
MINIATURES 1 FRAGMENTS LITÚRGICS 
INEDITS DE L' ARXIU CAPITULAR 

DE TARRAGONA 

En un missal manuscrit de l' Arxiu capitular de la Seu de 
Tarragona i en el lloc corresponent a l'inici del canon (fol. 4), es 
troben relligats dos fulls d'un códex més antic, interessantíssims 
per les miniatures i pels fragments litúrgics que contenen 1 . 

DESCRIPCIÓ DEL ~.fISSAL. - És un !libre de pergamí, que 
consta de 34 folis de 22 S X 190 mm.; manquen els dos pri
mers fulls del primer quadern i el quadern o fulls, -que potser 
només eren dos, - de la primera lligada. 

És escrit en caracters gotics de principis del segle xv, amb 
les inicials senzilles en blau i en vermell. 

El text comen~a amb les oracions de l'ofertori, -diferents 
en part de les del missal roma - 2

, i segueixen els prefacis: 
comú, de la Ver ge, de 1\ adal, de Pasqua, de l' Ascensió, de Pen
tecosta, - aquests quatre últims amb les corresponents variants 
del canon, - de la Sma. Trinitat, de Sta. Creu i deis Apóstols. 
Després del canon hi ha les següents misses : "officium mis
sae defunctorum", amb les di verses lli~ons de les epístoles i 
evangelis i oracions segons les circumstancies de l'ofici, disposa.
des per separat ; i segueixen am b I' ordre ordinari de la missa, 
!"' officium in honorem gloriose Virginis Marie", " In die na
talis Domini'', - només la missa tercera amb l'epístola de b. 
segona,- dues "in honorem beate Marie" ,-per al temps de Na
da!, i per al temps d' Advent, - " in die Epiphanie Domini", "in 
die sancto Pasche", "in die Ascensionis Domini", "in hono
rem sancti Spiritus", "in honorem sancte Trinitatis", "in hono
rem sancte Crucis" , "in honorem sancti Michaelis ", "mi ssa pro 
peccatis ", "officium sanitatis" ; " ordo qualiter consecrantur 
nupcie", ".benedictio ad secundas nupcias", - ambdues amb pre-

1 Som obligats d'expressar ací la nostra gratitud a :M. Serra i Vitaré, 
qui descobrí aquests fulls i els posa en nostres mans per a la publicac1ó. 

• Les hem trobades iguals i gairebé en el mateix ordre en un missal de 
la rnateixa epoca procedent de ' "cardona. Vegeu-ne una dcscripció en Anal. 
sac·ra Tarrac. 6(1930)296-300. 
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faci propiri,-" alia missa sancte l\.f:arie", "missa pro salute vivo
rum et requiem defunctorum", "missa sancti Augustini pro 
vivís et mortuis ", "missa in commemorationem beate Marie et 
sanctorum omnium", "pro pi u vi a postulanda", "missa pro se
ipso'', "missa pro repellendis pravis cogitationibus", i "missa 
pro peccatis" ; les vuit últimes o de després de!s oficis de núp
cies tenen només les oracions soles. 

Al final hi ha el següent colof ó: "Istud missale scripsit 
G. Granelli presbiteri, ad honorem omnipotentis Dei, et ad ser
vitium capellanie confratrie beate 1farie et beati Michaelis ar
changeli ", devia servir només per a les misses que la dita fra
terna celebrava. 

De ma i epoca notablement posterior, pero amb lletres go
tiques, són algunes addicions fetes als marges i als fulls darrers; 
l'últim té un tros de missa que <legué ésser d'un altre llibre. 

Quant a la procedencia del missal, no sabem altra cosa que 
l'any 1667 es trobava en una ermita de la Sma. Trinitat, se
gons hom llegeix en una nota en el f ull de la coberta anterior : 
"Memoria de fr. Yuseph Puig. = De la diade que entra a :a 
ermita de la santa Trynitat, Vig a 12 de juñ de l'añ 1667 = 
fra. Yuseph Puig, firmar lo sobredit". No sabem que existís una 
ermita de la Trinitat a Vic; ni és dar que "Vig" signifiqui el nom 
d'aquesta ciutat, sino que podria ésser la grafia incorrecta de la 
paraula a.vui, i derivada de la mala pronunciació de "vuy". A la 
diücesi de Tarragona hi ha una ermita de la S sma. Trinitat a 
Espluga de Francolí, pero cap indici no ens prova que el missal 
procedeixi d'aquesta. Cal recordar també que en aquesta epoca 
els Trinitaris estaven encarrega.ts de l'església de Sta. ::\faria del 
Miracle de Tarragona 3 , i encara que no sigui gens probable que 
aquesta església no fos mai anomena.da " ermita de la Ssma. 
Trinitat", podría ésser que els dits relig1osos tinguessin enco
manada alguna ermita en fa diocesi , amb aquesta advocació. 

En composar-se el missal que acabem de descriure, hom rc
lliga, al comern;ament del canon (fol. 4), els dos fulls que con
tenen els fragments litúrgics i les miniatures; aquests dos fulls, 
també en pergamí, a.miden 195 X 130; les pagines exteriors te
nen el text i les interiors les miniatures. 

• S. CAPDEVILA. El te11~Ple de Santa J't1aria del Afirac/e de Tarragon11. 
Publicacions de " la Cruz", Tarragona, 1924, pig. 49 i segs. 
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DEsCRIPCIÓ r TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT. - El text, que 
transcrivim a continuació, és escrit en lletra carolina de ple se
gle xn; les inicials són rubricades. Consta de l'acabament 
d'una oració, d'una prosa rítmica i d'una seqüencia, aquesta úl
tima, sobretot, molt bella i interessant, amb la singularitat que 
els darrers quatre versos comencen amb una aclamació grega, 
en la grafia !latina: "Kirie chere", potser reminiscencies d'al
gun text litúrgic oriental. Es refereixen a la festa de Pasqua 
(figs. r i z). 

[Fol. Ir] Hoc largire pater sancte per dilectum filium, quern 
mi!sisti in hunc mundum pro salute hominum. Cum quo sanctoque 
lªI spiritu regnas in perpetuum. Amen. 1 

Christe patris uerbum lumen de lumine uerum. Aspi¡ce multi
ffuo nutante crimine seruum. Sarci¡G!nulisque animam depressam per
niciosis. Aspice uenturo ut l letetur libera sedo. Per te perque cru
cem, clavos, i,puta 1 vulnera dura. Et per seruatum uano custode 
sepulj9 jcrum. A quo post ternam líber surgis cito lucem. Audilque 
rogito supplex humilisque reus nunc. Nullus enim 1 spirans uitam 
sceleratior esse. Confiteor potuit ¡12¡ sacris subtractus ab!undis. Da 
ueniam poseo rni!>erans, 1 sanctissiine rector. En iterum fletus qua
tiens oro rediluiue. Preceptor maculas scelerum consumme meo
rum. ¡15¡ Ut sanctus ueniens paraclitus intima cordis, quem das dis
cipulis post 1 funus potsque recessus. Stelligeros propria uere uir
tute 1 petitos. Emundet labrumque meum flamando perurat. j15 I Ut 
me flagiciis merear cognoscere cunctis. Lautum 1 quem uideo sacra
to flumine tinctum. Da, rex re¡gum prepollens induperator. Urbis 
ad eterie conscen¡21 ¡dere menia mundum. Nec peto gemifluas heroum 

[fol. zv] Iumine plenas. Ut sedes adeam pulsator desidiosus, ] ed 
tantum modicum teneam prope claustra beatus. Regni lªI presidium 
stigias uitare favillas. [Q]uo possim iubilum 1 et tutus captare su
pernum. Ac uitam angelicam iugiter spira¡re canendo. 

6 Salue rex sabahot víctor per secula salue. 
Salue rex regum mortis prostrator amare. 
Salue rex noster vite reparator amene. 

9 Gloria nostra Deus salue de morte resurgens. 
Spes o nostra Deus salue per secula regnans. 
Principium nostrum salue fabricator olimpi. 

I 2 Presidium nostrum sal u e destructor auerni. 
Consilium nostrwn salue sapiencia simplex. 
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Auxilium nostrum salue fortissime regum. 
15 Subsidium nostrum salue solatia prebens. 

Suffragium nostrum salue munimina prestans. 
Kirie chere Deus nostre reparatio vite. 

18 Kirie chere Deus pax et uictoria nostra. 
Kirie chere Deus salus atque redemptio nostra. 
Kirie chere Deus laus et concordia pacis. 

Hem resseguit atentament els índexs deis repertoris de Che
valier 4 i deis volums de Drewes i Blume 5, per cercar si aquests 
textos poetics eren ja coneguts ; solament hem trobat un himne 
que comern;a com la nostra seqüencia, pero que segueix d'una 
manera completament distinta : 

Salve rex Sabahot victor a marte resurgens 
cui placuit tantum laetificare diem 

Gloria, Christe, tuis maneat per saecla triwnphis, 
cui mors atra nocens non dominabitur hic ... 

que es troba, segons Blume 6, en el manuscrit núm. 1707 de la 
Biblioteca l\fazarin de París, del segle x1-xu). Cal notar que 
en aquesta epoca es troba una abundant i variada producció de 
peces poetico-litúrgiques. 

DESCRIPCIÓ DE u:s MINIATURES. - Encara més interes
sants que el text són les miniatures, que conceptuem d'entre les 
més belles d'aquell temps a Catalunya. El verso del primer full 
conté un Pantocrator i l'altra pagina una Crucifixió. Ocupen, 
dintre del foil, l'espai d'un rectangle de 85X45 i 95X45, 
respectivament. Les miniatures són fetes a ploma en el dibuix 
dels contoms i línies esquematiques, i iHuminades, amb prepon
derancia dels colors blau, taronja i vermelló, a · més deis encar
nats; segueixen el verd, morat, groe, ocre i bru. El dibuix 
d'aquestes dues belles miniatures rominiques repeteix essencial
ment els esquemes d'aquestes conegudes representacions 7

• 

' CmtvALIER, Repertorimn hymnologicurn.. 
• DRE\'ES i BLuME, Analecta hymnica. 
• Analecta hymnica, vol. 11, p. 20. 
7 Vegeu: A. MuÑoz, Pittura ro111a11ica catalana: 1 paliatti dipindi. dei 

Musei di Vich e di Barcello11a a l'Am1ari de l'lnstit11t d'Esh1dis Catala11s 
(1907), pag. ~ i sg. - W. S. Coox, The Earliest Painted Panels of Cata
lo11ia 1 i 11 al The Art Bulletin, vol. V (1922), núm. 4 i vol. Vl(1923), nú-
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El Pa.ntocrator ( fig. 3), indos en el nimbe de forma 
d'ametlla, esta assegut sobre tron encoixinat i posa els peus da
munt un segment de cercle, que no surt fora del nimbe. L'orna
rnentació del coixí és, en els e>..1:rems, de puntets entre línies; h 
del tron de petits cercles, i de semicercles que inclouen puntets 
la del segment de cel; tots tres objectes són de fons groe amb 
faixes exteriors de vermelló. La figura del Crist esta en la sO
lita posició deis Pantocrators, amb la ma dreta en actitud de 
beneir, la qual no surt, pero, fora del pit, i amb !'esquerra sos
tenint el llibre que recolza perpendicularment sobre el genoll. tis 
barbat i té ampla cabellera estesa damunt les espatlles i amb un 
floc de cabells al mig del front. La testa és coronada de nimbe 
amb creu de línies paraHeles i ornamentada amb puntets. Ves
teix túnica de color taronja, i el mantell, - iHuminat d'un blau 
tan espes que no permet de veure el dibuix deis plecs, - li cau 
per dessobre l'espatlla esquerra i es creua al davant per damunt 
deis genolls. 

Els símbols deis evangelistes estan en els angles i fora el 
nimbe d'ametlla, sense que els inclogui cap cercle ni altra línia; 
I'aliga i l'angel a la part superior i el brau i el lleó al dessota, 
tots quatre alats i amb nimb_e a la testa, portant cada un el seu 
llibre de l'evangeli. Les ales són fetes de dues faixes de color: 
taronja i verd en els dos primers, i verd i vermelló en els altres; 
el cos de l'aliga és de color taronja, taronja i blau la túnica i 
el mantell de l'angel, i blau i ocre els cossos del brau i del lleó, 
respectivament. 

En la crucifixió (fig. 4), el Crist té coberts els lloms amb pe
rizonium de color blau, nuat al davant ; reposa els peus dessobre 
una fusta plana i te una posició tranquiHa i serena. Les mans 
són llargues i finament dibuixades. La testa, lleugerament in
clinada cap a la seva dreta, és nimbada amb cercle creuat de rat
lles pa.raHeles i puntets ornamentals; el cabell cau per dessobre i 
davant les espatlld i té al front el floc que hem notat en el Pan
tocrator. La creu és feta de cinc bandes: verda la central i de 
color morat i vermelló les exteriors; el cap i bra9>s d'aquesta 

mero 2 .- PH. LAUER, Les 111iniatures romanes des manuscrits de la Bi
blioteque Nationale, París, 1927· - J. GumoL, Els primititts, 1 i 11, Barce
lona, 1927 i 1929- - \V.. S. COOK, A romanesque Fresco in the Plandiura 
Collection al The Art Bulletin, vol. X (1928), núm. 3. - J. DoYÍNGUEZ 
BoRDONA, La miniatura española, 2 vols., Firenze, 1930- · 
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creu acaben amb un eixamplament groe 1 es plantada en una 
muntanyeta feta de faixes ondulants d'ocre i vermelló. 

Dessota la creu, a l'esquerra, hi ha la Verge en la coneguda 
posició de mi€" amagar la cara amb les mans cobertes amb el man
tell; aquest és blau amb franja bruna i la túnica de color ;ver
melló; St. Joan a l'altra banda recolza la cara en la seva ma 
dreta; porta la túnica bruna i el mantell biau. Ambdós tenen 
la testa nimbada de cercle groe. 

A la part superior hi ha el sol i la Huna, representats per 
testes humanes dintre sengles cercles de dues faixes, taronja i 
vermelló; el sol amb els cabells taronja-vermelló, i la Huna, verds. 

Aquestes miniatures no desdiuen en res de la pintura i mi
niatura romaniques de Catalunya. l\foltes analogies, pero, de
penen de la repetició i estilització deis esquemes d'aquesta. com
posicions. D'entre les miniatures que hem estudiat per a cercar 
elements de comparació, trobem una major semblam;a amb les 
nostres miniatures en un Pantocrator d'un codex de Ripoll (fi
gura 5) que es troba actualment en 1' Arxiu de la Corona 
d' Aragó8

; a més de l'analogia de l'ornamentació i disposició 
general de les figures, hi trobem altres coincidencies: la manera 
de tractar els cabells, amb el mateix floquet que hem observat en 
les testes de les nostres miniatures, la manera de disposar els 
plecs de la túnica, sobretot prop deis peus, 1a posició de les 
mans i la combinació identica deis símbols deis evangelistes, que 
podria, certament, ésser casual. 

Reconeixem, pero, que no són dades suficients per a atri
buir aquestes miniatures a l'escriptorium de Ripoll, tant més 
quan pertanyen a una epoca, sens dubte del segle XII, en la 
qual és tan difícil, per no dir impossible, d'especificar les esca
les, perque els amanuenses i iHuminadors eren exclusivament 
religiosos, que canviaven sovint de residencia 9 • 

PERE BATLLE I HUGUET, PREV. 

• Libelhts de scriptis Patrrmi et Contem.platione. COdex 214 de Ripoll , 
fol. 6 i 7. Vegeu : BEER, R., !_os ·mauuscrifs del monastir de Ripoll a Bol. 
Acad. buenas letras 5 (1909-10) 336 i lam. VII. 

• Cfr. H. MARTÍN, La miniature fra11(aise dii X fflc 011 xve sieclc., 
París-Bruxelles 1923, pag. 2. 
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