Finalment hem d~ fer referència a l'escena secundària que el pintor va

incloure en la Dormició del retaule de Xàtiva (M.N.Á.C., num. in. 2412i)

[Fig. 39]. A üavés d'una finestra oberta a la paret de fons de la composició

es pot veure un paisatge muntanyós. A l'esquerra, damunt d'una

plataforma, hi ha Tomàs agenollat i vist de perfil, i al seu davant un àngel

amb tes a^es desplegades M ofereix el cíngoï. Aquesta solució de referir-se a

l'Assumpció, en una escena de la Dormició, ja l'hem vista en el Llibre

d'Hores de la B. L. de Londres (ms. Add. 18193). Aquí, però, s'ha utilitzat

una fórmula mé^ original, de la qual desconeixem la base literària .

L'absència de te V\i|*e assumpta potser només es pot Justifias per aquest

caràcter secundar que té l'escena. D'altra banda, en l'Assumpció de Pietro

di Giovanni ü Ambrogio quo acabem de citar no és Marta la qui dóna el

cíngoï a l'apòstol, sinó un dels àngels que l'encerclen. En el retaule

valencià, malgrai que s'hagi ccmmemorat 1* "Assumpció* de to Verge amb

l'escena de la Dormició. s'ha volgut afegir-hi aquest episodi del

Lliurament del ctagol per remarcar-ne el caràcter corporal. En aquest

sentit, recordem que aquesta obra és de molt a final del segle XV', una

època en què l'escena ae la DonnlCíó comença m perdre terreny a de

229!
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l'Assumpció pròpiament dite.
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3.3.0. LA CORONACIÓ.

Igual que en l'apartat de la Dormido, la gran quantitat d'obres que

contenen l'escena de la Coronació ens hm obligat a confeccionar un

quadre sinòptic en el que s'indiquen les variants iconogràfiques de cada

una d'elles.

A continuació, doncs, donem la clau per a la interpretació dels nombres

i lletres que hem utilitzat per designar els diversos elements iconogràfics.

1. Personatges. Situació, Maria :

a) a l'esquerra

b) a la dreta

c) al centre

d) asseguda

e) agenollada.

2. Personatges. Situació Crist :

?) a la dreta

b) a l'esquerra

c) dret

d) assegut

3. Personatges. Activitat. Crise :

a) posa la corona amb les dues mans

b) posa la corona amb te mà dreta

c) posa la corona amb la mà esquerra

d) beneeix

d) sosté un objecte o atribut.

A. Personatges. Situació. TrMt&t :

a) Crist, assegut, a ! e querrá
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Fare, assegut, m Is dreta

coloro E. S., al centre

b. Or st, dret, m ¡esquerra

Parp, dret, a la dreta

cokOT E. S., al centre

c) Crist, assegut, a ia dreta

Parc, a-jsegîit, a l'esqueira

colom E. S., al centre

d) Crist i Fare indiferenciats

colom E, S. al centre,

5. Personatges. Crist d« la Trinitat com a Crisi de to Passió.

6. Personatges. Àngels. Activitat :

a) canten

o) toquen instruments musicals

c) aguanten un corti*iat<fe

d) altres.

7. Personatges. Seraflns.

8. Personatges. Altres.

9. Atributs i objectes. Criat :

a) esfera

bjcorona

c) llibre.

1 Ü. Atributs i objectes. Maria

a) corona

b} corona tipus üara

11. Espai Figuració del :

a) neutre
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b) estrella t

c) altres.

12. Espai. Elements, Seient :

a) baue

b) dos trons

c) tron doble

d) tron trtpte

e) arc de sani Marti



353

383 ge»QMe d««a.cof o o Mare d« Dea a san Pere Martí' o-ig iar de a por^j« a a AIQJ» oe

èa oguer iVv^fQ1 Aetuamen« es conserva "no1* aeWiorai a i esgiés c de Sonta f /a- a d» Sctag jt-

DuRAN. SAN.PfRt 1932 vo. pag 80-8 ' " 7 tom 51

38¿ T o' c a o"§€" d«scof»«gw' o*"0»/ ' al o '̂or A'^a^ Bossc ko *a, »a ce""j c'p^e**o o V«'se
* i x * * ""sia—s . ^"•'~\j*-ii « ~*f;jL * "̂  *"* ̂«f-t-cr t2O3c 3^*0 e \0" o »o *3 aa vj»w^\J, A.v_v/l£A i /so oag ¿/ "w"" c sv

-S- Aq evo v33 'a o "O'xs nym3 03" se coa ro a* de ço' 3e o ca'eo'a *e* oer ^Ve ~3 A^giaaa

a««-«. 3^¿ 35v *'cc c 3n3 ~<ei»» s ra a*' rk * a aaaes' f tre x e&ru *c ^»' -"es rerç^'^e " ï "e'es

'c coposa* a^e s gw ^e i ""a cí ^r atre escate' DOÎS«' Pe^ je Sc-i oc' 'E?£S 58^ ocg 23 tí

í. i *fRrS ?86
jfao Actes'o CoO'3'c 3^e 3v_ es ccnse've ."•a·*«1'"* c*~r u^a ^sr^, s e ^ r o ·:e"e*cs>o »r

Ca ver 3€v 3 "^~a' Da" a -•• 9*0^ e A^uei's ce" oo" •"e-'* s T o^e xe* e c "'- :^—e CaC'C's

j¿/ .ç ,, J;^'3"~ "_e c'CD^c e""e~* cç^s". 3 3 "Te* '€"3^ e 2. e »* ie^. c * -e^'s se a

— *:c c > t3'z x -s ^e Voc' J 3^ C. ¿ CC > Í?A csg " -„- 3T2
"ep - . - , .
^ ^ w -"£2$ O 3 C 30"" ^eSCO'Ç- ' - ' "-> CG G C " "~ "•í t- * C 3C3"S 3 C^Ç' 3 vies '€• ï*- "

^ 3w C SD *^3 O*' C J-3 3 © ""2 ^«AC^-'^ O^^ v **- ^ 1 C fc>^« ^ '"v'** " ^3X*C

-y^ C 3» ae vr '3 3e o esc t AT es c'ïes c 'c co^,s oe 2 '3^ „c^^onc" e ^- _-• 3e-s 3^ QÍ ce

; Va ese Te *:?í: v¿4 ca- ¿5 -\--2 S, 31 ^ïR- -Í47 cec :-l ±D

'^ ¿j e-'c c 3 :.e**u' v 3 L esr '5' es w r c ert 3 3S o* c *a r. e es v 3 - a —e re 2T 'ce'a

3 ç « j sc" e °e~~c 6 3 " , ^ t sAünò^^A AV> ^C ^7^ oes ¿¿ — s

·5v-~ S O CS3SÍ3 2. fe " '3 -5*^ — Je ï OC"C C" "" D3 06 -'53 fcS 3 : CC" '3C ' 3 9 e* CC^$e'<3

C€ '"""<? 3€ SJDe Ij€ 6 Sí" j 3. T «^ 'Ç 1 ' '•'"'C" .C'y fe A \A_„ 3* A^A« le J" *\ • LC^ t v

¿^ 2^
i r f - / n _ , » . j j ^,í-~, *̂ |Si t *"*" "* »•'/•»•^'^i'*>>* 2*^ O ^ O t a ^ "^'"'O »v3 ^* ^¿s*, OC» O1*** *--,~/ Q^ *** !* "^^ ^ O *"* *^

a, fe " "o 3c*-3 "o" 9« ,^3 cor o T '3De" i J3 'e ' 3e ^ N, A r C- 7 C <• ' \* . *¿ D~3
^„Ri\ SAX-1:5: A\í,^ae A' -R*: »ií re 9 2?7 ,;-3-S í-2

* '"• ? ^
* C a^, 3t> /o*i 3e c esc !er A— c es 3e es s « '3^3365 ïe-g^e"** 3e 3 j- * ""e e &*~a 3e

Se 35 3e 3 ^e'O.0 3 . *e"c g. '3 es ^"^ Vjesfcs C/·e » ves ei -s ~' L~ 3e 3 <3 "z 3 jes

"c-o 3 o, r'coosa c " a '•c" s*' jC*c' 3e oc's ce "^c'esf ' ce c JG es*3 *as 'c "3 e**3* JwCer'3C3

•je- 3C"C3 « ES 'ví-£ C33 ^ : » V E S víÇ cog ^t Ji-V"$E: ,CS: ?'- scg ¿5

6^

"^^ 3ecc'3" c "" a 3e a cec~ C'C'C' se 3CC3ess3 Í*3"cesc3 36 ^^cí·'e •< ae "-'es • 33

**e3'3 c*5 SP 3c'cec"c t "^ c^sevo* e cc^*'3C'e a-e es : es'or • 3"*c ^ c ''c* "*> e' ;-;s3 c<» 3

o ie»a execre c 3wZ/C ACCj;A vS6 £>03 ¿'· -^"r c só i^G^E y^3
TO* ~ "-y>- «*3,e cec es" 3 3 ve'ge ~ .oec o "̂ e" a s se«s jc gs ".s^D'sa^-í 1 0 3 3 3 3 " „eq^sc

ae 5e rio* */o'*o'e G-^G. A.COJ!A v6t cac ¿C "^~ c 42-
*•***» •**

^^ E ccrw* aa Co'^e 3* ao'ce·o'xj »o w "ce^ac* a~T B*5; p·-·s*' o"r^" ei »T e-~a»"c-.3

Acu-«$*o c 3^ ae vOi»c *$ 3 s»e pe·̂ c·v 3 s c'eso*' oe'o "c s se" "$ c a~ * o«.'" '«SD^" a se

3soec»« o' g "a p^-c-e "c »s'o* mc' 'es*a-*3ac S*-ca j-e *-3 o ca. 3€ fes-c'e' D»»", ei
~e$cc«e * e '»«no ae es rus'C"*; e»cep*e e a -«c o^n *a-"D« cor>s«%a3o 3 *^ \ A C e' a^e es

• g„-3 so"' 53-c«"«. --csoe-3Etr A\AWD GoDC. ^'EénE 5^7 pOg ^7

-^8 Aajes'o Co'onoc o o·ior·y c s »*i fe»o^« asaco* a son 5ere CD^S"« c* a esges c 3e Sa"
3efe o« L ,£» s J* sa Se " co«ww ai**«s ca^pof •**• , «r 3 ve'sot ^ase-s ço- *-cc jrs or va3*i»



3S4

%a Corenoc ó | jn'om^n» o b . Ascsrw.o "V" tcos*o qo€ n> rg Q; no« x M N A C aerf»^ »o""cr <<s
p-ec - 'o GuDO. AXOJEA "986 oog 59 n¡> c "42

"ov, Q d« , ò»c d u* vtaa-o ledtc' s «n> jOu^e o "e* sants cers-dera* a«sco.o vo'«-cona
a or.gef» CASCO-SC** ^CS^ '935 va x/ sag 36¿ 36¿ 3OS" '94' YO- Vi! cág 7 * Ç

•**•*>- Tau o sO)tc oesQ(X3*»g>,da a*** 'v36 o*f>Dt ac c o*sto* ce~ef Bossa eica'c; out poso* ei*

a. D« D«' a g^ns rv«s* goaors »3 c'« TJ" e-s 3so«c»eî as o .¿va ' çr o ce-"" e cc^ctrs'cs
«*s-i ss es ".c- esïa- esï,,c a's c A CCY 99€ DSS 27 t~ G.DO. A,CO\:A '¥36 ocg ¿5

c 86
»i^ _ i -
**w Pe'j^ e d o' 3B"" oeszc·'·eg-' c'C-« r&"* ae c cjce 3 oe ic.r?8p"nc3 cons*r^ 11 3 s DC se
e$g es 3 DO^C«, a ae So~*c Cec a se ~~ a v ei cr-^wvo cc'c C^DO, Ä»CD.A v8ô pag

58 " ^ c 6¿B
/^o , ~ -,
~w/ c«'7 sc-'s ï4^e ^a," 3 "cri~ .* DC' a _ 'e'a., e ooss tie^e'·" 3e "e^a'c^ ~~a' ano ^.fc «c '„*• 2 v7
3tr b^ • a " res* fe^Aa4 os 3~o"'ira* ce" caSa'ces, ~»es"e ce ^o"csre ^Cb" v38 .c v 3

DOO 67v «g1 ?ARA.:3_ "761 cas 3 í

le^cc coe 3-€ »'-'-• _" c'D-^'^^a c^^cc'C' ' ce"1?*?"' . V^íCIw'S Ç72 020 79

";v c so 'o 3~ c, d"3 3 "e'e \ c* ;. "s ~^"s oe j 2 «• 2c s T'^o' C3" 3 _ ' 'e*c. e D'ccese'

3e j C3*i "_J se í.'sc "e Cï""c Se* a ^'c"e^' z~t 3 "o'^c'. De V_se Va'es 2' E3 fcec"2
=C5~ v3C o c,33 3C 31 "Tf" -Jjf .c .%i Í7~ S¿*A.£C-^ "'res 'coas -*35

con í ' B -C 3*
O

*Í6 rcg 2^S
^ *̂ > % ^^^^^

*"^- w C'3 :€ ",so •erooe·'a es D a*a fecx
-•"»s. So«' r^e • acar€ * ^cfese'"3' e'

.z x caá 3 3 G-VA x„
•

^^

oe 3T CC3 3e G s«v ae o

ce ? a cae** ae 2 'ï/ e -e

sag í'> 7 v - « í E X A S I?A.V,AS:S

T€ O' S" ICC J 33^eS'3 C3*&3'0 CC'S" -, O 3€> .C'3 3e O'e5" '3 3 €•"*'. 3 it SÍ T

o* v3' 4, e es ts^ 3f- .0*3 3e j "¡ *r :*"s Vf- * r ,• c oa'3~ o cr-og'3
7 ^g 37Ç 35/. v -.IA> »75 :?r KA- ??' rao 5 7

7 -
• ' L "Dr^^e'* 65 3 3"^3->3 5^3 30 CCÍvS '6 CS 3*«1 C3* 3 S CC'C'QSS -W

n ^ r ™ - ' ' < * '' 3 3*4 " * X A vc^

• fs
A'

'a 3 J^Q c-o": y :* 3«1" 3 *c aí·scc·vo,,* 3.0 C ^»J'C'.l'* ï?6 ".•*• c t·í·y

'. 3v 3e D*esD 'e T.^ .«-a^e"1* 3T es s**«s , s cc^cc^e" e ço" " ces 3ccs ""3' 3"s
579 :«3 23' 7C3 DA.¥^SE ,CS£ r S- ce 3 í7 7^

^ Ac^es1 'e'Ot.ç .a ser 0'C3"egA« j^ g'e*^ 3e Cv '3*'s a r • C' %'e Se**o ix*' 3ecc"3r c C3re 2

3e Sa*" Esoe" d* a ço S3 a's 2e V 3" e>3 A ro e*c ço 3 v* 3 *D^ a c* «"C oc. s g. 3ec C3?3 a
esc*". 3« ¡3 '"'«^»ecos'c « c r~ece •; •• *s5«r v's 3^0"*$ ^c*^03" •»»e'·'s C^DC. A, ̂ T IA
v8ò sug :6 •>„- c 35

*" * ""DC de s··c·'e'GCo co~*o 3ts ADOS'OS ^ s TO " "o ^^ *egsTs s^fc v ^ ,-sre*es 3« a
"s^esc d* C» i* "-e"**" DJ« c Ccxc^ac c cxr^oc e q^€ es r-rcp s"««* e '-foc ~OíA»*3 v27 cag
33 DJiAN SA.\?£t[ ANA^D ae -ASAR'c ^Í6 »g 2?4 ,^S£ ?'ARCr- »es 315 " yge
pag 2C7 2CB

ae /o*a d«1 y»soi*;. c» .3 ta0».-c 3t rsct ce A««-„uat<~ö e» coses socj^e-'si^



35S

»•»»bier» i-iO ço' qi* any ï 309 b »òbnca -x «xa ic *ro acabado a« fnaiera ç^e ,es aous ae vo, a

»•r««* o» començo"»«»' o> »g* V£*At * Í48 pàg i MUNíAR 'n5C pag 34 35 Î C 5 - '06
DJïAN SANIERE AiNAJD a» IASA^TE '956 pàg 257 DuR.A" '9*2 pag "87 "89

* v law'-o SOIÎQ a ctgeri œsconegj* qje e prcye soc •'os* va O'T t>u r 3 D r?o' "«o crau .ca- Saj'e-

„OM5 AR' '978 vo i' pog 3¿

* * *©*a,«e ate o'«s·"to escena ae o Co"y*oc c co'· a M*, o ce"r2 j»; peces oe o O'eoe a es

^ "-e fo* » seg« X v C? „D C. A,COEA '9SÍ zng 6S •".- c 7'

*• - 4 •" f a- sege X v e^ vo core-ço-f 3 '«"evo' eso «s c -o^a* ca 39 Sa-" \Aa-e^ cerc es 'e*Dr-es

es V0re" 3* -»'3' 9' 3" DC.' O O PC" 3« Ï D*-ï 3C 6-3 ' , 2C 2 3^ » ¿¿2 .*: C 3« 36 C Cc'C'GC C €S

a ce „ ! -a "a-cas oc» es ";wCvri[: v P cj j 45 C C N? A V" M C VEÍ-« 9«3 -39

/ t* -. I—

"* - ii>9*c:̂  è c*' o v ' c c r'o' ̂ c^*"* -3C'e'c 6SD2 „é'^s es ;c,c3' De ^"o eSw- *.'3 ae c >e'3e

e \e 2»e c es c.? «.e'* e ccr j"' je&ct'es ^ss .i-es s j se, 2 . 3 3 3. 3 C A.IC^E« ^50

4 7 t-.-, a —.e"3_e r'oce^e" "e "-se". 2 ~ Ac*4 a 3*; : „•—^;^ "c o*» $s3 - ™ "~ a 'e—"; ses c":3C

3 3 t f 96 3SS«3-32 3"~C 6

^5 £X2 2 * *

> 3 C3D€

33 est.'' "e"e r" 3' t E lea CT 3 3 *-'u*- 3«1 "^e, -3" "3

*••- «fe'S,*» C* 3 "3" 36 ; C3t* 3 3€> r3i,"<=>

C3"CC 3 "X DCC € 3 3 3 - 3 V >SÇ C'̂

*- ^3^eS* C'l». 3' tfS' l·f r 2* e" "3 "C'S 3Ç 3' C. .C€> 3 e CC'ei "'""CTC'3" 6; 36 ?¿ri 3

3e-:3'3 -A-5 ;« vi i C3g ~¿ : . =• -TAI ^t; c C3g 9 2: I -„X -7"
C DO C *. S J

¿TÍ VA'AMC'CS V32 cng I7 ' - V _ \ yy C33 J,' // 7-
47* / -•*•- . 3"v ¿ i e C3C *D 3€ c se ce 1 2 erc c v j " -"3' es rsc •. ac -~ 'a De* 3 e*e'^: c -í» 'e"3C^*

3*1 3 ccvc"j 3T f»$Cv »c- c« Xr* ,c 3.~»e t"«»e , es a.o*1;!" 3e es ee-ese"*-: r"< » '<=*' 2, e

3.t g s * 0 e v S cecs' se cr*3 3 sj^e*1' es~t,**^' '3 3 3,1* ^ - ~ % 2 i}.' 3 ? " * ' c ^ - " - ••

es cc~*o'o*"6' c "€ .'s-^Cj'2 o« *e*3-€ "»j« rs De ;c""e' es ' ï*o e* „ "«"es 3^» 41r s - «3
« . , * t ^ t ~*< ~*~/~?

"^' « ve ••»es'·̂ 'a" es »3 "as aacr 3 a'̂ ^e-aaa „ao* 3 3* $3*" Cjie 30*^3 oa^cs es *e t»s

e& .3'ir *^O32S' 3e "Cv a ,-c es'-c*>.'s "eccassco * "o~«ï" e"*? ïs o-»^ "36 93v es 2

3«s~„̂ io' e ço' * s'e-é-s *» »3-^'* fc"^0' 3 acoo-a' 3 a" 40 WLA-O ge* ce. 3 c ·*%a>« *c ;3r« a

de Sa-* Ca-ze SA\C- S S«*cR.* ?C9 pag 2 22 CNA'c 976 cag ¿C 24 .CS£

'!"rA5C'" *j» a»*s * ^8; 2 5



356

yli3oj gif Bon*» t " , 3r5 • -3691 va s»- o« vo piorno^?® « co«str,icctò c aquest »s-í-c.
f copsiio on •§ guordu •> Sa«** Ca"2« ^o cotana got*ca es of>of*v^niaaa JIT>t

y«o gran dau de voto «r ei certr» lo CCTO«ÍSC.Ó vi ! c'ouS »cunda"«« QyOK« ctojs Q« ««s vos*«s
Qf^yiors oolze Tè^sy«s rvoo't·d·s ».méír camón» »•• «s ojo*t ^ic* Vo s»' •»s'ou'oao any * 978
SA\"-S 5VE?A 9CQ 0og 243 248 2ASA.A 1978 pàg 3l 32 GAí :NDR*7 3e
TA5ANCC '083 003 ' 70 ,CS£ **A*C« *%*» Se~a ' "5§- jxn *33

* ¿- Aq,/«' c-OvS^e st-oc o»e »o se- :o"$"» * e"**e es 3~ví * "* sexa^'c oe sage X\ d,3- 3
XV" «s va **r o ic\-a catéala e v'O-s^e es va aesm«"fa' es /o *3*no' o ^^«o- ae ',ow oe^D
' aqv.es*o 'ecs-s^^cc o 'o »3 $<?' ga -e ' ae s y 9 *»a pef a xc 3», es : a^s se > c "c ':

1" r o'3re co'e u3- 5R^CO\S v« 009 92

v e 3uocss»*e oc *cm3* s«.* s'g "S'iT*0"'e*3 o o*o*~Gr ' :s "crse^r r c·̂ '···oc'e e'"e
eiCk.i"~'" ^e'e C e * e ca^o'ge sog* s'o 3t c se 5c''a" 2>e»c. - a,e % a c s s€~ ,3 s c*03'3""^
co»og*o* c JfliD'es c * a* e sc*e" 29^,'« "~^ ac'0rs C3"v s-* oc •·>o r*«· r t a^c es'e'^'—es 3^*
es a»!««»*«' s *e"^s o^'S"' es 3'>s a, 2'3"*3 oao.es" «ge es '&s'Ci*3 ^c 3„e3T ce oca* <3r e
j«3-c,a-3' ^.ïA\ SA\3Eîr r3^ ,c ^33 ¡ < .„N^cV

583 es-: ¿2 ^t ?A.VAS:S C3r 96¿ 01-3 -¿ '75



55?

Els antics relats apòcrifs ofereixen una gran varietat de finals, des dels

que. con. el C«. - Joan Evangelista, expliquen com «Is sants 1 àngels

adoren la relíquia de Maria, el cos que es conserva incorrupte a l'espera

del dia del Judici final, fins als que indiquen que Maria va ressucitar en

cos i ànima, ja sigui à to manera deí tessalomccnc, que diu que els

apòstols varen obrir el sepulcre i només hi varen trobar la roba sigui a la

manera del Ps.- Joeep d'Artmaiea, que incorpora l'episodi de l'apòstol

Tomàs, o a la manera del Ps,- Melitó que comenta com el cos i l'àaLna es

varen unir de nou i varen ser enlairats a la presència del Senyor.

Precisament aquest últim relai és l'unto que especifica que, després que la

Verge va ser enlairada en un núvol, va arribar R "a presència del Senyor, i

tot seguit, explica com Crtst s'acomiada dek apòstols t "fou acollit en el

paradís, amb els àngels que cantaven i amb la mare" 427. Per la seva

part, la Legenda Áurea , tot í seguir molt de prop aquest apècrtf«

simplement acaba dient que Maria va pujar a la glòria acompanyada pels

àngels i, després d explicar ei passatge de la mcieduütaf de Tomàs, afegeix

que "tot l'autre vestiment romàs a! vas" *28.

De tota manera» el bisbe de Gènova, y na vegada na explicit aquest

relat que ell afirma que és referit en un Ibo/e de sant Joan Evangelista,

aporta els comentaris i les narracions d'altres autors, entre ells de sant

Jeroni és a dir de to carta de Pascasi Ratbert, Ja hem asseavalat com en

aquesta cèlebre epístola l'autor posa molt d'èmfasi a «cplic.nr l'entrada

gloriosa de la Vergt al paradís. Així lacopo da VarEZ.ee n'extreu aquest

fraipment : "Aques. és to ala en lo qual se'n puya la Verge en ï'autesea del

seu Fil, e és en la cadira del seu Fil e està glorio« haprés Jhesú

*990 càg 347
977 petg "v5
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Christ ' *2«. D'aitra banda en el manuscrit publicat per Carreras i Canal,

més o menys parai,kl a' rdat del PB,- Josep d'Arimatea. e» fa referència a

la r jsurrccctó i, tot seguit, e« codicnía rom Crisi va pujar la sem Mare en

cos I ànima al paradís,

"aò molts grans aljgrias ab precioses curtiiies Acurades ab molts

fp-ans cants de àngels dciiant la Verge Maria t lo seu preciós car fill

aséela en la tireu» psrt de E»€u Jo para e corónala üf, una preciosa

corona de XII estelas oer los dotza goygs com plus que ella hach del

seu car fiu Jhesu Xrtst." 430.

LÍ» descripció claque*». fragment del manuscrit català CE correspon amb

l'escena que la major part üe vegades tanca les representacions del cicle

assumpciontsía, la Coronació. De fet, doncs, els antics apòcrifs no

l'expliquen i hem de pensar que la inclusió en aquest relat tardo -

medieval és deguda a la influència del« texte*« litúrgics i, potser, ^e les

matCaXes imatges plàstiques 43 '•.

Les representacions de! cicle assuiapcionista que es generalitzen a

parur de la segona meitat del segk XII. especialment en i'art monumental.

sempre soien culminar amb la Coronació, óe manera que tot i que

aquesta escena no tinguí la seva base iconogràfica en els textos apòcrifs

es considera adequacH per tancar els epwodis que ejq?liquen aquesta»

antics relats. Així. és ço -slant en moltes de les portades de tes

420 «CEMAZZE*- NtüGAAÜ "97? acg '93
43"CAWERASCA\D "52* póg 2 '8
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p»f Co-r»'Oï CoiO. no W cas » » 3 "



3S9

gòtiques que ea dediquen a M Verge *32 t, d'atea bai.da esdevé l'element

bàs'c de diferenciació del tema assumpcionista entire Orient i Ocridenl.

Certament l'art bizantí no representa aquesta escena, malgrat que

algunes homilies descriuen el triomf de Maria al cel. Segons M. L. Hiere!,

és molt probable que al men bizantí hi haguesrin imatges de Mana reina,

|a que aquest Ütol Ü va ser atorgat abans qnt A Occident i, a mes, moltes

representacions romanes de la Verge coronada tenen una clara influència

bizantina, JATO no ena n'ha arriuat cap oioatra 433. De tota manera, però,

aquestes probables representación? no devien haver format part d'un

programa assumpcionista, com s'esdevé eu el mor. occidental. Aq-ii. ia

majo» importància de la festa de 1 Assumpció en detriment de la Dormido,

là gradual acceptació de l'assumpció en cos i ànima i la interpretació

martolo¿jea del Càntic dels Càntics son les raons, que van afavorir aquesta

associació de la imatge de Mana coronada compartint el tron amb ei seu

FIU amb les escenes del cicle assumpciomsta 434,

Des de final del segle X ja hi ha extmpïes de Domiicions on i aruma és

coronada per una mà que emergeix d'enmig d'uns núvols 4r5. En t,joca

posterior, quan la Donmció bizantina ha estat plenament adaptada al

món occidental, aquesta imatge es substituïda per la figura de 1 anima Ja

coronada »n biaços de JesucrtPt, tal com es pct veure en nombrosos

exemples del nostre corpus . Evidentment, és una manera de remarcar la

recompensa que rep la Vtrjje. fins a cert punt similar a toi que és atorgada

K calats» rj« S»"**G C*i®"*~m 3r $ A» »-* s-r «*> •-*;> co"«*g^a« SP c a * $ts *s -»o'
—és ,b»po v'eg»« -3 t oc c q,j« v dó^3 *0?SV<~""* ' 97Ç 539 44 - 3 ï "»• 3 c ue- -<iw c »• :
*«ftySiV-*, Î9S7 cog "33 37
433T-Ç2Î.. '9§4 pog 232
43¿V£OER 'CSC 005 3 *4
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a quaisevol ànlzna atan ta. Pero la doctrina assumption ista del segle XIV ja

té totaJ"ient assumida la AM de i'Mmiinpoio en cos l ànima, de maneta

que en la Corona 5 de la Verge, §'M lia de veure la g.oria final que IP

resta Oe sauts no aconseguiran fins al dia del Judici. Aquesta idea és

clarament exposada en un deia sermons de sant Vicent Ferrer per al dia de

i Assumpció en què glossa un versicle d¿ I Eclesiàstic : "fíímtòtós flUus in

ptertitudine sanctorum * (Ecu 24. 161 ill cètetFC douiinSc comenci dient que

"Aquesta paraula breument vol dir açò: que la Verge Ma^ta es en la

plenitud delí sants", però toi seguit aclareix que ">ra k ànimes santes

haj*n sa plenitud de glòria perfectament, mas lo cors encara no ha

aquella glòria". A continuació explira el perquè d'aquesta diferència entre

pis dos elements de l'ésser humà» però també subratlla qup "la Verge

Maria ja ha aquesta plenitud de gíòna car en cors e ànima és en parais,

jatsie la ànima »a hagués primer, almenys per spay de tres dies, car axí

cou* lo cor* de le*uarhrist estigué mort tres dies, axí lo cors de H Verge

Marta, resuscltà al tercer dia, e &ra ha glòria ec cors e ànima". A

partir d'jquí comenta tes "circums "ancles l que j concorren en la ascensió

de la verge Mart r. és a dir, els últ m s moments de la vida de Marta, el

cinquè dels qua A es 1* 'exaltació sr UeinníaT. l'entrada d.- Maria en cos i

ànima al tel per vure % la dr^ia de Jesucrtst, La conseqüència que en

treu es "que ma *» fa aonor a ànima santa, que quan entra en parais

tuts to sant« M fan honor, e -Jesnchnst, de te sua ma, la corone . . . C %

- to en una cadtra. e a», at aqueUs goygi viuran t^ernalment^ *3i.

D accni aquest discurs, l'entronització 1 de Maria serveixen

de model per a fei veure Is glóna de què són objecte 'es ¿ruines morts

en f rac a de Déu. Aliï el d'esperunça per & te humanitat

:o? » !5 "6 '2



té la seva Imatge plàstica en la figura de Maria, que després cte

l'assumpció rep els honore de tot el paradis.

És possible que aquest valor doctrinal que sant Vicent Ferrer atorga 2

la Coronació sigui una de les raons que justifiquen la gran difusió que

aquesta escena originada en l'art del segi- lli, va continuar tenint

durant els dos últims series de l'edat mitjana. De íet, els autors que

d'alguna manera s'han referit a la vida de ia "^erge scrrprr acaben e. seu

relat al.ludlnt a l'elevada situació que ocupa a la glòria, ^ixí. per exemple,

en un dels manuscrits que contenen la traducíó catalana del Bnppfarí

dAmor de Matfre Ermengaud, s'il,lustra l'apartat, on s'explica el

traspassament cfc la verge, amb ducs escenes: i? Dormició i la Coronació,

aquesta ultima representada al final del text següent :

"E Ü íeu especial honor car

el! la ir«*:s en lo loch so

biran. Car a ella fo do

nat loch sobre tots los àngels

e sobre tots los archangels. A»

que la Verge Maria es sobre 1rs

gerarcbies dels àngels e sobre!

ch<-nibin e séraphin quant

Senyor Deus to posa prop de

si e ell ía corona de ço

de denial," 437.



r! Libre de 3enedicta fw <n mmieribus ia Verge explica 'ia glòria qae

jo sentia en la mia ánüna contemplan; per membrar entendre e amar tots

los esperits angelicals creats e humánate que trobí en lo regne celestial

t oui hi füy coUocada ? intrada er. possessió" 43S. També en d Verger de 'a

Sacra/issíniG Vertyc Marta de Miquel Pérez, després -le l'Assumpció, i autor

explica que "fon per lo seu ¡flortos Fill en Cors, è An^na à la sua dreta

paît ab una Real magnificencia sobréis alts Seraflns coLocada 439.

D altra banda, la Ü;eratura gegística. que a partir de ftnal del segle XJII

va teñir una g«~an divulgació, pràctic uent semp. • dedica l'ultima estrofa,

o la penúltima, si n'tii ha una de ca éCter deprccatori que tanca la

composició, á l'eiitrada i sliuactó de Marta a la gloria. Valgut com a

exemple 1 anomenada Ballada dels goytz de rwst/ie Dwia en pulgar ccíftalan«

a ba/? redon , que cantaven els pelegrins del santuari de Montct'irat

'Verge . -Iderreralegratge

Que-n agües en aques? mon.

Vostre Fill ab gran coratge

Vos munta al ce! pregon.

On sots tots temps coronada

Refina perpétuai* 44°

Finalment, una rcpassade als acabaments de les representacions

dramatiqaes ens permet de veure qut totes tres s'acabaven amb

ció de la Verge al costat de Crist Així, e« l'obra que es

-f *ava lu catedral de Valencià, després que Maria ha pres comiat
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de tots els personatges terrenals, s'agenoD» davant de Crist que U diu "A

la dreta put vos assure . . . " t tot seguit els àngels la posen a l'araceli

que comença a pujar 441. En aquest cas. ni les acotacions ni els inicis

dels textos que han de recitar els altres personatges no deixen pas

entendre que hi la Coronació, en canvi, si <\ ie és present tant en el

(iranià <i» Tarragona rom en -1 d'Elx. En el primer, quan la comitiva de

sants i santes que acompanyen la Verge ' >¿ incitada ha arribat al paradís.

Jesús l'asseu a la seva drrta i la corona tot dient-li . "corona * t do e • t

pos e « 1 cap" 442. El drama encara continua amb unes cobles que canten

els apòstols i ctf personatges celestials per exalçar ta Verge, amb tes que

la mateixa Maria adreça al pe ble per prometre -h te seva protecció, i amb

el cor die lloança final. Pel que fa a Elx. la Coronació constitueix

l'apotecsi final, no ^ol nt des del punt de vista del mis>satge religiós,

sinó també de k posada en escena : mentre ¡a Verge ressucitada és pujada

pels àngels amb l'araceli. davalla un altre aparell aeil des del qual la

divinitat li cenyeix la corona 442„

La taula de Lluçà {M. L.V.) és el pruner exemple de l'escena de la

Coronació en l'àmbit dels Països Catalans, però forma part d'un conjunt

on es posa en relació direc*a ia maternitat divina de Mana amb el fina'

gloriós de què es mereixedora, a la vegada que es remarca el 4rarai.leUsme

Maria - Església. Des de flnaJ del segle XIÏI o començament del XIV la

oronació so! aparèixer dins del cicle assumpcionista, del qual,C

POC -
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talment com acabem de veure en les aits literàries, en constitueix ¡'escena

culminant 444. Altrament, la relació de l'escena de la Coronació amb els

textos bíblics i litúrgics propis de la festa del 15 d agost queda beu

demostrada per tes inscripcions que contenen algunes obres. En aquest

sentit sén ben significatius els textos del mosaic de l'absis de Santa Marte

la Major de Roma : "Afarta Vín,o assumpta est ad ethereum thalamum in

gyoRexRegumsteüatosedetsolto". Vertí efecto mea ei portam in te thronum

meu m " i "Exáltala est sancra Dei genitríx súper choros: angelorum ad

caetesíia regna " *4- Entre el nostre material, el llibre obert que aguanta

Crist en la Coronació del retaule procedent de Vilarnur (avui al Musco de

Bellas Artes de Bilbao) i Fig. 1521 també conté uua inscripció, però ei mal

estat de conservació de la ta-ila la Sa il·legible. En canvi, en el retauk de

l'església de Rubió 1 Fig. 1761. els tres carrers del cos són emmarcats per

uns muntants en què es representen diversos personatges de l'Antic i del

Nou Testament, alguns dels quals porten uns filactens àrab textos

al·lusius a les escenes que tenen més a prop. La taula de \a Coronació,

que és la principal, té, entre un costat i altre, sis apòstols, méj David i

Salomó. En els textos de la carteLla i e! fllacteri d'aquests dos darrers,

s'hi pot llegir, respectivament : "Astíttl refini ad dextrts tuis tn je^titu

daurato " (Ps. 44.10) i "VertídeLlaano sponsa " (Ct. 1,81.Un i altre versicle,

doncs, es refereixen als dos aspectes fonamentals de l'escena .
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1 enuxmització de la Verge a la dreta de Criat i ta corona que aquest U

posa.

3.3.9. l. Personatges

L anàlisi de les obres del corpus ens demostra que en un 73,97 % dels

casos, la formula que s'ha neguit és la que presenta la Verge asseguda a la

dreta de Crist, és a dir, des del punt de vista de 1 espectador, a l'esquerra.

En canvi, amb el que ja no hi ha tanta unanimitat és en la manera com

Ci ist la corona, El tipus que h -m vist a Lluçà l Fig. 13 J - amb la destra la

beneeix i amb l'esquerra li posa let. corona -, no torna a aparèixer cap altra

vegada, si exceptuem el mural de 1 església del Bruc ¡Fig. 155]. on Maria

seu % l'esquerra de Crtst. Precisament, Ph. Verdier en comentar el mosaic

del timpà interior de la porta de la catedral de Florència, on els dos

personatges es representen d'una manera semblant a la taula de Lluçà, fa

notar que era un tipus de composició que resultava una mica dificil per

als artistes, ja que, com que Marta seu a la dreta de Crlst, es veuen

obligat* a fer creuar el braç esquerre de Crtst per davant del que beneeix

446. per ¡¿ixo |a fórmula que té més èxit és la que presenta la divinitat

agafant to corooa an/b .es dues mans. tal com es pot veure en la majoria

du ks obres italianes 447. En el nor.tre material es dóna en un 47,88 % ae

tes vegades. .JCTÒ amb un percentatge molt proper, un 45,07 %. trobem el

tipus que ja s'havia uüLtzat er la prunera me*tat del segle XIII en dues

vMrteres de la catedral de Chartres, al timpà de l'església de S^int -

Thibault - en * Auxois de '. 1240 - 1250, i ato de la col·legiata de Toro i

¿46 r j • \ . • A » t,23 c j
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de la catedral de Ciudad Rodrigo **» : Crist posa ta corona amb ia mà

dreta mentre nue amb l'esquerra sosté jn Ulbre o l'esfera. A Itàlia aquesta

fórmula es considera més primitiva, ja que és ta que va fer servir Torrin

per al mosaic de Santa Maria la Major de Roma l Guido de Siena per a la

taula de la Coronació, que l! es atribuïda. M. Melss assenyala que

generalment en aquests casos Crist uo es tomba cap a la Verge, sinó que

conserva la majestàtica posició frontal de l'època mes arcaica 449.

En vuit Coronacions. Maria seu a l'esquerra de Crist, sense seguir,

doncs el verstete 44,10 dels Psalms. Tots els Investigadors aporten algun

exemple d'obres amb aquesta disposició dels personatges i W. Forsyth diu

que en aquests casos Crist ha de coronar ta Verge amb la mà esquerra 1

beneir-la amb ta dreta 45°. Això. només ho veiem en ta pintura mural de

l'església del Bruc, on sembla que s*h«gi invertit ta imatge del frontal de

Lluçà, perquè en tels els autres casos s'ha adoptat la fórmula de cenyir ta

corona amb les dues mans. D altra banda, hi ha dos casos en què Crist

beneeix Marta asseguda a ta seva dreta. El més anüc és ta clau de voUa de

ta capeUa del Sant Cake de ta càtedra! de València IFig. ?&6J. Aquí, la

Verge, ja coronada, s'inclina per rebre ta benedicció de Crist, que sosté

l'esfera amb la mà esquerra. Al retaule procedent de l'església de Sarrtun

(València, Museu de Sant Bus IFig. 1971 Crist es presenil en te mateixa

cctitud qw a la ctau de volta valenciana però aquí un èngel amb les ales

esteses s'encarrega de coronar ta Verge,

També hi ha algunes obres en les quals ta Verge queca situarta al centre

¿48 V es »-"c's de CNa^-w^g», GODrCK 08' 003 jj 34 ¿D 1 fV = Sa~ ~"fcc,'
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de la composició. És quan, a ¡'acte, hi participen les tres persones de la

Trinitat, excepte a l'escena del retauk de la Verge atribuu a un seguidor

de Bernat Martorell (M.N A.C., num. in 9917) ¡Fi£ 145]. En aquest cas,

la cabellera t la barba blanquinosa del personatge que corona Marià

semblen indicar que es tracta de Déu Pare. encara que, a l'aurèola, s ni

marca una creu. La coronació realitzada pel Pare es comença a trobar cap

a mil jan del segle XV 45 '.

En aquesta Coronació del VÎ.N.A C. hi ha dues variants més : Maria

està agenciada i Déu, que U posa la coiona amb les dues mans. es troba

iret al seu costat A part de les obres, on la Verge és coronada per la

Trinitat, hi ha algun altre cas on també està agenollada, encara que no

al centre, sinó a lesqrerra. Segons Ph. Verdier, aquesta posició de la

Verge fe el precedent en algunes il·lustracions del Cònüc dels Càntics, en

Biblies de ¡a segona meitat del segle XÎI De tota manera, l'autor assegura

que es tracta d'una fórmula molt característica de l'ari italià i de

Bohèmia. Per la seva part. M. Meíss en dóna uns quants exemptes, alguns

del segle XIII. i assegura que els orígens són italians, tot i que després des

de final del segle XIV, la fórmula serà adoptada pels artistes francesos 452.

A la Vtta Chris« de Sor Isabe! de Vtllena, la Coronació té lloc a la mateixa

**-' ' j"7 de ¿s oo es ~"e$ co"-«gw3es es a 'G- c a^e " Dfx. .DC /a p~*3r ne" 3 cc*v«~* de Sa"
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cambra de Maria, abans del seu traspàs Tot i que en un priSncipj Crist.

Marta seuen en unes cadires que els àngels els nan preparat, després que

Crist ha pronunciat el VerU ccronoí>erts , en el moment de rebre la corona

Maria s'agenolla. La cronologia tardana d'aquest text es correspon, doncs,

amb l'època de major expansió d'aquesta fórmula iconogràfica

Quant a la posició de Maria, sempre és iguai : més o menys girada vers

Jesucrtst, les mans juntes o creuades davant dei pit i el cap lleugerament

inclinat. È» l'actitud que ja hem vist a l escena de i Assumpció i, de fet, és

la que U escau d'acord amb les virtuts qt*e U són especialment valorades,

k humilitat i ''obediencia Aquesta postura substitueix la que s'usava **\

el romànic, quan es volia figurar la Verge a la glòria . dreta i amb els

palmells oberts davant del pit 453.

La novetat més destacada que la iconografia de la Coronació presentà

en el segle XV és que, en alguns casos, la Verge és coronada per les tres

persones de la Trinitat. La justificació d aqutsta imatge ca! buscar-!« en

la teologia mística, que estableix la relació de la Mare de Déu amb la

Trinitat : el Verb, Fill del Pare en l'eternitat, és encarnat temporalment en

ï*arte amb la intervenció de l'Esperit Sant 454. En definitiva, er tracta de

presentar d'una manera més àmplia i completa la participació de la Verge

en el pla de salvació dels humans programat per la divinitat. Aquesta

"~ zncs'Q * "j ag^c Co'o t̂ o 3* s*ie X c" r\*!c*e es 'eo'tA··'aaa s 30j<e$*a •"a ·̂e'a veje
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relació je s'havia manifestat visualment en la miniatura del segle XI.

concretament en la il·lustració que precedeix l'ofici de la Trinitat del Llibre

d'Oficis de NewmJnster 455. En aquesta obra el Parc i el Fil) tenen

aparença humana, mentre que l'Esperit Sant, en forma de colom, es posa

damunt del cap coronat de la Verge, que. a la vegada, porta Jesús a coll. A

sota d aquest grup, les figures d'Arri i Judes encadenats a l'infern semblen

indicar que la ímatg: té per finalitat reforçar la idea de la divinitat de les

tres persones.

Les deu Coronacions d'aquesta tipologia que hem catalogat presenten

el Pare i eï Fill antiopomorfs i i Esperit Sant en forma de colom. La

composició sempre es resol amb una total simetria : enmig de les dues

figures humanes assegudes en un tron hi ha la Verge agenollada amb el

colom suspès damunt seu. tal com es pot veure en la cèlebre Assumpció -

Coronació de Villeneuve - lés - Avignon 456. bornés en el reuule de Pere

J oh an de la catedral de Tarragona (Fig. 1851 l'Esperit Sant se situa

damunt de l'esfera que la Mare de Déu té a la falda, una M>!UCÍO

certament estranya A més, en aquest retaule i a la clau de volta de

l'e&gtésia de Santa Marta 4el Pi de Barcelona ;Fig. 1421, la Verge està

asseguda, encara que queda a un nivell inferior que els coronante 457.

¿55 %..??£_ -c%¿ jyjg g" *g 7f
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D altra banda, en ar j ves dues darreres obres i en la Coronació del

retaule de Bolvu jFig. 153] les dues persones són '^diferenciades, cosa que

mi succceU ta els cutres caaos. A la taub« del r lusett de Cleveland (t-ig.

!57J i en les Coronacions dels retaules de Sant Lloxe»iç de Morunys (Fig.

178] i de rej$é»ta de Seat Ja \me d*. P^r|4nyà li·lg. 173J. Crtst se situa a

la dreta de l'espectador, mentre que en els altres quatre casos restants

ocupa el lloc contrari45«. Quant a l'acte de cenyir la coiona. sempre és

compartit pel Parc i Jesucrtst, menys en el retaule de Perpinyà on el

primer es limita a donar la benedicció.

Aquesta taula del ¿nuseu de Cleveland es la mestra més antiga de

Coronació trUiitàrta de tot l'art hispànic. En aquests pintura ei colem de

l'EsperU Saat participa duna manera m«..* directa eo l'acte de la

coronació, Ja que té ei bec damunt d una ¿e les punxes de la „orona de

Marta. D'altra banda, les puntes de les ¿Jes desplegades toquen eb llavis

de les altres d t'es persones de la 'íïLiitai. Aquest darrer deudl és força

freqüent en tmatgefc de .a Trtníta» de la miniatura francesa del gòtic

internacional, coin per acenple, en la il.luatiació etil foi. 87 de les Très

Belles Heures de Notre - Dame , de c. 1380 - 1385 45-> Aquesta parti *îpacio

més acüva de !' Esperit Sant es reflecteix també en les arts de la França

medieval. L'any 1466, a la ciutat de Cherbourg ec va construir un

monument, dedicat a M Ver^e, en acció de gràcies per haver desUiunt la

ciutat de la dominació dels anglesos. Es tractava d'una ctnsriiicció que

mitjançant uns ginys mecànic, es posava en moviment. Així. er. l'escena

TO, qü€ g, „̂  í̂ qyç.,» t-, segry^ xxjc.c to^^oc ^o és «"Wy vei-e 3ue Mar -3 ceri "oc
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de la Corcaactô, que s'esdevenia en un d*t»rat que figurava el ¡»radis,

mentre el Paît- 1 el fill beneïen l'assumpta. cl colom de l'Espcrtt Sanî ?iula

la corona qur eî Parc a *a Verge 4ftc.

La Coronació per la Trinitat, doncs, esdevé un tema característic del

s."gie XV í tindrà continuïtat en els posteriors. Un dels *res textos

uraroàtics ?n llengua catalana, el d'Elx, també introdueix aquesti

novetat. Així, al ftnal de la rúbrica de la Consueta de 1 709 que precedeix el

moment de la Resurrecció s'adverteix o^ie els àngels de l'araceli treguin la

diadema del cap de !-i imatge de la Verge "per què els de la Coronació

pugen roronar-la". Després de les estrofes de l'rpòstoi Tomàs, una altra

rúbrica diu qve "coronen lo Imatge cantant lo Glòria Patri", però en els

manuscrits d? 1625 i l"*5l s'especulen * . . .canten tos de la Coronatió qui

són la SSmö. Ti initat, la qual està aguardant a la porta del sel a Nostra

Senyora ab la floróos ympertal en !es mans per a roronar-la. y canta". Les

due-- -i arteles que canten són les següents :

" Vós stau ben arribada

a reynar eternaunent,

on tantos, de continent,

per Nós sereu coronada.

Veiiu Mare excellent,

puix que virtut os abona,

ab est a ymperial corona

etemaJinení.'1 4Ô!.
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És ben conegut l'Interès per le« imatges patètiques de Jesucrtst que

mostra l'an del« últims temps de l'edat mitjana. Així. fins i tot, en aquest

tema gloriós que és la Coronació de la Verge podem veure coin Crist,

cobert només per un mantell, mostra les llagues del ceu cos i, a més,

exhibint amb algun atribut de la Passió : la creu i la corora d'espines 482.

Aquesta visió del Crist sofrent és pròpia de l'escena del Ju jiU Final, com

la que Rafel Des torrents va U. lustrar en el Missal ae santa Eulàlia de

l'Arxiu de la catedral de Barcelona. Però el fet que aquí el Salvador es

figuri en el grup de la Trinitat permet de veure-hi una relació més directa

amb un altre tema que també va gaudir d'èxit durant l'època del gòtic. Es

tracta de l'anomenat "Tron de Gràcia", la representació del Pare Eterr..

assegut en un tron. amb el Crist crucificat situat ai seu davant i

acompanyat del colom de l'Esperit La imatge sembla que fa

referència a Crist, vencedor de la mort. que és acollit pel Pare juntament

amb l'Esperit Sant que ha col·laborat en l'encarnació i la redempció. Tot i

que al segle XII ja n'hi ha algun exemple, esdevé més fieqüent du/aut els

segles XIV i XV 463. En ia pintura catalana n'hi ha un exemple en un

retaule procedent del monestir >1e Vallbona de les Monges (Urgell), avui al

M.N.A.C. (núm, «n. 9920) que se situa a l'entorn de 1350, i en el

l'escultura és cl tema d'una de les claus de volt** de la catedral de

Barcelona, ja del segle XV 464. S'atribueix al mate x Peie Nicoku. el

probable autor de la taula de k Coronació de Cleveland, uoa taula anb

"O *»r «o <X3"3C>c o* a »ja
re? ecc o p'vodo oe 6crt»«0na s"»&o<«s A- -e*os-c d» «sgess * S*y" '•$.-**
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aquest tea» î n'hl ha d'altres exemples en l'escola de pintura valenciana t

catalana del segle }"V 4Ä5.

És probabk, doncs, que el tema de la Coronació trinitaria sorgeixi

paral·lelament a aquest tipus de representació tís la Trinitat Però. a més,

la incorporació de la Verge Ja s'havia fet en el segte XTV i sempre al·ludia a

la seva participació en la redempció. En aquest sentit, podem veure una

il.lustrdció del Psolüri Ramsey , on Crist, mostrant les llagues, set' enmig

de la cort celestial -ú costat de la Verge coronada 466. D'altra banda, al

murai del claustre de la catedral de Pamplona avui traslladat al Museo de

Navarra, s'enllaça el tema de Ui genealogia de Cr%t. on destaca la figura

de la Verge i el Men, amb el tema de la Crucifixió i el dei "Tron de Gra.- la"

que ocupa el registre més superior 4e?.

En el Libre de Benedicta tti in mu, tribus . falsament atribuït a Ramon

Llu U. quan l'autor posa en boca de Maria l'explicació de l'Assumpció U fa

dir ei següent :

\..c fuy en cors e en ànima en presencia del Fiu de Deu Û1J meu e

senyor e Deu meu, e los meus uUs corporals veeren aquell que jo

verge e mare eniantí e alietí e nodrí, rey de gtorta perdurable e rey e

senyor de tota «q-aeüa cort celestial...E puis com lo Fill de Deu fill

meu me hagué colio-cada davant sa presencia» encontinent

comenci a mirar e contemplar aquella sua faç tant resplandent t

tarit luent e tant rajant que tota resplendia e luía tant

gloriosament de divináis, que toia la gïoría celestial fera luir

e resplandir cent que lo sol ; e minva lo seu glòries

o «c sono*a S4kAJ:3w ^4.* 3 *g '
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cors e k« sucs mans e 'tos mm» peu«, e contemptova Sos forats dels

quai* veya cxír raigs resplendents e tant luents que no y bastava

comparai a lum ni estela ..."

D'una banda hom pot comprovar la insistència er* parlar del "Fill de

Déu §11 meu", és a dir, que hi ha un e»rtdent toteres per remarcar la doble

naturalesa de Crist, que és qui porta la Verge al paradis. De l'altra, una

vegada Maria hi ha estat instal·lada, és quan el veu en tota la seva glòria

i pot contemplar les ferides de la passi j. Encaia que en aquest text no es

parli de forma concreta de la co.onacio, s'expressa iguahtiert la reialesa

de la Verge : 'Ara sots entrada en possessió del vostre regfsme lo qual lo

meu Pare divinal vos ha donat que vos ne siats perdurab'cment duna e

regina, e que lo seu Fill e vostre ne sia rey e senyor perdurabtemeiit" *69.

D'aquí a !a imatge de la recompensa atorgada a Maria per les tres

persones de la Trinitat hi ha molt poca distància i, a més. es fa evident el

valor de la imatge del Crist de la Passió

A l'escena de la Coronació, a més dels protagonistes, lr. Verge i la

divinitat, moltes vegades hi apareixen altres personatges. Els més

freqüents sen eta àngels, generalment distribuïts »le forma simètrica al

voltant del tron i realçant diverses activitats. Sovint únicament

constitueixen una n.ena ús guàrdia d'honor, que a la vegacia sérvete per

indicar la ubicació celestial de l'escena Força vegades són representats

468 J.-;?) '9 5 pòg 353 3
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amb Uistraraent* musicals, talment coin si fossin el« ministrils d'uní

cort. La font primera, però, poden «er els maleïes textos apòcrifs que en

diversos moments del relat as«*umncton»sta parlen dels himnes qjc

entonaven els àngels. Concretament, al final del Ps.- Joan Evangelista

durant l'adoració del eos de la Mare 'le Déu conservat en el paradís, es dtu

"Se dejó oir la melodia de ¿js que cantaban /I-TUSOS t. su Hyo. y em tan dulce

cual solamente las es dado escuchar a ios vírgenes; y era tal. que nunca

llegaba a producir hartura " 47°. P. Descíiamps i M Thíbout en descriure la

Coronació " l'absis de l'església de Veníais (Cher), de final del sejpe XIII.

parlen de la presència de sis àngels músics i diuen que es en aquesta

escena, on comencen a aparèixer els coocrrts d'àngels qn* desprès seran

tan freqüents al Jarg dels segles XIV i XV 4 7 > . D'altra banda, recordem

que encara avui en el drama d'Eix els àngels dr Taracell toquen uns

instruments 472.

En alguns casos els àngels sostenen uns rotlles an.b anotacions

musicals per indicar que estan cantant. En açwtst aspect^ és molt

explicita la Coronació del retaule de Santes Creus» avui a la càtedra! de

Tarragona (Fig. 1841. ja que en els rotlles s'hi ha indicat un fragment dj; la

lletra del que figura que canten. Ec un d'ells ni hem pogut llegir "glorto iri

ex..." i en u o altre "assumpta est ". evidentment es tracta dels cants de

glòria propis de k festa de 1 Assumpció
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de tdo <fe fcns a resœna o qjc nótate d aedai dds pjOTtagxgjüs. En lagan

Coronado que ocupava la conca de labte <fe Fesgeaia de Santa Marta de lenasaa [Fig

188, 1891 un pareil dGàngas aguanta b oândoria que envolta efe Jœ

1671

dos angas te anar f aoceoKr. Es tracta cf un douent moto comú en guau» efe

Ldo i que podem veure al timpà de te Coronació de b catótel de Chames o a la

pintura de I emesia cfc Vfemals, uquí Juntament amb ds mísics ja cttau i an J? ck» raes

que pcrten uns» dite473.

Finalment, cu la Coronació del retaule procedent de Sa mon (wui aJ

museu de Sant Pius de València IFig. 1971 hi ha quatre àngels que

aguamen uns cortlnatges dirrera del tron, quatre més que toquen

diversos instrument« musicals, situats en un costat 1 altre dels dos

protagoni îles, i un altre d'ales vermelles ccm un scrafi que ^orona la

Verge. Aquesta solució és la que en el segon decenni del segle XIII es va

adoptar per al ïUnpà del portal esquerre de la façana occidental de la

catedral de Paris. Així mateix, en la Coronació d'un retaule oe Schloss

Tirol, Maria mig agenollada davant Jesucrist és coronada per tres seraftns

vermells mentre un quart ü aguanta l'extrem inferior del manir d 4Ï4.

La presència d aquest orde sjperior cl éssers celestials ¿s força freqüent
475, Sembla que apareixen peí primera vegada a to taula de la Coronació

del Museu Diocesà de Palma de Mallorca (Fig. 172). atnbaMa a Juan

Daurer (c. i 370 - 1380). en què, situats a la paït inferior de la composició.

MM*, S ~^

*e* QJ« »r o * *as43 Cr y jxx*. «a c
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en constitueixen l'orla, sistema que també s'ha seguit en la Coronació (tel

retaule de Santón que acabem de comentar. Uns quants anys més tard.

Pere Serra en va figurar ais que apur teu darrera el p«! tron, on seuen

Crist i t?. Verge en la Coronació del retaule de la col·legiata de Manresa

(Fig i66j En d retaule de lesglesva de Collado (Fig. 158;, més o menys de

la mateixa època, n'hi ha des (te pímats en els muntants que flanquegen

la taula de la Coronació, i en continuem trobant en obres (tel segle XV,

A la taula de la Coronació (tel retaule, avui desmuntat, procedent de

Montanyana ( a hores d'ara en una col Jecció privada de Barcelona) I Fig.

137], damunt deis dos serafina situats davant de la peanya dei tron. on

Marta és coronada per la Trtntlat. hi ha dos fiiactcris. on es pot Ikgir

"Pulcra ut luna " i "Electa ut sol" , dues comparacions del versicle 6, 9 del

Càntic dels Càntirs, sovint aplicades a la Verge assumpta. Precisament,

Miquel Pérei quan, en la seva Vite Chrtstf , descriu "lo roaraveUàs munió

ab que nrnntavn als Celestials Regnes aq jesta alta Reyna úc Gloria" diu

que la *vgcna Gerarqusa (dels àngels i maravellantse de tan ir-orn para ble

glòria, en semblant manera parlava - Qui es aquesta, que munta pus alt,

que nosaltres, axl com à verdadera Alba, arpentada com k» Luna. electa

com lo Sol, terrible è iota com à Exercit dt gent armada" 47§ El text

d'aquests lïlacteris que duen els seraflns, doncs, estableix la relació

directa d'aquestes rep-resen tactons amb els textos litúrgics de la diada de

1 Assumpció La idea de 'm Vetge exalçada sobre els cors d*à*igels dóna peu

a aquestes visions t rio raíais, tant dt pintors i escultors, com de poetes.

En aquest sentit, els versos següents de La vida de ta Sacraüssitna vergz

Mort«. Mane de Peu, Sepyora Afastra de Jaume Rois de CoreUa en s^n ben

representatius :
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'Emperadriu, sieu a ta paül dreta;

Als vostres peus.los seraffs per strado" 477

Un atac oœmpk*. d trobar» en b "resposta" de Berthrtneu Salvador urt dds

participants al certamen poèttc que « m cdebrar a \^lèada F«y 1474 :

"Enmig dels serais fos molt favortda

d'arcàngels e trons, virtuts e planetes." 47S.

Una tipologia especial és la qje apareix en tres claus de volta

d'esglésies catalanes . la de I església barcelonina de Sant Just I Fig. 138],

la dt l'església parroquial de Castelló d'Empúries ¡Fig. 156] I la de la

catedral de Tortosa |Fig. 193). En tots tres casos la superfície del que

constitueix el marc dr l'espai composiüu de la clau é& decorada amb una

orla de seraflns. A més» s'ha segui* um solució semblant a la rosassa de

l'església de Santa Mana del Mar de Barcelona IFig, 1411, on un cercle de

serafms constitueixen l'element mes exterior de la figuració d'aquest

vitrall La forma circular d'aquests elements sembla especialment md*cada

Ver sulgerir "lo rocs alt cercle" on, tal com diu el mateix Rois de Corella.

Déu la va col.locar com a emperadriu 47t.

7i. r»c
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Als portals francesos de la Coronació, aquest escena, a més de ser te

culminació d'altres episodis del cicle assumpcion&ta soï ser completada

amb figures d'àngels, patriarques, profetes, etc. que. situa's en els

"jraacals 1 les arquSoUes contribueixen a donar al conjunt el sen ü í precís

que l'autor del programa iconogràfic ha ideat *eo. Pel que fe a Itàlia, la

Coronació pren elements de la característica Maesta , on es figura la Verge

entronitzada envolíada de k cort celestial Així, les Coronacions del eegle

XIV, com k del conegut retaule Baioncelli de Santa Crocc de Florència, la

de! gran fresc ó>l Palau Ducal de Venècia, atribuït a Guaiten ïu dl Arpo (c.

1365) o la de la taula de Jacopo di Clone dr la National Gallery tie

Londres 4S1, mantenen la tradició de presentar la Verge coronada

envoltada d anhels i sants, tal com ja velem <-n les entronitzacions del

segle an'ertor, com la del mosaic de l'absis de Santa Maria in T,"astever*t

de Roma o la del fresc de Cimabue a l'església d'Asís 482.

Quatre composicions del nostre corpus, de la primera meitat del segle

XIV. afegeixen a tres personatges a l'escena de la Coronació. La primera és
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ta Coronació de k* püitures murals de 1'absJ* de Ic^glésia oc Santa Marta

del Bruc |Flg. 155), !» aquesta escena & pendent amb ta Dónatelo. Aquí

la parella entronitzada és flanquejada per dos personatges a cada costat

Els que estan situats més a prop delà protagoniste« e« poden identificar

sense problemes pactes als atributs que porten. Així el de ta dreta, al

costat de ta . "arc de Déu. és l'apòstol Pere. ja que així ho delata Ja

tonsura que el cauactenUa i la gran clau que sosté. El del costat esquerre

és l'apòstol Joan, presenta; com un Jove imberbe que aguants una

palma4*2. £n canvi, els altres dos personatges dels extrems, ambdós

imberbes, són més difícils d'identificar. J. Sureda, proposa que el del

costat de tare, com que porta un llibre, sigui un apòstol i el del costat de

Joan, que no té cap atribut i ta un gest indicatiu amb ta mà dreta, sigui

un àngel 4S4. Nosaltres, aquesta ú libra identificació, no la veiem pas

clara 1 rns inclinem a pensar que es tracta igualment d'un apòstol, de

manera que els quatre serien vcstímonis de la glòria que ha assolit la

Verge després del seu traspassament405.

A l'església de Santa Marta de Terra&sa, l'escena de la Coronació

ocopava l'espai de ta conca de l'absis. Després d'haver-se'n arrencat ta

pintura, només se n conservi» el grup de !a Verge i Jesucrtst, però en les

fotografies antigues f Fig. 190) es pot comprovar que hi havta ur.. ànpeta

músics i també una sèrte de personatges masculins, representats Just en

el límit de l'arc ulomfaJ D'aquests darrers se'n poden veure vuit o nou ;

¿PI . • _ J , 4 ,*" ** *o s f*o "".o ce OFrtgfiofTus*** gye c$ posiiD* *^ooo* iiofç$iï**|*3C o*"s oe jco*" y*c jo po "*c "i *cf
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només je'n representa el bust, lots porten aurèola i alguns són barbats

Això ens pennet d'apuntar la hipòtesi que, igual que en la pintura de

1 església del Bruc. s'hagi volgut ugurar l'apostola. com a testimoni de la

Coronació.

Cap a l'any 1326 la catedral tie Girona j tenia el baldaqui de plata

repussada que encara avui cobricela l'altar major (Flg. 161). Ar/ieat

sostre, de forma rectangular lleugerament còncau, és travessat per '^s

dues diagonals que abans d'arribar al seu punt d'intersecció desapareixen

per Jeíxar pas a un rectangle de perfil mixtiliní que serveix de marc als

dos protagonistes de ¡a Coronació. La resta de l'espai, dividit en tres

frisos, és ocupat per figures d'àngels, sants, i fidels difunts de diverses

condicions socials que miren cap a l'escena del centre. D altra banda, a

sota d'aquesta, els dos primers frisos són interromputs per una gran

porta. or. l'apòstol Pere dóna la benvinguda a l'ardiaca Arnau Soler de

Besalú, segons sembla, el principal costejador d'aquesta c bra. Aquí, doncs

ja no es tracta de figurar els apòstol» m qualitat de testimonis de la

Coronació, sine que la composició vol respondre a una idea molt més

àmplia : tots els estadants del paradís contemplen la coronació i

entronització de la Verge al costat oci seu FUI,

La quarta obra qu* anunciàvem és ia taula atribuïda al ptotor Terrer

Basra i que fins a l'any 1938 es va conacrvar a l'església parroqu'ai de

Bellpuig d'Urgell l Fig. 150 j. Es tracta d'una composició d'un marcat

caràcter ifcJtà, un dels caaob. on són ben clares les interferences entre el

tenia de la Coronació i el de la Maesfià . A part dels quatre àngels que

flanquegen el tron, des a pruner pla l dos més endarrera, hi ha dos

nombrosos j^ups de personatges que omplen tot l'espai dels lateral«. £1

grup de la dreta és rncapçaia» per quatre sants que, d'acord amb els
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atribuís que porten, poeten «er Llorenç, Pau. Esteve i Bernat, Darrera

d'elis continua uaa atapeïda massa d'aurèoles d'entre la qual es destaca

sant Cristòfol amb el Nen a l'esquena. À! costat esquerre, en perfecta

simetria, s'hí disposen les santes Agnfs, Bàrbara, Caterina i Llúcïf» I,

igualment, al seu darrera s' nan afegit Ics aurèoles de la resta. Al fons

d'aquests dos §rups de benaurats - com wtem distribuïts segons el sexe -.

s'hi arrengleren els bustos de /uit personates amb els rostres clarament

visibles. Podem suposar que es tracta d'apòstols, evangelistes 1 / o

profetes, per*» el fet que no portin cap atribut 1 que totes les aurèoles

siguin circulars en dificulta la identificació 486. Altrament, te manca de

dades històriques sobre aquesta taula tampoc no pennet de fer gaires

suposicions.

A part d'questes quatre obres, cap a final del segle, en el retaule de

¡església de Collado (Fig. 158] veiem que a sota dels serafín s que

flanquegen ¡'escena de la Coronació hi ha dor profetes. Les aurèoles

octogonals que llueixen faciliten aquesta identificació '. a més, sostenen

uns roules oberts amb unes inscripcions que s'inicieu amb el nom de dos

profetes : Jeremies i Miquees. No ens ha estat possibl** poder llegir

correctament el text que ve després, però deu tractar-se d'alguna profecia

de caràcter messiànic que aquí serveix per recordar ía relació de la Verge

amb la redempció de la humanitat.

3.3.9.2. Personatges indumentària.

Pel que ía a la indumentària cíe la Verge en l'escena de la Coronació, no

4 o- t- '«s«udi d* t A coy »asstnya*'1 •« cfb ita-cnes x." o« ae p„«~* de
• AI toe i c -coixxyafic Pr*c«*an»v '• fes >s .an*l coc o o a 91 'ï
o mi íAlCOY ! 990 peg 36 • 42,



383

e» pol pas dir que presentí upes caractéristiques especials. De tow

manera hi ha ana quants detalls que viu la pena d assenyalar. Ei, primer

lloc hem -ronstatet que en les representacions de fins cap a final del segle

XIV. és a dir, de 1 etapa ítalo - gòtica, generalment la Verge porta el cap

cobert o bé pel mateix mantell o bé per un vel, tal eom es pot veure en la

major parí de representacions del segle anterior, en 1 escultura francesa, t

en la pintura italiana d'aquesta època i posterior. És el cas, per exemple,

de les obres dels germans Serra, o relacionades amb el seu taller, com el

retaule del Sant Esperit à* Manresa l Fig. 168|, el retaule procedent del

monestir de Sixena (M.N.A.C., núm. in. 15916) fFig. 1471, o el del

monestir del Santo Sepulcro (Saragossa, Museo de BeUas Artés) (Fig 1S11
487. Altrament, Ferrer Bassa, en el mural del convent de Pedralbes de

Barcelona (Flg. 1441, va figurar Marta amb un vel blanc que Ü cobreix les

espatlles 1 que contrasta amb l'estampat del mantell. En canvi, les obres

pertanyents al gòtic internacional í les de tota la resta del segle XV

presenten la Verge amb el cap descobert i mostrant una llarga cabellera,

un model que ja es pot veure al timpà dret de la catedral de Strasbourg, de

c. 1230, i que culmina en el retaule de Sankt Wolíang c*e Salzburg, obra

dt Michael Fächer. Dint "e d aquesta uniformitat hi ha alguna excepció,

com la iaula del museu de Cleveland fFig. 157], on la Verge, tot 1 el rostre

de joveneca, porta una toca.o la taula de la collecció Viñas de Barcelona

I Fig. 138] una obra atribuida a Bernai Martorell Eo aquest últim cas el

pintor ha figurat un vü transparent que coníomcja la delicada cara de

Maria, un recurs, d'altra banda, també freqüent en la pintura italiana del

*J« bs <. 03,*$,* ca1 tei" e' cas d*J <«€ J« proced*-1 d Ao«ic de -c C'jrcc
(Mos*j D«ocaso d« te Ss, d Urg«1«' !f g ï 82^ <y $ HG « t'I.tra* --af wc"f»»rt d We« at 3
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segle XV, especialment en ote«« de FUlppo Lippi.

En el cas de Coronacions que formen part d'un conjunt amb altres

escenes de la vida de ia Verge res il ta significatiu comparar la

indumentària de Maria en cada una d'elles. Així per exemple, en el

magnífic retaule de l'església de RubiekM de Mora i Fig. 175 J, a les escenes

de l'Anunciació, l'Arribada deis apòstols i la Donnició, Maria porta ur,a

toca i un mantell blau damunt del cap, mentre que a la Coronació la toca

ha desaparegut i el mantell, que permet de veure'n els cabells, és de brocat

rosa i oi. Aquesta diferenciació, ía podem trobar en altres obres com en el

retaule de Sarrtón (Museu de Sant Plus de Valencià) j Fig. 1971. en el de

Sani Llorenç ae Morunys [Fig. 178) i en els de Vilafranca del Penedès

(Museu) IFlg. 200) i Vilafranca del Maestrat (Ajuntament) IFig, 199J.

Igualment pode..*, comprovar que en el del monestir de Sant Esteve de

Banyoles (Flg. 132j la indumentària que porta la Verge en la Nativitat,

Epifania i Ooronacio contrasta amb la toca i altres peces de caire més

contemporani de l'escena de l'Aniinciació as ia mort. En general podem

dir que en la Coronació sol anar vestida de la mateixa manera que a les

escenes de ia infantesa de Jesús i que aJfâ on apareix diferent, amb toca o

amb el man teu damunt del cap, és a ï ebenes de la Passió ¿e Crisi o de

la Dormició.

Altrament, el text del Psalm 44. 10, "Astítit regina ad dextnr, tute in

uestttu deauroío ", va ser un punt de referència per a la representació

d'aquesta eaceoa. En 1 entrouiUrcíó del mosaic ae labsis de Santa Maria

in Trastevere de Roma, la Verge va abillada com una emperadriu

bizantina. Ea les Coronacions italianes del segle XIV. ia túnica i el

mantell que llueix notai resr-alta: per la riquesa deb seus estampats, cesa

que Ferrer Bassa va adoptar per a les Coronacions del monestir de
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Pcdralbes de Barcelona ittg. 144} i us la desapareguda taula de f-eUpulg

'Ftg. 150! \ partir de la segona meitat del segle XIV ek pintors opten per

tetes menys bigarrades però amb els motius estampats en or cada vegada

més grans, com la taula de la Coronao 5 del museu de Boston [Fig. l'M 1

468

3.3.9.3. Atributs.

En ! apartat d atributs hem observat que en tes obres més antigues,

especialment de caràcter escultòric, »c sol agurar t'e&ucrtst amb un Ulbre

a la mà. seguint la tradició de les representacions romàniques de la

Molestos Domini . i tal com Jaeopo Tonrtt* va representar al mosaic de

l'*^glésia romana de Santa Maria la Major. Pere són molí mes abu&dan's

les obres en les quals Jesucrtst, o una de les persones de la Trinitat sosté

el globus lerraqúi. Aquest atribut subratlla la idea que la Verge és

entronitzada al costat ciel cosmocràsor , que ï'ha coronada reina del món

Ph. Verdier lia o*iservat cue cl globus terraqui esdevé, des de l'últim quart

del segie Xfll. un emblema molt Titerafiu a l'escena de la Coronació i que

encara ho serà més, quan al segle seguen sigui la Trinitat qui coroni

Maria 489. En canvi, és molt menys freqüent veure que Crtst vagi coronat,

tot i que és una altra manera d'al sudir al seu poder.

Més amunt, en refertr-nos a la presencia dels àngels, hem indicat que

els de la clau de volta de la col·legiata de Manresa I Fig. 1671 són

tunferarifï. Ambdós» a més de fer anar l'encenser, sostenir* una naveta

D'altra banda, dels cinc qui hi ha a la clau de volta de la capella de les

«*" w» *epr*se« toc ~*3 «se.'••y cu,»s »f o'o so1 cro« 3 « * n t ^sco'^»«'
s.* d'a VE?D*£P ' 09C cog * Do ' opJ**1". i a<- e* o £ & "fe's

owcrt o* X ' ME SS ^88 64 65
4R*/£RD"EÇ ' 98C • g Î 73 74 ta o d*i no« «P ^^ o .* s y

Ç7Ç pa 5 52



Onze rau verges de la catedral de Tarragona (Flg. 183). dos tenen -an ciri.

Tant l'encens com ei llum sen dos elements -*. neu lats a la presència

divina l apareix"*« amb una certa freqüència en les Coronacions franceses

i italianes «o

Ea la Coronació del retauie procedent del convent de Síxena (M.N.A.C.,

num. In. 15916) I Fig. 147] els dos angels que resten agenollats a prime;

pla tenen uns atributs molt menys usuals. El de la dreta sosté l'estàndard

crucifer i el de l'esquerra, al costat de Mirla, una palma Ambdós

elements poden ser considerats els símbols de la victòria sobre la mort

dels dos personatges entronizáis. Al timpà de ! església parroquial de

Lcrnoncourt (Mosel.la) hi ha dos donants (?) que flanquegen Crist i Maria,

un dels quals sosté una palma enmig de les mans. elevades en actitud de

pregària. El fet de desconèixer la identitat del« personatges fa difícil

d'aventura«"-ne una hipòtesi 49! De jta manera ¡«nsem que en l'obra

francesa ben segur que la palica s'ha de relacionar directament amb la

figura que la sosté, mentre que al retaule del convent aragonès al·ludeix a

la Verge.

Quant a la creu de l'àngel de la dreta, ens recorda» a més a més. les

imatges del Crist de la Passió que trobem en algunes Coronacions

trtnltàrtes. 1. en aquest sentit, podeï*i entendre-la com a símbol de la

victòria sobre la mort. Però si tenim en compte que en aquesta escena

Criat està inv 'tint Maria amb una tiara de tres corones, ie*nhla que el

** E's c"ges "V %rc'-$ G so^ c-s '"^ocis ¿« S«*"* $ C^S^ÄS 'g^a'^y se n "otw* v *s r "V o
*a .'¡'¿s cor- c -c *Ovb of ;o Ccycroc ó of bj'ido o- ä* Cod*/ "n San1 jc»j o« <»·.Jv. ae

d» rtcy·^c·a ¡MAfcf 1924 voi "¿ ttg "• S4] Ai d« lo Cawocsé d« tg *açn**3 occ
de b o« ?or¡? n »g 00» s G-« es r*o»í«·»'" o» • fw* c** *a

d« í« ío oof «si Toro iM£TO ' 950 tg 65 661

491 972 pàg '26 ^ '4;
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conjunt preu un significat més ecleslològic *92.

Finalment, dins d'aquest apartat dedicat als atributs, només ens rest**

mencionar la corona que la divinitat cenyeix a la Verge. Generalment es

tracta d'una diadema amb vuit ttorons. de vegades amb altres elements

més petits intercalats, però hi ha força varietat. En c! cas de

representacions, en què Crist també porta posada la seva pròpia corona,

aquesta és igual a la que col.lnca a la Verge. Així ho podem veure al vitrall

de Girona (Fig. 163j, a tes claus de volta de Manresa IFig. 16/1 í Tortosa

(Fig. 193] al timpà de Morella ¡Fig 169), etc.

Mis amunt hem citat un fragmeri* del final del manuscrit que conté un

relat apòcrif i que va publicar Carreras i Candi en què es diu que Jesucrist

va cenyir el cap Maria amb una corona de "XII estelas per los dotza goygs

com plus que ella h ach del seu car flll Jhesu Xrist"493Certament, el tema

dels goigs marians a les dari cries de l'edat mitjana gaudia d'una gran

popularitat, per això és possible que es pugui establir una relacé entre

aquesta devoció mariana i les dotze estrelles que. gravades en el fons

daurat, contomegen el nimbe i la corona de la Verge de la Coronació del

retaule de l'església de Collado. Així mateix, la corona que les tres

persones de la Trinitat posen damunt de Maria en la taula del museu de

Cleveland está formada per una diadema força ampla amb una sèrie de

punxes (dotze ?) rematades per estrelles. La imatge de la dona del capítol

12 de lApocalípsi. "I es va veure un gran prodigi al cel : una dona vestida

«v/ of, ^gcg^r C,f3 JÍ-.Q c^e g) ¿$«r0oom de ve'$ ce "Qículefur me oscuto o'i$ .v " dei Carte de'

Cartes 9" Què C'.st cofono b Sponso a QJQ $as% e$te"daro c'jcí*e- . autor TO "der es tíuére es

•ecíproqyes qu« s e»ab»¡»r en*re *$ diverses »i l^stmuons a QQues verse! • e1 tema de 'a Ccronocc ae

a V«rge Er» oases' s*«?" c *c e- cos de o Cwcnac.o d«¡ Psafcf. de ¿tancs de Caste»« dan^-1

i «ceno cae te sepuffyru «o Verge og»«niQ la crew amb i oriflama ae ¡ Esgésia |VEP.D!LR ' 980
83-84;

1921 Dag 2 ] 8
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de sol, amb la lluna sota els peus, i sobre :1 cap una corona de dotze

estrelles" ben aviat va ser interpretada en sentit mariai pels pares de

1 Església 40*. Bernat de ClaravaE, en el sermó per a l'octava de

l'Assumpció, en fiï el comentari següent :

"En. a cabeza una corona de doce estradas. Bien merece estar rodeada

de estrellas esa cabeza que brilla mucho más rutilante que ellas, g les

da más belleza que la que recibe. ¿Tiene algo de extraño que las

estrellas coronen a quién está vestida de Sol ?.. . ¿pulen es capaz de

valorar sus joyas? ¿Quién puede enumerar las estrella* que engarzan la

diadema real de Marta ?. No hay Inteligencia humana que pueda

explicarnos el valor de esta corona y de qué está hecha. Yo, en mi

pequenez, y sin querer escudriñar lo que es un secreto, creo que estas

doce estrellas pueden referirse a otros tantos prfuíiegtos y gracias

especíales de que gozó María " 49S.

Les estrelles de les citades representacions pictòriques, doncs,

probablement es justifiquen amb aquesta Interpretació ciel text de

l'Apocalipsi, aplicable tant a Maria com a l'Església.

En tres Coronacions d'obres pertanyents al cercle dels germans Serra

(Fig, 147 148, 181], així com en altres de posteriors, en la més tardana -

la del retaule de Vilafranca dei Maestrat [Flg. 199], de 1455 -, la corona,

que rep Marta, és l'anomena 1a tiara, és a dir, es tracta de l'ornament de

sobirania que des de mitjan del segle XIV cenyia el cap dels papes 496.

494 Vegey una s;ntesi sobre aquesto qüestió j THcREl t984, pàg 125 129

49%E»NARDO, 1986 veí ¡V, oòg. 403

4"6 En època d'ínnoceno li i I) 30 • l 14 ' ) s'ysava la tiara amb una sota corona. Durant eí mandat de
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Anteriorment hem vist com en dues representacions de !% Dormido aquest

atribut és portat per l'apòstol Pere, que actua d'oficiant del ritual

funerari, i en una tercera el porto el mateix Jesucrist. Però són obres de Ja

r 't avançat ei segle XV. I-a més antiga és la taula d Alcúdia, de c. 1442,

en canvi, en el cas de la Coronació Ja apareix en obres del tercer quart del

segle XIV. Hi ha, per tant, una certa correspondència cronològica entre

l'ús que en van fer els papes, de la tiara i la seva aparició a l'escena de la

Coronació. D'altra banda. M, Meiss assenyala que, quan en el tercer quart

del segle XJV l'Església té seriosos problemes d'autoritat - l'època del

Cisme d'Avinyó -, en la pintura, florentina i sienesa es dóna importància

al sacerdoci i a l'Església en general mitjançar t representacions de

sacerdots o fent de sant Pere o de l'escena de la Pentecosta el tema

principal dels retaules 497. Per la nostra part creiem que l'escena de la

Coronació de la Verge, tant freqüent durant la segona meitat del segle

XIV, té un rerafons ectestològic que es posa més especialment de manifest

quan Maria és coronada amb una tiara similar a la dels papes 49S.

Quan Sor Isabel de Villena explica la Coronació de Marte, que en el seu

relíit té lloc abans de la Dormlció. es detura a detallar com era la coron?

que Crist posa a le seva Mare. En realitat es tracta de "tres corones a vos

trameses per tota la sar*cta Trinitat". Cada una és portada per un àngel i

quan U cenyeix la primera Jesús diu 'Accipe coronam quarr» tibi Pater meus

preparatiu in eternum n l tot seguit en descrtu la composició :"son

engastáis ,xij. carboncles mes resplandents quel sol, mostrant que en .xíj.

V 11305 - ' 3 ' 4; b> ha ^ofco de ta >e"c@'o que vs qjedo* o *»ïc c LO**" de •n··ic' do*

XV (GUD'ol CUN'lL L'indumentària litúrgica "'918 oàg 5 -6 ! E' fious de »ions ar«b j*X3 SO!G

ccxona, el 'robem en ¡escena de ¡a Coronació de' refaute de "esgiésic de Rabo
497ME.SS "988 pàg 45-46 5 í 52
^"° fafe ©rdavant ¡a ¥eyr©»n que aquest s,gn¡í)caf tombé ve dwof per a¡t»es

peí contex! en el quai s insereix 1'escena
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graus de singular claretat clarcjau e resplandlu sobre tota creatura

Després la corona amb la segona, que li posa damunt de la primera, 1 que

significa l'amor que ell mateix li professa. Finalment li cenyeix la tercera,

tot dient-li que "aquesta corona vos tramet to Sperit Sanet, com a sposa

sua molt digna, perqueus mostreu coronada de tres corones en presencia

de tots los seruents vostres qui seran presenti» en aquesta solennítat

vostra, perquè coneguen sou te gran y excel·lentíssima Emperadriu del Cel

i rie te terra". En aquesta tercera fei ha una inscripció que diu: "Hec est

dornas fidelis, hoc immortcde templurn, in quo Spiritus Sanctus requiescífc -,

volent ¿uiaar a tots los que contemplaran e miraran la vostra

excel·lentíssima corona que vos sou la ñdelissima casa e temple de

immortal memòria en que lo S perit Sanet reposa e habita ab singular

complacencia" 4". Segons aauesta antora, doncs, cada una de les corones

té relació amb una de les pe-sones de la Trinitat i, a més, la tiara és allò

que la converteix en "Emperadriu del Cei t de la terra".

Per la seva part, Mn. Trens creï que la triple corona de la Verge no té

res a veure amb la tiara poi. .eia i aporta com a fe d un fragment del

Speculum humánete salvaíioris on es posa en relació els tres pinacJ'.s del

temple de Salomó amb tes tres aurèoles de Maria : te de les verges, la dels

màrtirs i te dels doctors i predicadors 50°. En els alabastres anglesos, on

el tema de te Co/onació és un dels més freqüents, sovint Maria rep fcs tres

coron is. tanmateix no es tracta pròpiament de la tiara, sinó de tres

corones sobreposades. En aquestes obies, de vegades, uns i tot, les

persones de la Trinitat ostentrn aque*t atribut 501. El fet que a les

499 VILLENA, 1916 Pòg 354-359
500 TRENS i 946 pgg 429-433

50 > \tegty «tempt« o CHEE'HW 19S4 la peça núm 1 38 d» cooeg d'aquesi llibr* presenta 10
Verge < k> Tnnrtot omb tes »«s c irontc i Rambé figuren oi>.i en l'aloüosïf* ccms^vaï o M N A
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nostres pintures la. triple corona no solament la porti la Verge, sinó també

la divinitat o l'apòstol Pere i que, & més, sigut molt similar m la tiara

papal, creiem que avala la nostra teoria sobre el significat eciesiològic que

aqnest element contribueix a donar a l'escena de la Coronació.

3.3,9.4. Espai.

Més de la meitat de les nostres Coronacions (59,/2 %) presenten

l'escena sobre un fons neutre» generalment daurat. De tota manera, és

probable que, en el cas de les obres escultòriques que avui han peMut el

color, en el seu moment amb la policromia es figurés un cel estrellat, tal

com podem contemplar en algunes taules pintades o com es veu a les

claus de volta que han estat resta irades, com ara la de 1? capella del Sani

Calze de la catedral de València (Fig. 196] i la del presbiteri de l'església »je

Santa Maria del Mar de Barcelona I Fig. 1401.

En les obres pictòriques del segle XIV J començament del. XV é*j força

freqüent figura; el fon.*; com un cel estrell&t en el qual sura ei tron on

seuen els protagonistes. Sembla que la fórmula apareix en les obres del

cerc'e dels germans Serra que. a la vegada, deuen seguir models Italians,

pais on hi ha el magnifie precedent del mosaic de l'absis de Snnta Mana

la Major de Roma 502. Però en època anterior ja s'l·avia utilitzat aquest

tipus de fons, com en ei front?a de Lluçà (M.E.V., num. in. 4). cu, en el

ouadrtfoli del centre, la Mníesíos Aíartae es retalla sobre un fons blau

estrellat!?33. Evidentment, en tots els casos el que es pisten és figurar la

c 64124 1992, pòg 273 - 2741

5^' Eími'·.iü'unsto fbneTC r.ue vo complçtor (e Tres lleures de Nríre-Dome Je jean de tJery (c

1409¡ també va rsprese t̂tr r; fons estrellat i d frai a?rb ets dos protagort's»« aguantat p«#r tres àngels

a ta part «nf^cy (ME1SS, 1967 % 40j

En d fror.ïj! procedent Hç Sonto Mario o*l Cot! (M t V . , núm m 3, [Fig. 3], fen) b
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Verge com a "Regina del cel", tal com l'anomena Ramon Lluli a la Doctrina

Pueril, i, en paraules de Miquel Përtz, asseguda al "Celestial Estrado . . .

circuida de claredat maravellosa" o04.

Algunes de les Coronacions més primerenques solen presentar els dos

protagonistes dins d'una màndorla, tal com va fer Jacopr Torríti en el

mosaic de Santa Maria ia Major abans esmentat. De les obres del rostre

recull l'única que coûté aquest clement é.« la pintura mural de l'absis de

Santa Maria de Terrassa (Fig. 188). En aquest cas, si bé el mai estat de

l'obra í& dificil d'assegurar si el ions era estrellat, H veiem els àngels que

sostenen la màndoria. igual coïa solia fer-se en les Mcuestas , i com encaia

es manté en el freie provinent de l'església de Vieux - Brtoudc o a la taula

mutilada, atribuida a Guido de Siena, que es conserva al Ccurtald

Institute de Londres 505.

El caràcter còsmic que el cel estrellat dóna a la Coronació i el valor

teofàiic que té l'escena també pot veuie's reflect1! en la utilització d'uns

semicercles estrellats sobre els quals se sostenen els personatges. Això és

el que va ílgurar Lorenzo Mònaco en el conegut retaule dels Uffizi de

Florència, pintat l'any 1412 506. L'autor de la Coronació dei mus^u de

Cleveland I Fig. 15?| havia figurat, potser no gaire temps abans, les dues

Ma c¿ cíe cyrt*e eo**" ic Seo* "L'o Gor f cacó de ctiad'O"' sooefor ere* préseme" a** "o'S groc

D'ato3D'e**ien* ço n tr sjcrodcn de 2Oyra» amb es^e·'es ve"re ¡es M Me>ss crei a j« 'c * po.og T

b 2oif "o oe a Coronacic de ^nci de $eg« X'íi reapa'eix a tes ohres foseóles deis ary< c roua"*o

pcce* ODc.̂ 5 e" ocres oe 10 zona de Venec a iMEiSS ' 938 oag I3i
504 U.JU i972 oag 23 « PÉREZ 1732 pag 325 fc1 Ad de Rema ad cel és constan» *»n tots eü

auto's Aquí *" í*w< üc6 cte's cfowsiog corne"* "nés aistaîxiote

505 vEOER ' 980 pàg 129 f«g 58 6L En el i·̂ sc de Vieux • Snoude I intenor d« ta mànaoria

r gjra uf c© estreno» A (a taula d« ou do de Siena setibla que a rfàndorb tar-poé encerclava

• Assumpció aue h devia hav«r c sda os b Coronació E'1 la Cofc*\ació ael M«i**e Paolo de 'a

P iccc^ecc de Bren a AA"o »' *r3*> d«s a» prc*aa«ii$tt» i «nscnu dins d u^o wàndc îa 'oreado pt r

„r cercle «í«relia» (WlSS ï°88 t-àg 63 fig 57)

'975 767
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persones de la Trinitat assegudes damunt de l'arc cte sant Marti,

mínimament visible enmig dels serafins que emergeixen dels núvols l

envolten el grup dels protagonistes.

Al vitrall de la rosassa de l'església de Santa Maria del Mar de

Barcelona [Fig. 141] la Verge coronada per la Trinitat s'agenolla damunt

d'un gran quart de Lluna. Aquest cos celeslial Ja havia aparegut en

Coronacions del segle XïII : al mosaic de Santi Maria la Major de Roma i

al timpà de la Coronació de la catedral de Poitiers 507. Després, no és

estrany trobar-la en pintures italianes del tercer quart del segle XIV, que

presenten La Verge en majestat o també la Coronació 508. La base textual

és el capítol XII de l'Apocalipsi, on es parla de !a dona vestida de sol amb

k lluna sota els peus Però, segons alguns autors, també és possible que

sigui una al·lusió a l'Església 509. El nostre vitrall per*any a una data

molt més avançada (c 1461), però creiem que el rerafons apocalíptic es

ruante, iguf.» que r J significat eclesiològic. reforçat per la creu que

Jesucrtst so&i¿ just al costat del cap de la Verge.

Altrament, aquest vitrall de l'església barcelonina soluciona el fons

amb un recurs que Fra Angélico ja havia utilitzat, tant en el Judici Final

(Florència, Mu&eo de San Marco), com a la mateixa Coronació (Florència,

£'*»"/ *.

-u ft -j bas*! ca -o··'a·y; *• *"a »"o ' ,'a sc*a e see1-' de AAa a „- so sofà e1 de —•$* tr c

Cc-o^ac c a* ?o '-e's a , ̂ nc es e"- g a-' COD oe <> dos c'ofagc"1 stes 'VERD'R * ?8C pòg * 36
'37

« 3 ova-", de B-orao c rr j$ej del Vot.ca c Co'onac.ó oe- M@s*re poo«c de a

ae 3'era {Vti,ò ,M£i>S "90S pag 6" n "2C>

.•vv ^ p^ yefO gr f^jfig gç voler apoca.tpíic c»'o creu aue fa<noé s Ha oe teiT en co»ipte q«,e er ta

Co'&nacc o V»ge exorna £rc*s>o Iv/Etí^rR '98C oàg i 37 i 56! %r «c si»va oc«4 V« V«ss

corptffr Qye €r a.gynes represe tac-ons del *wo&r quar» del seg* XV aquesto aoare x are*3 •

distanc ada ae $ so**s o dofxs^ts aye »é als seas p*ys de monera aue "nés quí- jra "

aueauib* per a (a nurnanstat se^wa u»X3 saceradwsa A,gunes c aquestes taules són «s

ccy»«8i«rt signes ooocaï'pïcs ,M£ISi ? 988 pàg 61 •"« 20) Aqo«t Toteix auto- »a·nbé ssse^ya o

com un ïmt caraclwísic a'oqu«sta època I ««iltaoó de Déu c través a« to repiestifaeio de • Església

ei sac@raoc' (W pàg 54-57]
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Museo dels Ufflzi) 51G : els protagonistes se sobreposen m uns raigs grocs,

uns de rectílínis t altres de flamejants, que parteixen del centre l

s expandeixen per tot l'espai. Es tracta de figurar la llum del més alt

cercle, el lloc on habita la divinitat i on ha estat pujada la Verge. La

poesia catalana religiosa del segle XV fa continues referències a aquesta

imatge de la Verge, d'altra banda, molt propera al motiu iconogràfic que

després de Tremo s anirà imposant : la Immaculada Concepció 5 1 1 Una

repassada als poemes que varen ser presentats al certamen literari

valencià de 1474 demostra com les referències a Marta reina de la glòria és

el tema ccnstant. Com a exemple i en al·lusió directa a la imatge de la

dona de í Apocalipsi, citem uns versos de mossèn Barceló i de Llançol :

"Dalt e« lo cel esta seita en l'estrade,

que és de per sí en quarta jerarquia,

aquella que és Mare de Déu ï verge.

Més alt, son Fill. Los sants prop de ses faldes.

Per mantell, sol, la lluna, per catifa,

Recolzadors. evangelistes quatre.

Vestida d'or d'esteles gran corona.

varietats de dignitats per cercle".

"Alt, en lo cel. la jeralrjquia canta

moltes llaors de vós, senyora pura,

entre les quals, mon voler se decanta

aquelles dir, que l'Escriptura sania

5 2BÂ tDM "972 a- v/ V XV»
-' ks devoc ó a c -T""3c^'odo vs ser esoec a'mer« r&or*0'" o c Cerosa d 4'agó a 'cfc se s acs

^''ims $eq«es de eaa'^'a·'s /eqsv r"A '875
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de vos escriu. Ab tal noble figura,

que sou del sol tno!t ricament vestida,

i els vostres peus teniu sobre la lluna.

Corona d'or porlau, tota guarnida,

ab dotze grans e?'eles drcuïda,

significant, to que diré, ciseu ia."512

Més amunt ja hem esmentat els querubins que fonnen una roda a la

part més exterior del cercle d'aquesta rosassa de i'esplosla de Santa Maria

del Mar. d'una manera similar als que ornen ei cèrcol d'algunes claus de

volta. Però en el cas del vitrall, a més d'aquest cercle central n'hi ha

d'altres a l'entorn, que flfuren els símbols dels evangelistes, els apòstols,

sprits i màrtirs. àngHs músics, bisbes, etc.. és a dir, tota la cort celestial

disposada jeràrquicament a l'entorn d'aquest cercle més alt. Aquest

concepte dels cercles del paradís - els que sant Bernat mostra a Dant en

la visita que aquest hi fa -. era difícil de figurar en la superficie d'una

taula quadrada o rectangular. En canvi, l'estructura circular de la rosassa

donava l'oportunitat d'organitzar les diferents Jerarquies del paradís

figurant la forma de con que suposadament tenia aquest espai. De tota

manera, els avenços tècnics a què havien arribat els italians en el segle

XV. Ja els permetia aconseguir provocar una sensació semblant en un pla

bidimcnsional. tal com es pot veure en les citades composicions de la

Coronació i el Judici Final de Fra Angélico

De .otes les Coronacions deí nostre corpus . la de la taula del museu de

512 te roces er WKW ?9/4 pag '6 47
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Cleveland í Fig. 157] és (te le® que millor s'acosta a donar aquesto imatge

de M Verge situada en el lloc més alt del cel i envoltada de serafins. À la

vegada aquests personatges alats sorgeixen entremig d'uns núvols de

formes flstonejades que acaben de completar el fons de la competició.

Aquest element atmosfèric, el trobem utilitzat molt poques vegades. Als

retaules de pedra de Castelló de Farfanya (Fig. 1151 i de Gerb (M.N.A.C.,

num. to. 25.071) [Fîg. 114) serveixen per separar l'espai terrenal, on hi ha

els apòstols al costat del sarcòfag, de l'espai celestial. Així, un núvol de

perfil arrissat, situat damunt de lu muntanya del centre de la composició,

encercla els dos protagonistes de la Coronació que hom suposa en el

paradis.

Uns núvols d'aspecte molt diferent són els que vetem en la Coronació

del retaule procedent d'Escalarre, avui al museu de Dallas i Fig. 160].

Aquí, darrera de la Trinitat que corona la Verge hi ha cinc serafins amb

tes ates posteriors molt apuntades, entremig de tes quals es mostra un cel

blau amb petits bancs de núvols que hi suren. Es tracta, doncs, d'un cel

molt més natural, i que també es representa en altres escenes del mateix

retaule, on apareix al fons d'arquitectures i arbres. La cronologia

avançada d'aquesta obra, d'altra banda, d'un caràcter força popular, és cl

que explica aquests celatges que des de feia dècades ja representaven els

artistes flaue',es.

En alguns casos l'espai de fons queda totalment tapat per un

cortinatgc que uns quants àngels alcen per darrera del grup de Crist i

Maria. Sembla que aquest element decoratiu apareix per primera vegada a

M clau de volta de la capella de tes Onze nul verges de la catedral de

Tarragona ¡Flg. 183) i tombé al requadie de la Coronació de les pintures

múrate de Saut Jaume de Frontanyà IFig. 1771 i <J vitrall de la catedral de
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Girona (Fig. 163], encara que en aquests casos no é« aguantat pels

àngels. Segons Ph. Verdíer, la clau tarragonina é¿ un dels primers casos

on s'introdueix aquest motiu del cortinatge d'honor 5|3 Pel que fa a les

obres del nostre recull, hem comprovat que es manté fins als primers anys

del segle XV, ja que apareix en les Coronacions dels retaules de Sarrión

(València. Museu de Sar.t Pius) [F*g. 197J i de Rubielos de Mora IFig. 1751.

però encara el K r,iem a trobar a la clau de volta de monestir de Ripoll

(Fig. 174| de c. 1432. Així mateix, recordem que en el relat publicat per

Carreras i Candi es diu que la Verge va pujar "en la £!oría de paradis ab

molts grans alegrías ab precioses curtines deu rades . . ", potser una frase

inspirada en imatges visuals 514.

La coronació de la Verge suposa a la vegada la seva entronització al

paradis. D'acord amb els textos bíblics i les antífones de la festa de

l'Assumpció, l'Esposa comparteix el tron amb l'Espòs. Per això. des de tes

primeres representacions de la Coronació el seient és un element

imprescindible. En les obres més primerenques del nostre recull,

especialment les d'escultura, aquest seient és un simple banc que

comparteixen els dos protagonistes, però els pintors aviat figuren mobles

més complexos. AM, en tes obres de Ferrer Bassa .ta són uns seients amb

uns alts respatllers; tot pteg&t recobert de riques teles estampades, tal

com es pot veure en tes obres italianes 515. L'autor del tríptic de Baltimore

5 ] 3 VERDI5R ' 980 peg UO - * 05 Recoce-1" e*-ò q^e s «o dotjc c q«e 'a c'<»»ca dona De' c

es D "ÎUÎBÎ de Son* fjjT,e de r'o"taf·ya és correcte prif ers a·'ys de1 seg'*e XIV • aaaesfa obf3

oe'djoa ser'0 i,- exe^p'e »orca atency
5 '4 CARRERAS CANO' '921 oàg 2 ' 8 Eï fe» que « '«»at de» ps JÖS@P d'Anmafea oybltc* pe A de

Scitos » reia» a» "lonusc"* de Vic DUO! ca« p«' cano -̂ge Coiei' ne $ K -e'ere.x * *a oenA!* o-e ss ̂

afsgrf ae i auto aue va copiar 0aw»$t 'nonuscrrt
J J Veg@j per e«wc>« lo tau'a d* o P nece*eca de Bdonya del PS jacoptno d cfancesc ,'

Dyecento e n íracwito '.986 va - '-g 32/1 R Atcoy «» f@tót»ono «spec. Jment amb c«jrcs de »s

«x«s ael Vén^o «s Graues (ALCÖV 199C pàg 40-42) A tàiio »ncaro «s continuera amb

aqj@sfa n-adició dura« ei segte XV
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[Fig. 131] i els pintors del cercle dels Serra són els que introdueixen els

trons de marcat caràcter arquitectònic, amb alts respatllers, braços,

peanyes i, fins i tot, dossers, sovint amb profusió de calats, cresteries i

pinacles. Però tant si es tracta del simple banc, com dels trons

d'inspiració italiana, com dels raés marcadament arquitectònics, en

aquest cas, emparentats amb la pintura i miniatura francesa 516, sempre

responen al concepte de synihronos , és a dir, un seient pti a dues

persones i, en els casos de Coronacions trinitàrtes, per a tres . Sembla que

l'única excepció n'és la Coronació de l'absis de Santa Maria de Terrassa

(Fig. 188], on tant Crist com Maria seuen en uns trons individuals

d'arquitectures elaborades.

El que hem anomenat "simple banc", ae vegades té la part davantera

decorada amb algun quadrifoli, amb moulures c calats, i d'altres, com el

manuscrit del Breviari d'Amor , de la B.L. de Londres I Fig. 165], o el

retaule d'Albesa (Fig. 129], resten coberts per una roba més o menys

arrugada.

D'altra banda, a còpia que ens endinsem en la segona meitat del segle

XV les complicades arquitectures que havien aparegut amb el gòtic

internacional desapareixen peí deixar pas a uns mobles de línies més

simples i d'aspecte més massís ( retaule del M.N.A.O.. núm. ta. 9917 l Fig.

145], retaute de Vilafranca del Penedès I Flg. 200], taute de la Coronació de

Boston (Fig. 154], etc. ). També cal tenir present que en algun cas el tron

és substituït per l'arc de sant Marti ( la taula de Cleveland (Fig. 157], el

retaule de M.N.A.C, nûm. ta. 64044 IFlg. 149] o pels raigs resplendents

que sorgeixen del darrera dels protagonistes (rosassa de l'església de Santa

v, N'h HQ nombrosos «»raptes o MElSS 1967 ConcpefaTte··tf M M Dubwyil b rsotar !o sa^b'tjnço

de< g»on »fon d« b Cororiae.ó de1 r*tay« d« '"Espent Sant d« Manresa amb e! que apare>K e« e. PÍO¡I¡'I

dbíOücdb Berry iÛUBREuîl. 1987 pàg 97)
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Maria del Mar de Barcelona (Flg. 141], £1 simbolisme còsmic d'aquests

elements i la presència «le la Trinitat s'anteposen a la simple idea de la

Verge conpartlnt el tron del paradis al costat de Jesucrist.

Els caí os en què els protagonistes són acompanyats per la cort celestia

responen a composicions de format mes o menys centralitzat (baldaouí de

la catedral de Girona (Fig. 161], rosassa de Sauta Mana del Mar (Fig. 14i i

o bé rectangular, però amb els personatges situats tots en un mateix pla

«taula de Bellpuig [Tig. 150]. La fórmula que fan servir els italians oes de

mitjan segle XIV que consisteix a situar el grup pretagor<sta a la part

superior de la composició i els sants i àngels més a primer pla

(Coronacions de Jacopo di Clone, a l'Acadèmia de Florència, o cié Bartolo

di Fredl, al Museo Civico de Montalcino) no er va introduir en el nostre

àmbit ; A part que, excepte en els tres casos que acabem de citar, mai

no s afegeixen grups de sants a l'escena. El tron amb els protagonistes

sempre ocupa l'espai composaiu de manera equilibrada, o, en tot cas,

deixant més marge a la part superior que a la inferior. Si es vol donar la

idea que el tron sura en el fens estrellat (retaule de Banyoles IFig, 1321,

retaule de Santes Creus, a la catedral de Tarragona (Fi*. 184|, retaule de

Manresa [Fig. 168], etc.) o enmig dels serafín s (taula procedent de

Montanyana. en una col.kcció privada de Barcelona [Fig. 137]. retaule de

Santón, al Museu út Sani Pius de València (Flg. 197], etc.) únicament es

deixa un est.et marge a ia part inferior, més o menys semblant al dels

laterals. Fins i tot, les obres de la segona mettat del segle XV opten per

unes representacions més "terrt.ials", on el cel de la paït superior

contrasta amb els trons massissos on seuen els personatges (Coronacions

dels retaules de Bolvir (Flg. 1531. Sant Llorenç de Moruny* 'Flg. 178j.

! ' Acue·'o frcrsforreacio d* ¡o ci^ra rfal-a^o es arr-v^oda 3 MFSS *988 62 • 63
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Vilafranca dei Penales [Fig. 200], etc.), lluny, doncs, del caràcter

espiritual que els confereix Fra Angélico en els espais eteris i

il.lusoriansent centralitzats que va sater figurar.
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