
EL CICLE CONCEPCIONISTA 
DE LA SEU DE BARCELONA 

~o és ignorat que les impostes que surmonten les pilastres 
del claustre de la Catedral de Barcelona, presenten a la part in
terior, combinarles amb els entrants i sortints deis volums arqui
tectonics, diverses agrupacions d'escenes i figures que són una 
exposició bíblica, ampliament desenrotllada, de la historia del 
poble d 'Israel i de la vida humana de Jesucrist. Des de la creació 
de !'home fins als episodis del regnat de David, pe! Vell Tes
tament, i des de la concepció de la Verge Maria fins a la passió 
i mort del Diví Mestre, pel N ou Testament, els escultors pro
digaren arnb abundor els temes iconografics tradicionals, cenyits, 
pels primers, al text historie, i amb més llibertat, en els segons, 
per adrnetre-hi les influencies de les narracions apocrifes damunt 
del pla dels evangelis. 

És amb sorpresa, pero, que, en estudiar detingudament 
aquest magne corteig d'iHustracions bíbliques, es constata que 
hi ha un conjunt d'escenes íntimament lligades entre si i que 
formen un cicle a part, les quals no responen directament a la 
narració del text sagrat ni depenen deis llegendaris en boga. 
Apareixen tot d'una, habilment interpolades a les histories ha
bituals, amb una novetat d'exposició d'idees que és desconeguda 
a la iconografia típica medieval per llur fans i forma, pero 
que evoca tot seguit l'estat de posició teologica, tan viu a Cata
lt;nya, sobre la creen~a de la Concepció Puríssima de la Verge 
Maria, precisament en !'epoca de majors activitats al claustre 
de la Seu de Barcelona. 

Aquest cicle concepcionista, com l'anomenarem des d'ara, 
s'intercala entre les escenes narratives de la primera historia hu
mana, no immediatament després de la punició que seguí a la 
caiguda deis nostres primers pares, quan la paraula profetic:i 
divina els anuncia la dona. que triomfaria del serpent, siné 
després de la plasmació deis efectes del pecat, amb la historia del 
primer fratricidi i deis ef ectes corruptius de la mort. 
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La narració bíblica comenc;a en la imposta de la primera pi
lastra vora la capella on avui hi ha el despatx del Guia de la 
Seu i continua en les impostes dels pilastres de l'ala del claustr'! 
cc;rresponent al portals de Santa Eulalia. S'inicia amb la pos
sessió del paradís terrenal que Déu dóna a Adam i Eva ; segueix 
amb el pecat original, la increpació divina, l'expulsió del paradís, 
!'esclavitud del treball, i acaba presentant les figures d' Adam ; 
Eva en estat decrepit i las, ell amh el civec en ma i ella amb la 
filosa als dits; ambdós reposen asseguts i meditabunds davant 
l'espectacle del primer homicídi, efecte de llur pecat, que es des
cabdella en la imposta de la segona pilastra amb les següents es
cenes: els sacrificis de Caim i Abel, el fratricidi, la imprecació 
divina de l'assassí i la maledicció a la seva descendencia. 

És en la tercera pilastra que la imposta esta reservada a les 
escenes del cid~ concepcionista. L'escultor l'introdueix reclamant 
la presencia de les figures d' Adam i Eva en les mateixes actituds 
amb que els féu presenciar les escenes anteriors (Fig. I). L'es
tupefacció que els atuia en palpar les dissorts de llur pecat es 
transforma en admiració i esperan~. Entregiren la testa i es
guarden confiadament l'aparició de Jesucrist que els desclou el 
misteri de Déu, dirigint llurs mirades amb el gest i el senyal 
de la ma cap a una figura infantina de mans plegades sobre el 
pit i d'enrinxolada cabellera que, a l'altra banda d'un arbre, esta 
en actitud d'entrar en la fortalesa rnurallada del paradís que 
ells perderen, des de !'interior de la qual un angel la hi invita 
amb el gest indicador de la rna que acaba de concentrar l'atenció 
damunt d'ella . 

La construcció del paradís terrenal, expressada d'una ma
nera sintetica (Fig. 2) es presenta com un dos murallat i pro
tegit per quatre torres de defensa; dues al davant, impractica
bles, i altres dues als flanes, proveides de porta i més altes per 
a posar-les en relació amb les figures. Quatre arquacions repar
tides als baixos del pany de la muralla donen sortida als quatre 
rius del paradís. A !'interior emergeix un arbre frondós, el de 
la fruita prohibida, i, més endavant, un altre arbre sobre els 
brancatges del qua] es veu sortir el bust de Jesucrist i la creu. 
La resta de l'espai !'ocupa la figura de l'angel amb un gest ex
pressiu que invita la donzella a entrar per la porta de la torre 
que els separa. 
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A la porta de la torre oposa.da (Fig. 3), una nova escena 
torna a presentar la mateixa donzella que surt del dos murallat, 
l;t qual és rebuda per Jesucrist qui la pren per les mans, mentre 
a continuació, en tma darrera escena, la donzella és presentada 
a l'Etern Pare, assegut en la majestat eterna, que la beneeix i 
accepta. Darrera la figura de la donzella, !'escultura avui des
truida fa difícil precisar si es dre<;aria un arbre, del qual sembla 
haver-hi indicis, o bé si hi tindria repetida la figura de Jesucrist, 
oferint-la a Déu. 

A continuació retorna la figura d'Eva (Fig. 4), mig oculta 
rera un arbre, vora unes roques on campen un gall i una guineu, 
la qual sotja les escenes anteriors. Després, entre frondes, un 
nou episodi ens presenta Eva i una altra figura, avui <leca.pi
tada, probablement la de Set, transides de dolor davant del ca
daver d'Adam, estes a llurs peus, que la mort els acaba d'ar
rabassar. En la figuració següent retorna el cadaver d'Adam, 
ja corromput, en la boca del qual han germinat unes plantes 
(Fig. 5). 

Totes les escenes d'aquest cicle convergeixen al tema cen
tral de la clausura murallada del paradís terrestre (Fig. 2), 3. 

través del qual s'endevina facilment el pas d'una donzella, 
mostrada per Crist als nostres primers · pares i oferta. després a 
Déu Etern. En el paradís tancat, al costat de l'arbre del bé i del 
mal, el novell arbre de la redempció fructifica la persona hu
mana de Jesús, qui estava destinat a complir la salvació de1s 
homes, i a més la creu, símbol i instrument de l'obra redempto
ra, que deslligaria els vincles del pecat per instaurar la vida de 
la gracia. El passatge, dones, pel paradís perdut i dos a la ge·· 
neració humana, en el qual sois és possible l'existencia de la 
humanitat de Jesús per raó de la seva divinitat i incompatibi
litat amb la culpa, representa per a la donzella que hi passa una 
exempció de la mateixa culpa, necessaria en ella per a poder 
coHaborar a la formació de la humanitat de Jesús; un contacte 
directe amb la gracia vivificant que l'adolla i la inunda, abans 
d'arribar a la plenitud de l'ésser, precisament en for<;a de la 
previsió deis merits de l'obra redemptora de Jesucrist. P ero 
1a Verge passa abans pel paradís i rep de bona hora aquesta 
santificació per tal d'arribar a la presencia de Déu, que l'ha es
collida des de l'eternitat, i que l'acull i beneeix i li atorga el do 
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de la vida que ella rep modestament. Aixo és, pren la creac10 
del seu ésser vivent i immortal, sense la subjecció a la culpa 
originaria, en el moment de la seva concepció natural, amb aque-· 
lla plenitud de gracia que l'arcangel Gabriel reconeixera en Ma
ria quan li dura el missatge de l'encarnació del Verb, la qua! 
é!'. evocada per !'escultor en aquest cicle, per arrodonir encara 
millor la idea, quan posa l'angel a !'interior del paradís, davant 
la Verge que va a entrar-hi, en les mateixes actituds amb que 
els artistes medievals resolen l'escena sublim de 1' Anunciació. 

En el desenrotllament escenic d'aquest cicle, travat amb la 
forta envergadura d'un siHogisme, són manifestes les intencions 
teológiques d'exposar plé:lsticament la idea de la Concepció Im
maculada de la Verge Maria, preservada de la culpa original en 
previsió deis merits de Jesucrist. 

L'indret mateix on es produeix i la manera d'ésser expre.>
sat és cosa especialment cercada pe! teoleg i no per l'artista. 
A aquest no se Ji hauria. acudit d'interrompre el repertori ico
nografic tradicional del cicle del Genesi per a introduir nous ma
tisos que no responen a escenes historiques, sinó a conceptes de 
creences, que un teoleg, en canvi, en l'acuitat de la controversia 
i coro a divulgació de l'argument, podía trobar la manera de 
fer-lo palpable en confrontació amb la caiguda dels nostres pri
mers pares i amb l'anunci que Déu els féu de la dona vence
dora del serpent. 

Per altra part, )'artista, amb prou habilitats per a reeixir en 
la plasmació i actitud de les figures, era incapa<; de crear per si 
sol aquesta escenificació tan conceptuosa i precisa que un teoleg 
concep damunt !'estructura de les seves argumentacions, com 
la millor manera de fer-la entenedora i assequible al poble. L'es
cultor ni hi hauria atinat, ni hauria trobat com seleccionar les 
figures ni combinar-les. Per ell la iconografia de la Concepció 
de la Verge comptava amb un cicle tradicional, pouat en la lle
genda de Joaquim i Anna, amb l'expressiva abra<;ada mística 
davant la Porta Daurada, que els obradors de retaules servien 
a les comandes per als a.ltars erigits a la festa de la Concepció i 
que, en el decurs de les mateixes impostes del claustre, no hi bagué 
descuit d'expressar-lo en el lloc corresponent com a introduc
ció a les escenes evangeliques, i en la ·pilastra angular d'enfront 
de !'aula capitular. S'hi desenrotlla amb tota amplitud amb les 
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escenes completes de l'oració de Joaquim al Temple, la seva 
expulsió, la solitud i oració de la mtmtanya on rebé l'anunci de 
la successió, el missatge de l'angel a la seva muller Anna i la 
salutació d'ambdós davant la Porta Daurada amb l'expressió 
del bes i de l'abra<;ada per significar la concepció de llur filla. 

No és estrany que el concepte teologic del privilegi maria 
repercutís en un lloc o altre de les innúmeres figuracions que po
b!en !'arquitectura de la Seu de Barcelona. Enlloc, pero, tan a 
proposit per a divulgar-lo com donant-li un capítol propi entre 
l'exposició didactica dels cicles bíblics del claustre. 

La creem;a en la immunitat de la Verge Maria, concebuda 
sense pecat original, era prou arrelada a Catalunya amb la di
vulgació de la doctrina luHiana d'ern;a que el Doctor IHuminat, 
l'any 1272, compongué el tractat D ..: lmniacula.ta. Virginis Con
ceptione. A Barcelona, ja el 4 de novembre de r 28 e, el dome~· 

majar, Bertran de l\folins, demana al bisbe Arnau de Gurb la 
institució de la festa de la Concepció de :Yfaria, per la qual dis
posa la dotació convenient 1. A la ~eu de Girona, la institució 
fou efectuada el J 330 a instancia del canonge Arna u de :Mont · 
rodon 2 , i a Elna deu anys més tard, el I 340 3 ; a Tarragona. es 
troben referencies el I 372 4, a Tortosa el 1388 5 i a la se~1 

d'Urgell el 1400 6 • A Vich <legué instituir-se després del 1350 
i tingué culte en una capella propia edificada en el claustre nou 
per Pere de Soler, ca.nonge de Mallorca i or iünd de Vich, qui 
d 27 de setembre de 1387, hi funda un benefici 7

• 

Els reis d' Aragó foren acerrims defensors del privilegi con
cepcionista amb actes públics i decrets que imposaven la con
fessió d 'aquesta veritat, en recollir les manifestacions de l'opinió 
general contra l'oposició tenac;. demostrada per l'escola domini-

1 GAZULLA, Los Reyes de Aragón- y la Pu-ríssima Concepció1i. Bole
tín de la Academia de Buenas Letras, 3(19(>5-1906)8, i Apendix I, pagi
na 2Sg. 

• V1LL.\NUEVA, v-i:a_ie lttera.rio,. XIII, p. 2 14. - LA CANAL r M~RHiC, 
España Sagrada, XLIV, apendix XXX. 

• MoNTSALVA'l'GE, Noticias históricas, XXII. p . 256. -Marca Hispá
nica, col. 1467. 

• V1LL.U.ü"EVA, id., X..X, p. 6. - MORERA, Boletín A rqueológico, Vo· 
lum IV (1904). 

• V1LLAJ\Tl:;V,\ . id-, V , p. 103 i 344. - O CALLAGHAN, Episcopolog·io 
p. 128. . 

• VrLLANTEVA, id. Xi, p. 126. 
7 GUDIOL, El c11lte a la ImmacuJada Concepc'ó a la Se1i de Vich, p. 4. 
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cana 8 . El 1333, l'infant Pere havia fundat a Saragossa la 
Confraria de la Casa del Senyor· Rei sota la invocació de la 
Concepció de la Verge Maria, la qual celebrava, des de 1391 , 
la seva festa patronal el dia 8 de desembre, en el Palau Major de 
Barcelona, i més tard, ja el 1405, a la Seu, on tingué capella. 
propia al claustre la tercera a comptar des de la capella de 
Santa Llúcia 9• Aquesta confraria treballa activament amb an
terioritat al concili de Basílea per estendre a tota l'Esglé
sia la festa de la Puríssima, que, el l 390, els consellers de 
Barcelona havien establert per a la ciutat 10

, i que, l'ans següent, 
e1 rei J oan I mana celebrar en tots els dominis de la seva coro
na 11

. Per aixó feren gestions davant l'emperador Segimon a 
qui s'adrer;aren per carta els· anys 1415, 1416 i 1417 i novament 
els 1425, 1431 i 14,32, quan entengueren la próxima celebració 
d'un concili general 12• Amb aquest motiu els teolegs hi contribui
ren a.mb la redacció de diversos tractats sobre la Concepció virgi
nal, que foren emriats a l'emperador durant aquelles anyades 13 i 
l'esfon; d'ells no manca a les sentades del concili de Basilea, obert 
pel desembre de 1431, en el qual s'admeté la doctrina concep
cionista i es reprova l'opinió contraria, en la sessió XXXVI 14• 

del 17 de setembre de 1439, quan l'assemblea feia temps qu~ 
havia perdut el caracter d'ecumenica. 

Fortificada amb un estat d'opinió tan general, posat en de
fensa deis millors teolegs, la creem;a en la Virginitat original 

' Vegeu l'estudi del P. Gazulla: Los ReJe.i: de A rag6n, etc., en el 
Boletfo R. Acad. Buenas Letras 3(1905-o6) i 4(1907-o8). 

• GAZULLA, loe. cit. p. 49 i 230. Empotrada en la pilastra d'enfront hi ha 
la lauda funeraria del carner dels confrares, ornamentada amb dos angels 
que sul>9rten l'escut de la casa reial ; la concessió fou demanada al Capí
tol en 1446 a. MAS, Notes lii.storiques del bisbat de Barcelona, vrn. pa
gina 16o). Fins a 1491 la Confraria no demana la capella d'enfront que encara 
no havia estat destinada al culte. Tres anys més tard el canonge de Barce
lona i de Vich, Pere Buada, hi funda el bencfici >ota el títol de la Concepció 
(J. MAS, Notes historiq11es, 1, p. 71) . 

10 D1etari de l'antic Consell barcelo1~í. - GAZULLA, loe. cit., p. 388, 
apend. V. 

u GAZL"LLA, loe cit., apendix IV i V III, p. 388. Aquest manament fou 
confirmat pe! rei :\fartí el 1398 (id. p. 546). 

"' GAZL"LLA, loe. cit., p. 61 , apendix X XXVI. 
I.3 L'any 1415 li enviaren un breu tractat De co11cept11 virg i11ali, reducció 

d'allre major ; el 1416 el De concordia opinalae contradict·ionis in dictis bea
ti Tlwm.ae, i el 1425 el De possibilita.te oc congrua t1ecessitate Purisimae 
Conceptio11is, Virgi11is M alrts Dei, que es conservaren en el llibre de la con
fraria (Gazulla, loe. cit. apendix darrer). 

" MANSI, Concil, am-Pliss. vol ., XXIX, col. 182. - HARDOUI:.', C011cil, 
col/., VIJ 1, c. 1266. - H istoire des C oncilcs, VII, p. 1071. 
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de Maria, podia trabar la seva expressió plastica de triomf en 
la forma artística, com una divulgació monumental deis argu
ments comprovatoris de més for~a. A desgrat de la deri vació 
cismatica que resta autoritat a la decisió de Basilea, aquí fou 
acatada i mantinguda contra els corrents contraris que envai
ren el mandat governa.tiu de la reina Maria 15

• I fou l'hora 
precisament que, en la canonica barcelonina, els teolegs apro
fitaren l'avinentesa en que els escultors emprenien l'exposició deis 
temes bíblics al claustre, per a dictar-hi al lloc més adient el ci
cle concepcionista que un ci~ell habil resolgué amb una compe
netració viva de la materia amb les idees. 

~o posseim dades docwnentals certes referents a l'anyada 
en que fou esculpit, ni els documents coneguts, sense una inves
tigació rnés precisa, no revelen els autors que pogueren inter
venir en la seva creació. Sabem, pero, que la construcció de 
!'ala claustral corresponent al portal de Santa Eulalia, des de la 
capella de Santa Llúcia fins a la capella del Corpus, va tenir lloc 
després de l'any 1430 en que morí el bisbe (:apera que hi deixi 
una quantitat important per tirar-la avant 16

. Cinc anys després 
ja consta que es cloien les \"Ultes de la galeria i que la part ar
quitectonica es deixava llesta, rnentre l'obra prosseguia per les 
altres galeries, on la darrera. clau fou posada el 26 de setembrc 
de 1448 17

• 

Les referencies sobre escultors que pogueren ocupar-se al 
claustre ens donen pel juny de 1440, un albara de Lloren¡; Re
xach qui obra, quatre joms, capitells deis pilars del clautre i, 
l"any següent, altres albarans de pocs dies de treball de Bemat 
Tolosa i de Bemat Andreu. Pero, en canvi, ens duen en presen
cia d'una llarga activitat desplegada per Pere Oller durant el 
període de 1439-1445 i per Antoni Claperós que hi treballa des 
óe 1443-1449, autor, junt amb el seu fill Joan de l'escultura de 
la glorieta, durant el 1448-1449 18

• 

Seria temerari, a jutjar - exclusivament per aquestes da
des, cercar en absolut la paternitat de l'obra entre Pere Oller 

m GAZULLA, loe. cit., p. 143-
10 J. ~IA9, Notes Histt}r.jqv.es, I, p. 76. - CAllRERAS CANDI; Les obres 

de la Catedral de Barcelona a Boletfn R. Acad. B11-1mas Letras 7(1913-
1914)303. 

21 CARRERAS CANDI, loe. cit., p. 305. 
IB Vegeu J. :\{As. Notes d'escultors a11tics a Catalu11:i•a en Bol. R. Acad. 

Bueiias Letras 7(1813-1914)n7-I18. - CARRERAS CANDI· loe. cit., p. 511. 
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i Antoni Claperós, i més concretament entorn del primer que 
no pas del segon, puix que d'aquest coneixem les escultures de la 
glorieta, molt di.verses de factura de les figuracions que om
pjen les escenes del cicle bíblic. Cal tenir en compte que en 
les escultures del claustre degueren intervenir diferents ar
tistes, d'estil prou pronunciat i característic, fins en la mateixJ. 
obra de les impostes de les pilastres en les quals hi ha una diíe
rencia molt remarcable entre el treball de les primeres escene.s 
c;el Vell Testament, de més finor en les figures i de millor selec
ció en la distribució; deis elements, i l'execució deis temes evan
gelics d'una tosquedat rudimentaria, sovint pueril. Caldria una 
recerca més minuciosa · en els llibres d' obra de la Seu per tal 
d'ajustar l'apreciació artística a un terreny segur de factur3. 
certa o de filiació probable. Si la sospita decanta amb versem
blam;a a atribuir si més no a Pere Oller les escenes narratives 
del Genesi amb el cicle concepcionista que ens ocupa, valgui no
més per insinuar un problema, la solució del qual tampoc no és 
absolutament necessaria en aquest estudi d'iconografia. Per ell 
n'hi ha prou de coneixer l'epoca en que pogué ésser produida la 
manifestació concepcionista, per a fixar la qual tot concorda a 
fer admetre les primeries del decenni anterior a la meitat de la 
quinzena centúria. 

Iconograficament consic!erat, aquest cicle, que apareix qua!l 
encara el món medieval no ha pervingut a les formes concrete~ 
del tipus representatiu de la Immaculada, és w1a novetat sorpre
nent per la justesa de la seva expressió dogmatica ; el qual cicle, 
pel fet d' ésser un cas alllat i sense ulteriors repercussions, tot 
inclina a creure que fou produit a lloc i clictat a }'escultor que 
!'interpreta directament segons la manera de veure'I el teóleg. 
És una t emptativa magnífica de formes creadores, interessant 
de subratllar per la contribució que presta a l'elaboració ico
nografica del tema, quan arreu els tanteigs cstan més enclarrerit; 
i es lluita en les maneres simboliques a base de material com
post que trigara a eliminar-se abans d'arribar a la forma més 
simple 19

• 

1
• Quan el pint'.Jr frances J oan Bellegambe s'cncar rega el 1 521 de pin· 

tar el misteri de la Concepció, recon·egué a la composició d'w1a assemblea 
de pares i de doctors de l'església, amb nna frase de quiscun entorn a b 
creem;a concepcionista. Part d'aqucsta obra conservada a l Museu de Douai 
demostra que fou inspirada per un teüleg qu e es ~abia de cor les c:tacio11 : 





Fig. 
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Fig. 4 Clix~s: Arxiu u'Arqucolo¡¡ia catalar111 



Fig. 6 Cllxc : Arxh1 d"Arqueologla catalana 
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L'escultor del nostre cicle, en mig de les diverses figuracions 
i escenes que el componen, ha reeixit a plasmar la figura de la 
Verge (Fig. 6), idealitzada dins un mínim volum de forma 
humana, per tal d'acostar-la més al pur concepte de simple idea 
divina abans de la seva naixem;a. Abillada només amb túnica. 
i mantell, la cabellera solta i les mans juntes sobre el pit, dreta 
en l'actitud d 'entrar al paradís de la gracia, és la lmmaculada 
rcsolta en el tipus que esdevindra tradicional en l'art per diver
ses vies d'elaboració. 

No és fins a mitjans del segle xv que una temptativa d'ex
pressar la Verge, anterior a la humanitat i afranquida de les lleis 
que la regulen, fa acudir a un miniaturista la identificació de 
Maria amb la dona simbólica i misteriosa de l' Apocalipsi, encim
bellada sobre la Huna, coronada d'estels i embolcallada. pel sol, 
que més tard el gravat xilografic fara devenir popular, i del 
qual l'art s'emparara per representar la Immaculada 20

• 

A principis del segle xvr la Verge es representa aclamada 

patrístiques (E. ~fÁLE, L'art religie1u de la fin du llfoyen O.ge en France, 
París 1908, p. :218). 

La manera tradicional d'expressar la Concepció, era, segons la llegenda 
divulgada pel Voragine, en l'acte de l'abrai;ada mística de Joaquim i Anna 
davant la Porta daurada. Així perdura encara en els nostres retaules del se
gle XVI. adhuc quan es tracia d'altars dedicats al misteri de la Concepció, 
com a Vich en el que fou contractat el 29 d'agost de 1552. pe! canonge Joan 
Farreras arnb el pintor Jaume Forner per a la capella de la Concepció de la 
Seu (GuDIOL, El culte de la J.mmacu.lada a la S e11 de Vich, p. 12). Així ma
teix Damia Forment hi destina un compartiment del retaule del Pilar d~ 
Saragossa, obrat els anys 1509-1515. 

Una manera simboEca de figurar la Concepció consistí en la represen
tació de l'arbre de Jesse, amb les arrels emergint d'aquest personatge i amb 
la Verge, gairebé sempre arnb el Nen, en la part superior del fullatge. Un 
deis exemples més antics que pot citar-se a Catalunya es troba en una mi
niatura de la Bíblia de l' Arxiu Capitular _ce Vich, escrita al migdia de 
Fran<;a el 1268. El tema es troba brodat en una casulla del segle xrv ce 
Lleida. Era una e.specialitat flamenca que surt en el portal deis lleons d~ 
la Seu de Toledo de l'any 146o, obra del flamenc Anequin d'Egas, i en 
una vidriera de la girola de la Seu de Granada. obra de Teodor d'Holanda 
(E. ToR!llO, La Inmaculada y el arte espaffol, Madrid 1915, p. 20). 

20 El manuscrit llatí, núm. 1405 de la Biblioteca Nacional de París que 
és un llibre d'hores d'entorn l'any 145o, al foli 67 v.º presenta una miniatura 
amb la Verge emergint de mig cos sobre el c¡uart de la lluna i envoltada 
de raigo. Seria el cas més antic d'aquest tipus representatiu que després tant 
s'estengué (E. M.ALE, L'art religieu% . .. p. :218). Un deis exemples més pri
mitius que apareixen en l'art espanyol és, segons aquesta modalitat, Ja Verge 
voltada de raigs i aclamada pels profetes que ocupa un deis compartiments 
centrals del retaule de la Catedral de Sevilla, obrat entre 1482-1497, al qua! 
seguiren uns pocs exemples més deis primers anys del segie xvI (E. TORMO, 
La Inmaculada y el arte español, p. 24). 
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de poesia i s'identifica amb la dona ideal del llibre místic del 
Cantic del Cantics, per la fon;a d'una tradició anterior que 
rt:coneix aplicables a Maria els sublims dictats del text sagrat; 
per aixo s'envolta dels emblemes místics inspirats per les proses 
litúrgiques. Segons Emili JVIale, aquest tipus hauria aparegut 
per primera vegada l'any 1505 en un gravat del llibre Heures de 
[,;, Vierge a l'usage de Rome publicat a París per Thielman 
Kerver, des del qual es popularitzaria i repeteria indefinidament 
fins al gran art de la talla i de la pintura de vidrieres 21

• El 
tipus de la Verge hi apareix com una donzella de llarga cabe
llera, vestida de túnica i mantell, dreta i amb les mans juntes 
sobre el pit, de la mateixa manera com en el cicle concepcionista 
de la Seu de Barcelona, que se li avarn;a de mitja centúria. 

Anteriorment, dones, a I'aparició de la Verge identificad;i 
en la dona de l' Apocalipsi com a la Immaculada, i abans també 
ci' ésser representada a la manera ideal del !libre deis Cantic3, 
aquí la trobem absolutament resalta com a figura simple, i en l'ac
cepció més pura divulgada per l'art, creada dins un concepte 
eminentment teologic, amb el verisme i la forc;a d'una premissa 
necessaria a un argument contundent. 

La prioritat que ens és grat de poder assenyalar relleva més 
encara el triomf que obté en la iconografia concepcionista aquest 
cicle originat a casa nostra com a maxim exponent de la creen<;.'1 
general en la virginitat original de Maria i com un monument 
insigne que perpetua la devoció especial a aquest misteri, defen
sada per la nostra teologia., estesa pels nostres prelats i impulsada 
pels nostres comtes-reis. 

EnuARD JUNYENT, Prev. 

!!l E. ~MA_u:, loe. cit. p. 220. En l'art es.panyol apareixeria per primera 
vegada en un deis plafons en talla del cor del Pilar de Saragossa .. obra de 
1542-r 548, dels escultors Esteve de Obra y i J oan Moreto i del tallista Ni
colau de Lobato (E. TORMO, loe. cit., p. 26). 

Les croniques del convent de la Trinitat de Valencia atribueixen a la 
seva abadessa, la mística escriptora Sor Isabel de Villena, autora del Vita 
Christi, una manera especial d'expressar la Concepció de la Verge, dreta 
sobre la lluna vestida de blanc i mantell blau, amb les rnans creuades sobrp 
el pit que rep la corona de mans de la Ssma. Trinitat, tal com un segle 
després, a darreries del segle xvI, la representa Joan de Joanes. Ni la pri· 
mera edició del llibre de Sor Isabel el 1497, ni en la segona de 1513, no hi 
ha cap aHusió. Pero, és cert, segons Tormo (loe. cit. , p. 22) que en un:i 
tesi concepcionista impresa a Val encia el 1Sr3 hi ha un gravat de la Im· 
maculada segons aquesta modalitat. La corona en mans de la Trinitat o 
d'ange!s sovinteja sobre la lmmaculada en l'art espanyol. 
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