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Pròleg

Cada setmana, passejant per la Seu episcopal de Barcelona 
acompanyat de la periodista Itziar Bravo i d’algun membre del 
centenar de monitors i voluntaris que enriqueixen la nostra vi-
víssima Catedral, anem descobrint tresors artístics i històrics. 
No hi ha ni un pam d’ella que no expliqui una història entra-
nyable o una perla esplèndida. Així ho hem anat veient pas a 
pas, i així ho volem exclamar! En total hem descobert 99 perles 
que dividirem en tres petits volums. Aquest és el primer.

Aquestes perles poden ser admirades en la present edició, 
però també podeu veure els vídeos a la pàgina web Església 
de Barcelona www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral o al 
meu blog jmmartibonet.blogspot.com.es 

Aquest treball, doncs, és fruit d’una estreta col·laboració amb 
la Delegació de Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de 
Barcelona, i més concretament amb el Sr. Ramon Ollé i la perio-
dista Itziar Bravo, al quals la Catedral i la Delegació Diocesana 
de Patrimoni Cultural els donem les gràcies.

Josep M. Martí i Bonet
Canonge
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Ens trobem davant la porta principal de la Catedral de 
Barcelona. Abans d’accedir a l’interior, però, cal que demanem 
una purificació interna. Per aquest motiu, totes les esglésies 
contenen dues piles d’aigua beneïda en els laterals de cada 
porta d’entrada, per tal que els fidels puguin purificar-se. 

Sis piles d’aigua beneïda per a tres portes de la Catedral: la de 
la façana principal, la del claustre o de Sant Joan i la de l’orgue 
o de Sant Iu. Gràcies a elles els feligresos poden purificar-se 
abans d’entrar al temple, fent el senyal de la creu. L’aigua que 
contenen es beneeix cada setmana mitjançant un ritual “molt 
senzill” durant el qual se li tira sal beneïda.

A la Catedral de Barcelona, però, hi ha una altra pila que es 
troba a la capella romànica de Santa Llúcia, tot just a la porta 
d’aquesta capella, connectada amb el cor de la Catedral.

Segons la tradició, va ser el papa Alexandre I al segle II qui va 
instituir l’ús de l’aigua beneïda per purificar les llars cristianes. 
Senyar-se amb l’aigua beneïda abans d’entrar a l’església és un 
signe que fa renovar espiritualment el sagrament pel qual es 
rep la fe i la filiació divina, és a dir, el baptisme.

L’entrada al Cel

11
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L’aigua beneïda és un “sagramental”, i senyar-se amb ella és la 
millor manera de començar l’oració en entrar a l’església. Fer el 
senyal de la creu mentre es resa “que aquesta aigua beneïda 
sigui per a la meva salvació i vida”, és signe de neteja interior, 
ja que es purifica la ment i el cor.

Les piles fixes que es troben a les entrades també serveixen 
per delimitar l’espai sagrat. El gest que es fa quan s’entra o 
se surt del temple marca la diferència geogràfica entre l’espai 
secular i l’espai sagrat.

Aquesta pràctica de senyar-se i dir “en nom del Pare, del Fill i 
de l’Esperit Sant” prenent aigua beneïda, és pròpiament cos-
tum cristià, tot i que els jueus també feien un gest abans de les 
adoracions a Déu amb ablucions rituals i rentats. En un principi 
hi havia grans fonts d’aigua o atuells, però després quedaren 
reduïdes a petites piles d’aigua beneïda que cal no confondre 
amb la pila d’aigua baptismal.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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A l’interior de l’entrada de la Catedral, el medalló que recorda 
la baixada de l’Esperit Sant als apòstols simbolitza el naixe-
ment de l’Església.

Hi ha esglésies –com la Catedral de Barcelona- que presenten 
la inscripció d’un lema a la porta, que diu: Porta caeli (Porta 
del cel). També totes les esglésies tenen normalment un pas-
sadís central, impregnat tot ell d’un gran simbolisme. És el que 
els experts en litúrgia anomenen “Via Sacra”, recordant la “Via 
Sacra romana”, que dibuixava el recorregut que hi havia entre 
l’arc de triomf de cada ciutat fins al Capitoli romà, on l’empera-
dor victoriós era coronat davant la deessa “Roma”, i a partir de 
l’emperador August també era divinitzat de per vida.

La basílica eclesiàstica reflexa en el seu interior aquest simbo-
lisme, tot i que en aquest cas el victoriós és Jesús, que és glori-
ficat a l’altar “o sepulcre del Senyor” en ser ressuscitat després 
de la seva mort. L’arc de triomf és representat per l’arcada que 
hi ha abans del presbiteri, al qual s’accedeix per la “Via Sacra” 
o passadís central de la nau principal. Òbviament, com la Via 
Sacra, aquest passadís també té les seves indicacions i rètols 
que condueixen directament a l’altar. A la Catedral de Barce-

La Pentecosta, una festa 
que recorda l’inici 

de l’Església

Josep M. Martí i Bonet
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lona els dos medallons que es troben tot just a la part interna 
de l’entrada són els que fan d’indicadors: la representació de 
l’Ascensió del Senyor, obra de l’escultor Joan Claperós (segle 
XV) expressa que anem en la direcció correcta cap al Cel; i el 
medalló que representa la baixada de l’Esperit Sant als apòs-
tols i la Mare de Déu, simbolitzen la festivitat de la Pentecosta 
i, per tant, el primer moment de reunió dels fidels de Jesús, el 
naixement de l’Església.

Per tenir una idea de conjunt, cal visitar el retaule de Santa 
Helena i Sant Gabriel arcàngel, pintat per Lluís Borrassà. En ell 
podem veure diferents episodis de la vida de Jesús. Entre ells 
destaquen l’oració, el calvari, l’ascensió de Jesús, les tres Mari-
es davant del sepulcre buit i l’anunciació del traspàs de Maria. 
Totes aquestes imatges finalitzen com diu la litúrgia, amb la 
Pentecosta, quan l’Esperit Sant descendeix als apòstols i co-
mença l’activitat santificadora de l’Església.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Durant la Pasqua, els capellans tenien molta feina: amb sal i 
aigua beneida, feien el ritual de benedicció de les cases dels 
feligresos, especialment les dels que vivien en les masies un 
xic apartades dels nuclis de població. Aquest ritus recordava 
el pas de l’àngel exterminador que castigà les famílies d’Egip-
te, en concret aquelles que no tenien les taques de la sang 
de l’Àngel Pasqual. En el nostre cas era a l’inversa: l’àngel no 
castigava sinó beneïa les cases que presentaven en llur dintell 
enganxada una mescla de sal humitejada amb l’aigua beneita.

“Pasqua” significa “pas cap a la Terra Promesa, cap a la Resur-
recció o la Salvació”. Es tracta d’una paraula molt utilitzada pels 
israelites, que recorda el “pas” pel desert de camí cap a la Terra 
Promesa. Els cristians, però, també celebrem el pas o Pasqua 
que ens porta el Regne Etern, la pàtria definitiva: la Casa del 
Pare, promesa pel mateix Jesucrist.

En aquest pelegrinatge vers la pàtria celestial, és bo que 
quedem marcats per la benedicció pasqual concreta i peculiar 
del Salpàs, gràcies a la qual l’àngel beneirà la casa i els seus 
habitants, i en cap cas exterminarà els primogènits com ho féu 
en l’inici de la Bíblia o Èxode.

Una tradició perduda?
El Salpàs

Josep M. Martí i Bonet
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Durant la cerimònia antiga del Salpàs, els escolans ajudaven 
al prevere en la benedicció portant la caldereta amb aigua be-
neita, i de vegades eren molt bormistes, perquè –segons ens 
diu l’etnòleg i folklorista català Joan Amades- cantaven de 
manera pocasolta: “Ous per als escolans, bastonades per als 
capellans”. Sembla ser que als escolans no els agradava gens 
que els agraïts pagesos o feligresos obsequiessin amb ous als 
sacerdots, ja que temien que el capellà no els compatís amb 
ells, volien tots els “ous per a ells”. Tanmateix, la majoria de ca-
pellans devien ser molt generosos, tant com entremeliats eren 
els escolans. I mireu: sí que ho eren!

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Tota la Catedral de Barcelona està plena de dos tipus de creus: 
la de Santa Eulàlia –en forma de “X”– i la de la Santa Creu –la 
tradicional †. Tant és així, que la Catedral té l’advocació de la 
Santa Creu i de Santa Eulàlia. Al segle VI, concretament l’any 
599, es va reunir un concili visigòtic a Barcelona, i en les ac-
tes s’escriví que els bisbes s’havien reunit a l’església de la 
Santa Creu. Dos segles després sempre apareixerà citada com 
Ecclesia Sanctae Crucis et Sanctae Eulaliae.

A Barcelona, des de sempre, es celebrava la festivitat de la San-
ta Creu –que era la festa major de la Catedral– el dia 3 de maig. 
Després del concili Vaticà II, però, l’efemèride es traslladà al 
mes de setembre, i els canonges de Barcelona, que no esta-
ven contents amb aquest canvi, van sol·licitar a Roma que, com 
a cosa molt excepcional, es pogués tornar a celebrar el 3 de 
maig, i així és com es fa amb tota la solemnitat cada any.

Amb motiu d’aquesta festa, el dia 3 a les 9 h. del matí es puja 
als terrats de la Catedral per beneir tot el terme de la ciutat 
de Barcelona mitjançant un ritus molt emotiu dividit en quatre 
parts: nord, sud, est i oest, amb aigua beneïda, encens i amb el 
senyal de la creu que és precisament la Vera-creu. 

La Vera-creu el 3 de maig

Josep M. Martí i Bonet
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A la Catedral es conserva aquesta Vera-creu, que consisteix en 
una creu de plata daurada amb moltes perles i dues estelles al 
mig, La Vera-creu fiu trobada, segons diu la tradició, per Santa 
Helena, mare de l’emperador Constantí. Es diu d’aquesta Santa 
que féu posar totes les creus del calvari de Jerusalem en una 
esplanada, i per allà, davant d’elles, passaren molts malalts 
que foren guarits per la Vera-creu. Després es repartí per les 
esglésies més importants de tot el món en forma de petites 
estelles.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Els apòstols repetien “el sepulcre de Jesús està buit”. Els li-
turgistes diuen: “L’altar és Crist”; per això el sacerdot li fa un 
petó a l’inici de la Santa Missa i quan acaba. També s’encensa. 
La paraula “altar” prové del llatí “altare” o “elevació”, i des de 
temps immemorials fa referència a un petit monticle, pedra 
o construcció elevada des d’on es celebraven ritus religiosos 
com sacrificis, libacions o ofrenes.

El primer cop que apareix aquest concepte a la Bíblia és en el 
Gènesi (Gen. 8,20): “Noè va dedicar un altar al Senyor. Prengué 
animals i ocells de cada espècie considerada pura, i els oferí 
en holocaust sobre l’altar”. A partir d’aquí, les referències dins 
l’Antic Testament a l’altar com estructura per a sacrificis queda 
consolidada en nombrosos passatges bíblics. Per al cristianis-
me aquesta tradició s’adapta als misteris de la mort (sacrifici), 
de la resurrecció (l’altar és buit) i l’ascensió del Senyor (pujà al 
Cel, elevació del calze i l’hòstia sagrada amb les paraules de 
l’epiclesi: “Per ipsum et cum ipso et in ipso...”).

És per això que, amb la resurrecció de Jesucrist,  l’altar adqui-
reix un nou simbolisme. Precisament en la Santa Missa que es 
celebra a l’altar, es realitza no només el memorial de la passió 

El sepulcre de Crist

Josep M. Martí i Bonet
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i mort del Senyor, sinó també de la seva resurrecció (“el sepul-
cre és buit”), Jesús ha ressuscitat. Així, doncs, és necessari dir 
que l’altar del Senyor és com si fos un autèntic patíbul i se-
pulcre, de la mateixa manera que en l’última cena s’institueix 
en ell l’eucaristia, i és, per tant, el sagrat lloc on es produeix 
–durant la Missa- el misteri i memorial de la mort, sepultura i 
resurrecció de Crist, el nostre Salvador. Per aquest motiu, com 
hem dit, l’altar sempre es besarà i s’encensarà. Tant és així, que 
es diu que “l’altar és el mateix Crist”. 

Durant la “consagració” de la Santa Missa, els sacerdots diem: 
“això és el meu cos... això és la meva sang”. En aquest precís 
moment es renova el memorial i misteri pasqual de Crist, re-
alitzat una vegada per sempre i actualitzat pel ministeri dels 
sacerdots.

Hem dit que l’altar és com si fos el sepulcre buit en el qual els 
apòstols i les santes dones de Jerusalem trobaren els llençols 
i el sudari de la seva mortalla. L’altar ha d’estar cobert amb un 
mantell de lli blanc que representa la mortalla del Senyor en 
la seva sepultura. El llibre pontifical afirma que “es va establir 
que el sacrifici de l’altar fos celebrat no sobre xarxes ni teixits 
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de color, sinó sobre roba feta de lli que es cull de la terra, de la 
mateixa manera que el cos del Senyor va ser sepultat amb un 
blanc llenç de lli. Però el cos de Crist no es troba al sepulcre 
buit, per això en lloc seu es troben les relíquies dels sants, 
vertaderes imatges de Crist. en el cas de la nostra Catedral, 
sota l’altar major hi ha la cripta, on es troben les despulles de 
Santa Eulàlia, patrona de Barcelona.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es

Josep M. Martí i Bonet
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Avui, diada de Sant Jordi (2015), d’una manera molt especial, 
com a obsequi per a tots els devots de Sant Jordi i tots els ca-
talans, us volem mostrar les escultures del Sant Patró de Cata-
lunya que es troben en el brollador del claustre de la Catedral 
de Barcelona i en un altar en el mateix claustre dedicat a Santa 
Teresa d’Àvila, Sant Jaume i Sant Jordi. Aquests últims sants són 
els patrons d’Espanya i de Catalunya respectivament. El primer 
va a dalt d’un cavall i en la part inferior de la composició es 
representen uns moros caiguts (Sant Jaume “matamoros”, que 
protector dels cristians medievals que lluitaven contra els mu-
sulmans). Sant Jordi també va a cavall, però a sota veiem un 
drac (Sant Jordi venç el drac). El simbolisme és ben semblant 
però essencialment diferent: es prou coherent que un Sant llui-
ti i mati la maldat simbolitzada per un drac, però és inimagina-
ble que un Sant –i més si és apòstol– mati persones.

Sant Jordi és patró de Catalunya des del 1456, i com a tal ens 
protegeix a nosaltres, els catalans, de la maldat. Ell és l’em-
blema que representa els grans valors de Catalunya, com per 
exemple ésser enardits en la lluita contra el mal i tota classe 
d’injustícies. Ell ens ensenya a ser lliures de qualsevol esclavi-
tud, captiveri, prejudici, malentesos, corrupcions... Ell ens ense-

Descobreix els “Sant Jordis” 
de la Catedral!

Josep M. Martí i Bonet
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nya a ser respectuosos amb tothom, i a seguir lluitant per a què 
els altres ens reconeguin a nosaltres i la nostra idiosincràsia, és 
a dir, la nostra condició de cristians i valors propis.

La vinculació de Sant Jordi amb Catalunya ha estat sempre 
molt estreta, especialment des que els croats catalans torna-
ren de Palestina, on des del segle IV es venera Sant Jordi.

En un lloc molt íntim i pintoresc de la Catedral com és el 
brollador, si aixequem el cap, en la mateixa clau de volta 
podem veure el nostre Sant Jordi, el drac i la donzella. 
Possiblement és la figuració més bonica que té Catalunya de 
Sant Jordi, malgrat que li falta un braç i la llança, una mancança 
atribuïda al denominat “mal de pedra” que afecta alguns 
sectors del claustre. Cal que intervinguem, doncs aquest mal 
sembla ser més fort que el nostre patró. Aquesta imatge és del 
famós escultor català Antoni Claperós (segle XV), però tampoc 
podem deixar d’admirar la que es troba al mateix brollador: una 
escultura magnífica de l’artista Emili Colom, mort recentment.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Un altar normal té almenys dos ciris, tot i ser molt freqüent 
que en tingui sis, tres a cada banda. Tanmateix, a la Catedral 
de Barcelona quan oficia el bisbe se n’afegeix un més, en el 
qual es grava l’escut del bisbe, actualment el del Dr. Lluís 
Martínez Sistach. De vegades també es pot trobar un vuitè: el 
Ciri Pasqual en temps de Pasqua, molt majestuós.

Abans els ciris acomplien la funció de donar llum. En la nostra 
Catedral cada altar tenia també una espalmatòria, ja que era 
un privilegi dels canonges que el missal fos il·luminat per una 
espelma amb d’una espalmatòria autèntica i artística d’argent 
com a suport.

El ciri també té un simbolisme molt ric. Hom observa que la 
flama dóna llum i escalfor, i que aquesta té la necessitat im-
periosa d’expandir-se. Ens fa recordar que és com la nostra fe, 
que cal proclamar. Ben bé, podem dir que els fidels que estan 
davant l’altar i el prevere que celebra, cal que siguin com ciris 
encesos en la fe, i cal que transmetin necessàriament el con-
tingut de les seves creences, o sigui, la “Bona nova” o Evangeli, 
i també que aquesta gran notícia rebi la calidesa de l’amor a 
Déu. És el mateix Déu que produeix el meravellós contacte en-

Els set ciris de l’altar 
de la Catedral

Josep M. Martí i Bonet
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tre una fe i una ànima que espera la flama per rebre la llum (fe) 
i la calor (caritat) del generós Donador, el bon Déu. 

Per simple contacte es produeix la meravella de la comunica-
ció de la llum, però és el Senyor qui ens dóna les virtuts teo-
logals: fe, esperança i caritat. Són, doncs, grans dons de Déu. 
Nosaltres sols hem de procurar connectar amb Déu i els altres 
i procurar que mai s’apagui la flama (la nostra fe).

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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En la vigília de Dissabte Sant es va encendre a la Catedral de 
Barcelona el Ciri Pasqual, un dels símbols més expressius de la 
resurrecció de Crist. Situat a l’altar i guarnit amb una inscripció 
en forma de creu, aquest ciri pasqual va acompanyat de l’any 
i les lletres A i Ω – la primera lletra i l’última de l’alfabet grec- 
que indiquen que la gràcia de Crist, principi i fi dels temps i de 
l’eternitat, enguany arriba amb una força renovada (any 2015). 
Però en el ciri pasqual també es representen les nafres de la 
Passió de Jesús amb cinc grans d’encens incrustats: el superior 
simbolitza les nafres que li provocaren les espines de la coro-
na al cap, el del centre les del cor, l’inferior les dels peus, i els 
dels costats les nafres del tors i les de les mans. Aquests són 
els trofeus de la victòria de Jesucrist contra la mort, contra el 
pecat. En el Ciri Pasqual es manifesta el mateix Crist, que ens 
convida a tots nosaltres a posar el dit a les nafres i la mà sobre 
la gran ferida que li provocà la llança que el va penetrar fins el 
cor; d’’ella “va brollar sang i aigua”.

La flama del ciri pasqual recorda la resurrecció de Crist, però 
alhora la fe en Jesucrist ressuscitat i la caritat provinent de 
l’amor –ja que la flama produeix escalfor: creiem i estimem 
al Ressuscitat i esperem la seva victòria que és també la 

Crist, la Llum de la vida 
al món

Josep M. Martí i Bonet
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nostra. Són les tres virtuts teologals que emmarquen els dies 
de Pasqua. La flama i la llum que es desprenen d’aquest ciri 
signifiquen també la vida que el mateix Jesús transmet a 
tots aquells que creuen en Ell i, per això, aquesta llum viva 
cal que es comuniqui sempre. Precisament en la processó del 
Ciri Pasqual, en les primeres cerimònies de la vetlla pasqual, 
aquesta llum es va comunicant a totes les espelmes dels 
assistents a la vetlla. Tant és així, que quan es canta l’himne de 
l’Exultet tots els assistents a l’església són portadors de la llum 
de la seva candela encesa que simbolitza també la seva fe, 
mentre la flama produeix l’escalfor que es comunica a tots els 
presents que participen en la cerimònia de la Vetlla Pasqual. 
La flama amb la fe i l’amor s’han de transmetre generosament 
a tots els germans.

El ciri pasqual de la nostra Catedral és molt majestuós i solem-
ne, i sovint l’acompanya un pergamí que anuncia el goig de la 
Pasqua, la festa major dels cristians. En la inscripció del Ciri 
d’aquest any 2015 es pot llegir: “En la nit de Pasqua de l’any 
2015 de l’encarnació del Senyor, 716 de la primera pedra de la 
Catedral gòtica, 3r del pontificat del papa Francesc, 28è de l’or-
denació episcopal del bisbe Lluís Martínez Sistach, 11è a la Seu 
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de Barcelona. La flama d’aquest ciri va començar a resplendir 
en honor de Jesucrist a qui sigui donada la glòria pels segles 
dels segles. Amén”.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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La imatge de la Dolorosa acompanya en tot moment el Sant 
Crist de Lepant, de la mateixa manera que la Mare de Déu sem-
pre va estar a prop del seu fill en els darrers moments de la 
seva vida. Cal advertir, però, que la Mare de Déu dels Dolors 
que hi ha a la capella del Santíssim de la nostra Catedral és 
una còpia de l’original, que està custodiada al Museu Capitular. 
Durant el temps quaresmal, tant el Sant Crist com la Dolorosa 
canvien de localització i es situen a la capella de Sant Sever, on 
romanen fins que arriba la Pasqua. L’escultor de la Mare de Déu 
dels Dolors que es pot veure a la Catedral és l’artista contem-
porani Josep Barbero, i la imatge original custodiada al Museu 
Capitular de la Catedral de Barcelona és de l’escultor Ramon 
Amadeu.

Durant els sants dies de Quaresma, la Mare de Déu dels Do-
lors és molt venerada pels feligresos de la diòcesi. Això, però, 
no és nou d’ara. A Catalunya, el culte a la Mare de Déu dels 
Dolors comença a finals del segle XI, tot i que assoleix el seu 
màxim esplendor amb l’expansió de les predicacions dels fra-
res franciscans al segle XV. Ja des d’aquella època es creu que 
abans o desprès de la “processó dels Dolors” plou, ja que s’as-
socia aquesta pluja caiguda a les llàgrimes de la Mare de Déu. 

El dolor de la Mare de Déu 
per la pèrdua del seu fill

Josep M. Martí i Bonet
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Aquesta és una interpretació supersticiosa i que no mereix 
massa crèdit per part nostra, però no podem negar que és una 
llegenda bonica: la Mare plora!

En la processó del Divendres Sant que sortia de la parròquia de 
Santa Maria del Pi de Barcelona es cantava: “A prop de la creu 
dolorosa, Maria estava plorosa veient el seu fill clavat; és la Mare 
Dolorosa a prop de la creu, tota plorosa, d’on el Fill penja cla-
vat”. Era el famós càntic medieval Stabat Mater. És per això que 
la imatge de la Dolorosa mostra l’expressió trista i afligida de 
la Verge que mira, compassiva, el patiment de Jesús, el seu fill. 

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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En els dies de Quaresma, el Crist de Lepant de la Catedral 
canvia el seu lloc habitual a la capella del Santíssim i passa a 
ocupar un altre espai al segon altar que trobarem entrant a mà 
esquerra de la Catedral, de manera que tothom que el vulgui 
veure millor ho pugui fer durant aquest temps de reflexió i pe-
nitència quaresmal. Si ens apropem a la imatge del Sant Crist 
de Lepant, podrem observar que té una pàtina ennegrida, i es 
podria dir, amb estima, que és “morenet” com la Mare de Déu 
de Montserrat. Pel que fa a la seva restauració i neteja, només 
es va intentar començant pels peus, i de seguida es va veure 
que si es continuava amb la intervenció acabaria semblant que 
el Sant Crist no era el mateix, de tan blanc que s’hagués tornat. 
Per aquest motiu no s’ha fet i es manté com està,  i continuarà 
ennegrit degut als ciris constants que s’han cremat i continuen 
cremant molt a prop de la seva imatge.

Existeix una llegenda que explica que aquest Sant Crist va es-
tar present a la batalla de Lepant l’any 1571, precisament a 
la nau capitana de Joan d’Àustria, germanastre de Felip II. Se 
sap que aquesta batalla va ser decisiva i, gràcies al resultat, 
els turcs no van poder avançar cap a Europa i es van haver de 
quedar a les portes del continent cristià. Per això Sant Pius V 

La devoció pel 
Sant Crist de Lepant

Josep M. Martí i Bonet
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va fixar la celebració de la festa del Rosari (o de Nostra Senyora 
de les Victòries) el 7 d’octubre. Cal reconèixer, però, que en 
realitat Lepant fou una veritable carnisseria: en ella van morir 
més de 40.000 persones, una xifra que sols va ser superada 
per la guerra de Trafalgar, en la qual van morir 70.000. Entre els 
ferits de la batalla de Lepant estava el nostre Miguel de Cer-
vantes, que com un soldat més estava amb trabucs a la coberta 
d’una galera; un tret li va destrossar el braç i a partir de llavors 
seria conegut amb el sobrenom “el manco de Lepanto”.

La llegenda continua dient que el Sant Crist actual estava pre-
sidint la galera o nau capitana i una bala anava a tocar-lo de ple 
però ell l’esquivà, per això el veiem inclinat cap a un cantó. Òb-
viament aquesta interpretació és molt poc creïble, i l’explica-
ció de la seva inclinació és molt més senzilla: moltes d’aques-
tes escultures ja al segle XVI es feien primer en un model sobre 
l’ivori d’un queixal d’elefant, que òbviament no era recte.

Existeix una devoció practicada cada Divendres Sant, diada en 
què es treu el Sant Crist de Lepant a la plaça de la Catedral i es 
diu que si es demanen tres favors en presència del Sant Crist, 
aquest en concedeix un. És a les tres en punt de la tarda.
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No podem deixar de citar els valents i molt devots portants 
del Sant Crist, que amb un altre Sant Crist (anomenat “de les 
Ànimes”) fan el Via Crucis tots els divendres de quaresma.
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Precisament el 25 de març, la Catedral col·loca unes taules 
molt grosses a la capella de Sant Joan i Sant Josep, davant d’un 
retaule, de manera que sembla que se’l vulgui protegir de la 
pols o de la vista curiosa de la gent. En aquestes taules es troba 
representada l’Anunciació de l’arcàngel Sant Gabriel a la Mare 
de Déu Maria Santíssima.

Tots els retaules de la Catedral de Barcelona tenen una mena 
de proteccions o ales situades als costats que s’anomenen 
“guardapols”. Tanmateix, alguns d’aquests són molt grossos, 
de manera que arriben a tapar tot el retaule sencer. El mateix 
passa amb molts orgues, i en aquest cas en comptes de guar-
dapols parlem de les sarges. Al llarg de l’any les nostres sarges 
queden replegades als costats del retaule a la capella de Sant 
Joan i Sant Josep, en les parets laterals, i el dia 25 de març –
sols aquest dia– s’obren en aquest altar i es poden contemplar. 
Són unes magnífiques pintures del segle XV que representen 
l’Anunciació, i per tant en l’escena apareix l’arcàngel, la Mare 
de Déu en un reclinatori, l’Esperit Sant que baixa del cel i un 
lliri entre Maria i l’arcàngel. Significa que Maria verge serà la 
Mare de Déu sense deixar de ser verge (el lliri és el símbol de 
la virginitat).

Un dia a l’any: 
la sarja de l’Anunciació

Josep M. Martí i Bonet



38

TRESORS DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

És precisament el 25 de març el dia de l‘Encarnació, és a dir, 
nou mesos abans del 25 de desembre, dia del naixement de 
Jesús.

L’autor del retaule que es troba guardat per les esmentades 
sarges és el pintor Joan Matas (1415). Aquesta obra d’art es 
pot admirar durant tot l’any, excepte el 25 de març, quan és 
amagada per aquestes magnífiques sarges, que aquest dia 
apareixen per amagar-se després durant tot l’any. Són misteris 
de la nostra Catedral.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Gràcies a les noves tecnologies i nombrosos estudis sobre 
l’obra i la personalitat de l’arquitecte Antoni Gaudí, l’edifici de 
la Pia Almoina s’està modernitzant per acollir una exposició so-
bre l’art sacre que serà explicat pel propi Gaudí.

L’edifici de la Pia Almoina de Barcelona està en obres, tant en 
el seu interior com en el seu exterior. I ho fa per adaptar-se a 
les noves tecnologies i esdevenir un museu pioner, ja que serà 
l’únic centre del món on es narraran anècdotes o pensaments 
gaudinians amb realitat virtual. I tot gràcies als estudis, en gran 
part inèdits, que s’han trobat sobre l’arquitecte de la Sagrada 
Família i de la cripta de la Colònia Güell. En ells s’explica amb 
tot luxe de detalls en què consisteix l’art gòtic, romànic, renai-
xentista i barroc. En aquests documents també es detalla com 
pretenia Gaudí progressar en l’arquitectura i l’art.

Per tant, amb aquest doll documental quasi inèdit i la intro-
ducció de noves tecnologies de realitat virtual, els visitants del 
nostre museu podran veure com el mateix Gaudí els dóna unes 
pinzellades sobre la història de l’art sacre barceloní i català, 
alhora que els guia a través de totes les peces que componen 
l’exposició. Els visitants podran escoltar el mateix Gaudí amb 

Gaudí esdevé guia al Museu 
Diocesà de Barcelona

Josep M. Martí i Bonet
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les seves explicacions magistrals, i si volen podran introduir-se 
virtualment en molts dels monuments del genial arquitecte 
que ja han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO.

El Museu Diocesà de Barcelona es troba en un doble edifici: 
la Canonja i la Pia Almoina. El primer correspon a la part més 
extrema que dóna a l’Avinguda de la Catedral, edifici rematat 
per una galeria renaixentista i que conté un sector de les mu-
ralles romanes. En aquesta part del conjunt arquitectònic hi vi-
vien alguns canonges i alguns dels servidors de la Catedral. Al 
costat de la Canonja es trobava el menjador que els canonges 
obrien cada dia per donar menjar als pobres. Es diu que cada 
dia hi anaven unes dues-centes persones.

L’’any 1989 el Museu Diocesà de Barcelona obrí les seves por-
tes en aquest edifici, i al llarg de tots aquests anys ja s’han 
realitzat més de dos centenars d’exposicions. No us perdeu 
l’última sobre Gaudí!

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Si aixequeu el cap, tot passejant pel carrer dels Comtes, a l’al-
çada d’un tercer pis, a la façana lateral de la Catedral (la de la 
porta de Sant Iu) veureu una porta de fusta que dóna al buit, 
és a dir, que no va enlloc. Un vertader enigma! Molts turistes 
miren cap amunt i veuen aquesta porta enigmàtica. Se sorpre-
nen i àdhuc alguns fan alguna alguna foto a la porta penjada. 

Sense escales, sense passarel·les, sense ascensor... però, què hi 
fa aquesta porta aquí? Nosaltres hi hem pujat des de l’interior 
de la Catedral, per una escala lateral de cargol. Ha estat tota 
una aventura! Un cop a dalt, hi ha un espai sense sostre. Aquí 
els coloms entren i surten sense problemes, doncs no s’hi han 
posat els filats per espantar gavines i coloms. 

Però allò que no veuen els nostres ulls quan examinen la ca-
tedral i el Tinell a peu de carrer o des de dintre, ho podran 
veure si els posem en els documents antics que es conserven 
a l’Arxiu Capitular. Aquests diuen que la porta comunicava 
(sic.), mitjançant d’un pont, el palau reial amb la Catedral. O 
sigui, la porta servia per anar del Palau dels reis (Martí l’Humà) 
a un habitacle que donava al costat de l’orgue de la Catedral. 
Des d’allà els reis podien oïr missa sense haver de trepitjar el 

La porta no porta enlloc
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carrer, anant directament a la nau lateral de la Catedral a una 
espècie de balcó en el lloc que ara ocupa un vitrall. Fa uns cinc 
segles que ja no s’utilitza, i posteriorment, a finals del segle 
XIX, els ponts de comunicació entre les cases dels carrers del 
barri gòtic, per motius de seguretat, foren destruïts. Així hem 
descobert l’enigma que s’amaga darrere d’aquesta porta que 
no porta enlloc, que abans comunicava amb antic recinte reial 
fent factible oir missa sense sortir del mateix palau.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Molt a prop de la porta que no porta enlloc, al costat de la 
façana de San Iu de la Catedral, existeix una espècie de “Mur 
de les Lamentacions” com el del temple de Jerusalem amb ins-
cripcions hebrees, on els jueus de la ciutat comtal sembla ser 
que resen (o resaven) pels seus avantpassats. 

La presència de jueus a Barcelona està documentada a la ciutat 
des d’abans de l’existència del propi barri jueu. A Montjuïc –
literalment “mont dels jueus”– a més del cementiri, els jueus 
tenien terres de cultiu i algunes cases. La muntanya de 
Montjuïc, un dels símbols universals de Barcelona, duu en el 
seu propi nom el record dels jueus que van formar part al llarg 
d’uns sis segles de la vida de la ciutat. L’any 1492 (a Barcelona, 
ja el 1391), un cop desapareguda la comunitat jueva, els reis 
van autoritzar que les pedres dels cementiris jueus poguessin 
ser aprofitades com a material de construcció. Així es va 
construir el Palau del Tinell, en part, amb aquests carreus que 
contenien inscripcions hebrees i que es poden veure just al 
costat de la porta de Sant Iu de la Catedral de Barcelona. 

Aquest mur amb inscripcions hebrees, ha esdevingut per a al-
guns dels jueus que habiten actualment Barcelona una mena de 

El record dels jueus 
a Barcelona
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“Mur de les Lamentacions” barceloní. Un lloc on preguen pels 
seus avantpassats i els recorden. Nosaltres també, sempre que 
passem per la porta de Sant Iu, fem una pregària evocant que 
molts d’ells van patir molt, injustament, en aquells moments 
d’intransigència visceral que es van viure a la ciutat. Quina pena! 
Potser per això és diu que, per arribar fins aquest punt, els jueus 
eviten passar per davant de l’edifici que fou la Inquisició, molt 
a prop de la portada de Sant Iu. Prefereixen passar per darrera 
de la Catedral, encara que es faci més volta. 

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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A principis del segle XIX, un sergent que es deia Francisco 
Mayoral va suplantar la identitat del cardenal autèntic Lluis 
Maria de Borbó, arquebisbe de Toledo, i un cop descoberta la 
mentida, l’impostor va ser jutjat per la Inquisició barcelonina. 
Tots aquests episodis es donaren al carrer dels Comtes i en 
un edifici que es troba quasi davant de la portada de Sant Iu, 
que en aquella època era ni més ni menys que la seu de la 
Inquisició segons podem veure en una làpida on hi ha l’escut 
d’aquest famós tribunal. Avui és el Museu Frederic Marés.

En aquestes dependències, concretament a la cel·la de Sant 
Bartomeu, va ser empresonat el sergent de Ciudad Rodrigo que 
es feia passar pel cardenal de Borbó quan aquest presidia les 
Corts de Cadis, malgrat que va ser oblidat per tots els personat-
ges que envoltaven l’imperi de Napoleó. El mateix fals cardenal 
s’escrivia amb l’esposa de l’emperador i amb qui seria rei d’Es-
panya, Ferran VII. Tot plegat era una farsa que podem explicar 
amb tot luxe de detalls gràcies als autèntics expedients origi-
nals del procés trobats i examinats pels arxivers de l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona. Les barbaritats que feia el pseudo-cardenal 
eren: confessar, celebrar missa, casar, anar vestit de cardenal i 
àdhuc presidir desfilades militars en honor seu per aquelles 

El fals cardenal 
empresonat a Barcelona
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localitats per on passava. Precisament en una d’aquestes desfi-
lades fou descobert per un soldat espanyol que havia estat en 
el mateix regiment que ell a Ciudad Rodrigo. Un cop descobert, 
tornà a Espanya (concretament a Barcelona) en un carro tirat 
per bous, essent la burla de tots aquells que abans el procla-
maven cardenal.

Cal observar, per últim, que la Inquisició en aquell temps ja 
s’havia suavitzat i era molt més benigna que abans, que havia 
estat terrible. El condemnaren a assistir malalts de l’Hospital 
de Ceuta i a combregar dos cops a l’any. El desterrament, però, 
va durar poc, doncs quatre anys després el vèiem de nou em-
bolicant la troca amb les seves mentides per diversos convents 
d’Àvila.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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La porta de Sant Iu de la Catedral fa de pont entre la construc-
ció romànica i la gòtica, que es complementa amb l’estructura 
paleocristiana del baptisteri. En definitiva, són tres construc-
cions que es troben en la nostra Catedral: la paleocristiana, 
que conserva un baptisteri de l’època del bisbe Sant Pacià (se-
gle IV); la romànica, que es conserva en el pòrtic d’entrada al 
temple que es troba a l’actual claustre, consagrada el 1058 en 
temps dels comtes Ramon Berenguer I i Almodis; i, finalment, 
la gòtica que es va iniciar l’1 de maig de 1298, durant el ponti-
ficat del bisbe Bernat Pelegrí. 

Les portalades laterals de la Catedral, la de Sant Iu i la del 
claustre, eren les úniques que existien i que donaven entrada 
a l’interior del temple fins fa aproximadament un segle, quan 
es va construir –o habilitar– l’entrada principal actual.

La Catedral no va estar acabada fins fa un segle (inicis del segle 
XX). Fins aleshores existia una entrada on l’actual, però aques-
ta gairebé sempre estava tancada excepte en algunes ocasi-
ons, per exemple en posar-hi el monument de Setmana Santa. 
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El número 13 recorda a la jove de Sarrià, Eulàlia, ja que va patir 
en vida tretze martiris abans de morir en una creu en forma 
d’aspa per professar la religió cristiana. Tretze oques es poden 
veure al claustre de la Catedral, tretze anys tenia Santa Eulàlia 
quan va morir i tretze martiris va rebre abans de ser crucificada 
l’any 304. No és estrany, doncs, que el número 13 recordi –aquí 
a la Catedral- a la Santa: una jove cristiana –diuen– de Sarrià 
que al segle IV va gosar plantar cara a l’emperador Dioclecià. 
La seva valentia la va portar a enfrontar-se al governador local 
Dacià fent ús de la seva raó i dialèctica. D’aquí prové el seu 
nom: Eulàlia (barreja entre “eu” i “lalos”) que significa “la ben 
parlada”. Degut al seu atreviment i a la proclamació de la seva 
fe, va ser condemnada a mort tot i que abans se li van aplicar 
tants càstigs com anys (d’edat) tenia: tretze martiris com les 
tretze oques del claustre de la Catedral. Òbviament, molts dels 
13 martiris formen part de la llegenda que l’envolta i adorna 
la figura de la Santa. Un Sant o Santa com Santa Eulàlia, molt 
popular, genera moltes llegendes, perquè “la llegenda és la po-
esia de la història”. És un llenguatge autèntic, però diferent de 
l’històric. La poesia diu veritats, però d’una altra manera, mai 
podem fer-ne una interpretació textual; així, per exemple, hom 
pot dir d’una mare que estima tant el seu fill que “se’l menja a 

Les llegendes de Santa Eulàlia
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petons”. De la mateixa manera, Santa Eulàlia és molt estimada 
i la seva història es vesteix de poesia, dient que va sofrir 13 
martiris i va patir moltíssim abans de la seva mort. 

El cos de Santa Eulàlia es troba enterrat a la cripta de la Ca-
tedral de Barcelona. Un sarcòfag situat al mig d’aquest espai 
conté les seves despulles, precisament sota l’altar major del 
presbiteri de la nau central. En aquest sarcòfag, esculpit per 
l’artista pisà Luppo di Francesco (l’any 1335), es narren esce-
nes –en baix relleu– de la vida, martiri i mort de la Santa, així 
com de diverses processons. Entre aquestes, destaca la cèle-
bre processó del 878, durant la qual el bisbe Frodoí trobà el 
seu sepulcre a Santa Maria de les Arenes –actualment Santa 
Maria del Mar–, on hi havia un antic cementiri romà. Tot seguit, 
fou traslladat a la cripta de la Catedral, però quan la processó 
passava pel portal que mira a mar, en una plaça que hi havia  
de camí –l’actual plaça de l’Àngel–, la processó s’aturà perquè 
el sarcòfag començà a pesar tant que no podien seguir ni en-
davant ni enrere. Aleshores un àngel baixà del cel, assenyalà 
un canonge i l’acusà d’haver robat un dit de santa Eulàlia del 
seu sepulcre. Ell, tot penedit, el va tornar de seguida, i així la 
processó pogué continuar la seva marxa. 
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És evident que tot plegat és llegenda, tanmateix manifesta que 
en aquells temps hi havia gent que àdhuc s’atrevia a robar re-
líquies per assegurar-se la protecció dels sants, especialment 
de Santa Eulàlia de Barcelona. 
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Les festes de Santa Eulàlia són molt participatives i conegudes 
arreu de Barcelona, però no ho és tant la seva història i les 
llegendes que l’envolten. Com ja hem explicat abans, fou cru-
cificada als 13 d’anys d’edat per professar la religió cristiana. 
En el sarcòfag de Santa Eulàlia que es troba a la cripta de la 
Catedral, els relleus expliquen la vida i el martiri de la jove. Els 
fets se situen en el context de la ferotge persecució religiosa 
decretada per l’emperador romà Dioclecià. A Hispània fou exe-
cutada l’any 304 pel prefecte Dacià.

En la primera escena que apareix esculpida sobre el sarcòfag, 
veiem com la jove de Sarrià exposa als seus pares cristians 
que vol confessar públicament la seva condició de cristiana. 
El següent relleu mostra com la noia és jutjada pel magistrat, 
i segueixen tres escenes més que relaten els seu martiri, els 
assots, la crucifixió amb arrencament dels pits, i la cremació 
que hauria estat interrompuda sobtadament per una nevada 
que va cobrir completament el cos de la Santa. P er últim, po-
dem contemplar l’episodi del seu enterrament definitiu a la 
Catedral, presidit pel bisbe Frodoí (segle IX) i tota una processó 
que anà cantant des de Santa Maria del Mar, on hi havia l’antic 
cementiri de la ciutat, fins a la Catedral. 

Eulàlia, la Santa patrona 
de Barcelona

Josep M. Martí i Bonet
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Frodoí va ser bisbe de Barcelona al segle IX, concretament en-
tre els anys 861-890. Les cròniques de l’església barcelonina 
ens diuen que va ser ell qui va trobar personalment el sepul-
cre d’època romana de Santa Eulàlia: “Per inspiració divina... 
ell, amb les vestidures pontifícies, caminava amb el seu bàcul, 
quan aquest, sobtadament, es va enfonsar en el lloc exacte on 
estava el sepulcre romà que contenia les despulles o relíquies 
de la Santa”.

Santa Eulàlia devia tenir 13 anys perquè en aquella època no-
més podien ser jutjats els majors de 13 anys. A més a més, la 
Santa va rebre 13 martiris, un per cada any que tenia.  tot i 
que existeix un fonament històric, el que estem explicant és 
una llegenda que cal respectar, doncs, com hem repetit tantes 
vegades: “Les llegendes són la poesia de la història”.

En el sepulcre, obra de l’escultor pisà Luppo di Francesco, 
podem contemplar elements romànics reaprofitats, com per 
exemple els basaments i els capitells de marbre policromat 
que sostenen l’estructura del sarcòfag. El sarcòfag esta co-
ronat per cinc imatges: quatre àngels amb cirials, i al mig la 
imatge de la Mare de Déu.
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Al sostre de la cripta també podem admirar una gran clau de 
volta on es troben representats la Mare de Déu, Santa Eulàlia 
i el Nen Jesús.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es

Josep M. Martí i Bonet



TRESORS DE LA CATEDRAL DE BARCELONA



57

Les columnes amb moviment intern que es troben a la cripta 
de Santa Eulàlia eren observades per l’arquitecte Antoni Gaudí 
des del seu seient proper al cor, i van ser font d’inspiració del 
genial arquitecte en la creació del sistema o columnes hiper-
boloides que es diran gaudinianes.

A pocs metres ens trobem amb un lloc santificat, o desitgem 
que així sigui. Ens referim a l’espai on ell s’agenollava (el seient 
i el terra) , sota la trona de la Catedral de Barcelona; aquí Gaudí 
pregava, escoltava el cant gregorià o simplement mirava l’es-
plendor i la meravella de la nostra Catedral. Un deixeble seu 
(Joan Matamala) en féu un dibuix amb molts detalls, en el qual 
es veuen tots els baix relleus del sotatrona i espatlleres amb 
les corresponents bústies petitòries. Encara hi són.

També cal dir que l’arquitecte freqüentava periòdicament la 
Catedral abans o després d’anar a l’església de Sant Felip Neri: 
-en ell s’inspirà l’artista Joan Llimona per pintar Sant Felip Neri 
celebrant missa-. Gaudí allà resava i aprofundia els seus estudis 
litúrgics i arquitectònics. Des del seu lloc i amb els ulls clavats 
a la cripta de Santa Eulàlia, Gaudí va anar donant forma a la 
seva “nova arquitectura”, ja que allà es quedava molts minuts 

La Catedral, font d’inspiració 
de Gaudí
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admirant els vitralls, els arcs, els contraforts de l’interior de les 
capelles (que les separen), arquivoltes, arcbotants i claus de 
volta...; almenys així ens agrada imaginar-lo.

Apreciant tots aquells elements arquitectònics, Gaudí es pre-
guntava com podria desprendre’s d’ells, tot i ser tan necessaris 
en el gòtic per assegurar l’estabilitat de la Catedral. Es pre-
guntava com podria construir un temple “sense crosses” i que 
s’aguantés des del cel, per la mateixa llum, i que les columnes 
totes singulars i diferents esdevinguessin bonics arbres frui-
ters. No necessitava els contraforts ni les claus de volta. Els 
murs externs serien simplement decoratius i tots ells estarien 
guarnits amb rics vitralls.  Deia i repetia: “fora columnes rígi-
des”, “fora arcs estereotipats”. “Que hi entri la natura, que hi 
treballin els arbres amb les seves branques i amb les seves fu-
lles, que els arbres siguin fruiters, que de l’església surtin tots 
els sants (imatges) a l’exterior, que els retaules de pedra formin 
part del carrer i les places. Dins de les naus de la Sagrada Fa-
mília sols hi ha Jesús, la Mare de Déu, sant Josep i Sant Jordi”.         

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es



59

Jesús, la Mare de Déu, Santa Eulàlia, Santa Caterina, Sant Pau 
són els protagonistes de les quinze imatges que composen la 
trona o el púlpit de la Catedral de Barcelona. Ben bé, es pot dir 
que l’Encarnació i l’anunci de la Paraula s’uneixen en el púlpit 
de la Catedral de Barcelona. 

El púlpit és la trona des d’on es predica la Paraula de Déu, i, per 
tant, és una construcció totalment espiritual, que “no pesa”: 
per això la veurem sostinguda per vuit àngels que estan volant. 
Des del púlpit s’anuncia la Paraula de Déu. Així, la Mare de Déu 
que ve representada, en una mà duu la Sagrada Escriptura i en 
l’altra el Verb Encarnat, fet paraula divina: la Bíblia, sostinguda 
amb un vel a la mà, signe del gran respecte que es mereix. 
També sobre la trona es troba la clau de volta de la nau prin-
cipal, on es veu representat l’anunci de l’arcàngel Sant Gabriel 
indicant que Maria serà Mare de Déu: el lloc on s’anuncia la 
Paraula de Déu.

La construcció del púlpit fou encarregada a l’escultor barceloní 
Pere Ça Anglada, i l’obra va ser acabada l’any 1403, quan va 
rebre 100 florins per la feina feta. És de roure i té una forma 
polièdrica en la qual hi ha 5 imatges: Sant Pere, Sant Pau al 

L’Encarnació i la Paraula
s’uneixen al púlpit 

de la Catedral
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costat de la de Jesús mestre, Santa Eulàlia, Santa Caterina i al 
mig l’esmentada imatge de la Mare de Déu amb un Nen Jesús 
en una mà i la Bíblia a l’altra.   
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El cor de la Catedral de Barcelona està format per múltiples 
misericòrdies i medallons. Tots són diferents i mostren al·lego-
ries, costums, jocs i danses típics del mateix segle XIV, època 
en què fou construït per l’escultor Pere Ça Anglada, que anà 
expressament a França a buscar el material de fusta tan bonic i 
necessari per esculpir aquesta gran obra artística. 

Cent deu seients es comptabilitzen dins el cor de la Catedral 
de Barcelona, amb una misericòrdia cada seient i amb dos me-
dallons a banda i banda cadascun. Tots ells foren esculpits per 
l’artista Ça Anglada a finals del segle XIV.

El detall d’aquests seients és doble. Cada seient té la butaca 
normal, però a sota hi ha una superfície més petita que és més 
evident en aixecar-nos i quedar plegada la butaca. Aquests 
seients petits reben el nom de “misericòrdies”. En elles l’in-
dividu pot seure, però alhora està pràcticament dret, tan sols 
es recolza. 

Tanmateix, aquests seients tenen –com hem dit- unes orna-
mentacions escultòriques la mar d’interessants: jocs, costums 
de Barcelona, al·legories, danses, paròdies... cal admirar es-

Els detalls que marquen 
la diferència

Josep M. Martí i Bonet



62

TRESORS DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

pecialment les misericòrdies següents: el joc d’hoquei, el de 
ping-pong, el d’estirar la corda... També trobem representat el 
sagrament de la penitència i el del matrimoni (un home i una 
dona, esposos, avivant amb manxes el foc de la llar); l’al·lego-
ria és clara, en família sempre s’ha de manxar l’amor del qual 
naixerà un infant. Els medallons (en total 220) tots són diver-
sos i n’hi ha de molt curiosos. Per exemple, el d’un gall que 
representa un bisbe; es veu que era un xic orgullós. Una de les 
imatges més esplèndides és la de Jesucrist.

El cor és el recinte on els canonges resen. En altres èpoques 
el freqüentaven tres cops al dia: matí en les laudes i maitines; 
migdia, en hores menors; vespre, en vespres i completes. 
Actualment els canonges assisteixen al cor els dies festius de 
solemnitat i en esdeveniments peculiars. 
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Tot i que aparentment la reunió del Toisó d’Or al cor de la Ca-
tedral es celebrà l’any 1518, sabem amb tota certesa que en 
realitat va tenir lloc durant el mes de març de 1519. En núme-
ros ben grans, just al final del cadirat del cor de la Catedral, 
al cantó esquerre, en la part alta d’un dels taulers del cadi-
rat, es pot descobrir un número que correspon a l’any 1518 
emmarcat per un escut de color blanc. Aquesta és la data que 
correspon a l’any de celebració del XIX capítol de l’orde del 
Toisó d’Or, en el qual van participar molts monarques del con-
tinent europeu. Aquesta trobada, però, en realitat va tenir lloc 
del 5 al 8 de març de 1519, i l’explicació és ben clara: l’any no 
començava l’1 de gener ni el 25 de desembre, sinó 9 mesos 
abans del 25 de desembre; per tant el 25 de març. El 8 de març 
encara es comptava com l’any anterior, 1518, tanmateix per a 
nosaltres és el 1519.

Malgrat tot, a Catalunya els anys es comptaven ja segons el 
denominat estil modern, és a dir, del naixement del Senyor i 
no del 25 de març (estil de l’Encarnació); però com els escuts 
del cor van ser fets a Cambrei –on encara es regien segons el 
còmput antic–, i per aquest motiu es pintà dins l’escut l’any 
“1518”.

Una data “errònia” 
a la Catedral de Barcelona?

Josep M. Martí i Bonet
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Així, doncs, no es tracta d’un error, sinó d’un costum aliè, o si 
voleu una pràctica antiquada.  
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Ja us hem explicat com l’any 1519 es va celebrar al cor de la 
Catedral la reunió del Toisó d’Or. 51 sobirans d’Europa es van 
posar d’acord per no fer-se mútuament la guerra, així signarien 
la pau. Per aquest motiu es diu que al cor de la Catedral de 
Barcelona el 1519 es va celebrar per primer cop una reunió 
europea que possiblement seria molt semblant a les posteriors 
de l’ONU. Per això bé es podria considerar que en aquest cor 
s’originà l’ONU. Els sobirans –o cavallers del Toisó d’Or– porten 
un collar de gran distinció en el qual hi ha el “velló” o sím-
bol de la reialesa. L’actual rei d’Espanya (Felip VI) pot concedir 
aquesta distinció que actualment tenen, per exemple, la reina 
d’Anglaterra, el rei del Marroc, l’emperador del Japó, així com 
la majoria dels monarques actuals d’Europa. També la tenen 
alguns grans personatges espanyols, com pot ser l’expresident 
d’Espanya Adolfo Suárez.

Els escuts són dels monarques que assistiren o enviaren els 
seus representants a la reunió del 1519. Així hi ha els seients de 
Carles I d’Espanya, Enric VIII d’Anglaterra, Francesc I de França, 
José Manuel de Portugal, els sobirans de Luxemburg, Hongria...  
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A partir d’una escena del retaule de la Catedral de Barcelona, 
concretament del retaule de Sant Gabriel, hom pot contemplar 
els Reis d’Orient. Una escena en la qual els tres Reis o Mags 
dormen plegats en un sol llit i sota un mateix llençol. Els Reis 
–així ho diu la mateixa escena- tornaven de veure el rei Hero-
des, que tenia la intenció de matar el Nen Jesús. Un àngel se’ls 
va aparèixer en somnis i els va demanar que no tornessin a 
Jerusalem, aconsellant-los que marxessin cap a la seva terra 
després d’haver adorat Jesús al pessebre.

Els tres Reis representen les tres edats vitals de l’home: jo-
ventut, maduresa i vellesa. El rei ancià dorm –diríem– a cons-
ciència, possiblement ronca. L’àngel està sobre el llit en la 
part (o tàlem) d’on baixen les cortines del llit. També cal ano-
tar que els Reis han deixat llurs corones sobre un bagul.

Aquesta escena es repeteix en alguns claustres, per exemple 
a Elna i a Sòria. L’escena és definitiva: són els tres reis dormint 
pacíficament en un sol llit, amb molta pau i potser amb algun 
ronc! 
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D’entre tots els altars que es troben a la Catedral, n’hi ha un –el 
de Santa Isabel i Sant Gabriel- que conté escenes de la vida de 
Jesús. A la part inferior del retaule, es troba una figuració que 
fa referència al Naixement del Senyor amb Sant Josep, la Mare 
de Déu i el Nen Jesús.

El Sant Josep d’aquesta escena apareix amb una espècie de 
barretina fosca que ens imaginem devia ser molt popular entre 
els catalans del segle XV, que potser la duien. La barretina prò-
piament dita era emprada en diverses parts de la Mediterrània, 
i a Catalunya, segons Joan Coromines, el seu ús es va genera-
litzar sobretot a partir del 1565. Ens referim a “la lligadura de 
llana en forma de bossa, habitualment de color vermell o morat 
d’uns tres pams a voltes amb un rivet negre a l’extrem tocant 
el front” (definició de “barretina”). Òbviament que tingué una 
evolució; àdhuc es diu que procedeix del barret frigi emprat 
abans de Crist a Pèrsia. Potser ja al segle XV podem veure els 
antecedents de la posterior barretina tan folklòrica en època 
contemporània aquí a Catalunya.

També cal observar en aquest retaule que el mateix Sant Josep 
està en primer terme de l’escena fent les sopes per a la seva 

Un Sant Josep català 
s’amaga a la Catedral
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esposa Santíssima i per a ell. No pas a l’Infant, ja que aquest 
acaba de néixer i ha de beure llet materna. Totes aquestes es-
cenes i representacions ens evoquen el que vivim en els dies 
de Nadal, a les nostres llars. És un plat típic el brou amb carn 
d’olla de Nadal, boníssim. Per tant, concloent, podríem dir que 
és un retaule de ressò català i un Sant Josep ben de casa nos-
tra, però això no vol dir pas que Sant Josep fos català, segons 
va difondre erròniament algun mitjà de comunicació coincidint 
amb el dia dels Sants Innocents el 2014 en llegir aquesta pu-
blicació al web d’Església de Barcelona. Valgui’m Déu!
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Tot i haver provat diferents sistemes per evitar que les aus de-
fequin a la façana i als pinacles de la Catedral de Barcelona, 
s’ha vist que el mètode més efectiu és la petita descàrrega 
elèctrica que s’ha instal·lat en tota la vora exterior dels pina-
cles i torres de la Catedral.

Els coloms i les gavines són en bona mesura els causants d’una 
part dels danys externs a monuments i edificis històrics. Les 
alteracions químiques i biològiques que produeixen les depo-
sicions d’aquestes aus condueixen a un canvi sovint sever de 
la composició pètria del material constructiu, fet que compor-
ta que la reparació de l’edifici, ultra ésser molt enutjosa, sigui 
pràcticament impossible. De què serveix netejar, si pocs dies 
després tot torna a estar ple de corrosius excrements? Per tal 
d’evitar aquesta problemàtica tan greu, la Catedral de Barcelo-
na té instal·lat –a l’exterior de l’edifici, resseguint el seu con-
torn– uns cables o filferros que donen una petita descàrrega 
elèctrica a qui els toqui. Aquesta protecció no mata, ni fa mal 
als coloms i gavines, tan sols els espanta. Aquest és un proce-
diment definitiu i s’ha vist que resulta ser el més eficaç.  El sis-
tema que pretenia confondre les aus mitjançant la reproducció 
del so que fan les gavines quan s’anuncien la “declaració de 

La Catedral neta 
de coloms i gavines
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guerra” entre elles va ser un fracàs. Si bé és cert que fou efi-
caç durant algunes setmanes, després, possiblement perquè hi 
havia una gavina “sorda” que tranquil·lament es posava a dalt 
del pinacle, les aus ja no en van fer cas dels bel·licosos sons. 

També va ser inútil el sistema de punxes, ja que les gavines 
dipositaven excrements i porqueries per després posar-s’hi a 
sobre sense problemes. De tot el que hem dit, arribem a la con-
clusió (com algú ha afirmat) que les gavines són “anticlericals”, 
ja que ataquen a qui intenta pujar als campanars, i aquests a 
les esglésies són els clergues. El motiu, però, va més enllà, és 
que les gavines intenten a tota costa construir els seus nius en 
els campanars. 

El sistema vigent és el millor i que duri! No estem per fer guer-
res, però sí per fer por!
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El cel, la boira i les aus es poden veure a través dels suposats 
vitralls inexistents del cimbori de la Catedral, que tot i estar 
obert a la intempèrie, formen una estructura típicament gau-
diniana i neogòtica que assoleix els 90 metres. Abans de la 
recent restauració, però, els blocs de pedra tenien el perill de 
caure, ja que les pedres contenien unes ànimes de ferro que 
es van oxidar. La pedra, en oxidar-se el ferro, augmentava el 
seu volum i s’esquerdava, o fins i tot explotava per la pressió 
continguda a l’interior. Un cop tractades i sanejades totes les 
pedres, es va tornar a reconstruir el cimbori tal i com el podeu 
veure avui (any 2015).

Alguns documents diuen que un jove estudiant d’arquitectura 
anomenat Antoni Gaudí va treballar en un primer disseny (o 
projecte) de la façana de la Catedral a finals del segle XIX. La 
seva signatura consta en un gran dibuix que es va publicitar 
en l’època. En ell es veu l’agulla projectada per l’arquitecte 
Martorell i dibuixada per Gaudí quan encara aquest no era ar-
quitecte. En un principi no es va edificar el cimbori, sinó sols 
els pinacles laterals. Això no agradà a ningú perquè la Catedral 
donava la sensació de ser xata. Després es va fer el cimbori 
projectat per l’arquitecte August Font, però tradicionalment 

Pedra per pedra
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s’ha dit que aquest el va copiar de Martorell, i per tant també 
hauria copiat de Gaudí.

Les obres de restauració del segle XXI han estat molt costo-
ses (quasi 20 milions d’euros). Les de la catedral de Girona, en 
canvi, van costar 1.500.000 de pessetes. Caldria, doncs, que 
els barcelonins participéssim en aquestes obres. És ben cert 
que els capellans sempre estem demanant, però en aquest i en 
la majoria dels casos val la pena fer-ne cas. Hi falta, possible-
ment, el teu granet de generositat. Ànim!
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Qui sigui agosarat i s’enfili als terrats o al cimbori de la Cate-
dral, a més de 40 o 70 metres d’alçada respectivament, podrà 
descobrir –sempre que no hi hagi boira baixa– una Barcelona 
molt canviant i àdhuc divertida. S’hi pot accedir a través d’unes 
petites escales molt aixecades, i des d’aquí es pot admirar el 
Mediterrani, bressol de la civilització grecoromana i cristiana. 
També es veu el temple de la Sagrada Família, s’albira el castell 
de Montjuic i el Temple del Sagrat Cor del Tibidabo, amb unes 
vistes en 360º de la ciutat de Barcelona. I tota aquesta pano-
ràmica està protegida per vuit àngels de pedra, escultures de 
l’artista Batiste Alentorn (1810), bons protectors entre el cel i 
la terra que imposen una benedicció angelical a tota la ciutat!

Al cimbori hi hem pujat gràcies a moltes escales, algunes de 
cargol. És curiós que totes aquestes vénen senyalitzades amb 
un cargol amb la seva closca en la seva cúspide, per tal que els 
visitants sàpiguen a què s’enfronten. Cal estar atent si t’enfiles 
al cimbori, a 20 metres per sota de Santa Helena (que està a 
dalt de tot del pinacle major). S’han de pujar ràpidament. Així 
ho indiquen les petites escultures que es veuen en l’entrada 
de l’escala de cargol del cimbori. Sí! Hi ha dos ratolins que fu-
gen ràpidament empaitats per un gat enfurismat. Així nosaltres 

Barcelona protegida 
per vuit àngels
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hem de pujar molt lleugers. És tota una aventura amb uns es-
glaons molt pronunciats, tot i que hom es pot protegir i ajudar 
per una barana molt segura al llarg de tota l’escala de cargol.

Ja als terrats de la Catedral, tothom mira l’horitzó i es fixa en el 
monument a Colom. L’almirall assenyala en quina direcció es 
va a les Amèriques, però s’equivoca! El dit que diuen que té un 
metre, assenyala una direcció totalment oposada. És un enig-
ma: per què els escultors es van equivocar tant! Que llavors no 
s’ensenyava geografia?

També, des de dins del cimbori, es veu el castell de Montjuïc 
on els Borbons van col·locar molts canons perquè Barcelona 
estigués totalment quieta i sotmesa. També es veuen les grans 
basíliques de Santa Maria del Mar, la Sagrada Família, Santa 
Maria del Pi, Sants Just i Pastor, la Mare de Déu de la Mercè i 
el Mare Nostrum, que no és una basílica però sí una vertadera 
mare quan és tranquil!

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es



77

El bisbe de Barcelona i secretari del Papa Luna va acabar pràc-
ticament les obres de la Catedral de Barcelona el segle XV, ex-
cepte la façana principal i el cimbori, que són dels segles XIX i 
XX. Fou el bisbe Francesc Climent.

Molts bisbes han passat per Barcelona al llarg del temps. El 
que anomenem Patriarca Sapera –perquè en el seu escut figura 
una pera– en realitat es deia Francesc Climent. La vida d’aquest 
bisbe va estar plena d’esdeveniments importants, tant per a 
ell com per a les diòcesis de les quals va ser pastor: primer va 
ser prior de Daroca (1399), ardiaca del Penedès de Barcelona 
(1401) i bisbe de Tortosa (1406-1410). Curiosament, va ser 
bisbe de Barcelona en dues ocasions, del 1410 al 1415 i del 
1420- 1430, i arquebisbe de Saragossa entre els anys 1415-
1419. L’any que el va sorprendre la mort, era de nou pastor o 
arquebisbe de Saragossa, acumulant dues mitres: la de Barce-
lona i la de Saragossa.

Els anys anteriors al 1406, Francesc Climent va ser secretari 
de Benet XIII, al qual li fou fidel fins que ell mateix (o sigui el 
bisbe de Barcelona) li va aconsellar que renunciés al papat i el 
Papa Luna no en féu cas, al contrari, s’enfadà moltíssim... Així 

El patriarca Sapera: senzillesa 
i fama de santedat
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mateix Sant Vicenç Ferrer va negar obediència al Papa arago-
nès, passant a ser gran protagonista de l’obediència a Avinyó a 
l’home sant més contrari al Papa Luna. Això devia impressionar 
moltíssim al bisbe de Barcelona, que es va veure obligat en 
consciència a dir-li al seu superior (Papa Luna) que calia que 
renunciés pel bé de l’Església. Malauradament, però, al que 
anomenen “antipapa” no va renunciar pas.

En un altre episodi, el del Compromís de Casp, el Papa Luna 
impulsà amb el bisbe de Barcelona, Francesc Climent, la can-
didatura de Ferran d’Antequera com a successor del rei Martí 
l’Humà quan aquest morí sense descendència.

Un moment molt significatiu i que ha tingut molt ressò de la 
vida d’aquest bisbe de Barcelona, fou quan Francesc Climent,  
segons la crònica eclesiàstica, va presidir descalç una proces-
só de penitència per demanar que el “bon Déu” fes el miracle 
de cessar els terratrèmols que patia Barcelona l’any 1420. La 
ciutat estava afligida per aquestes terribles tremolors de terra 
que es van iniciar la nit de Nadal del 1419. Durant la festa de 
la Purificació del 1420 (el 2 de febrer) els terratrèmols van ser 
tan forts que es va desplomar la rosassa de l’església de Santa 
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Maria del Mar, matant 25 persones. El patriarca Sapera tenia 
fama de ser sant i el seu cos, que està en un sepulcre de l’altar 
de la Inmaculada de la Catedral de Barcelona, es conserva in-
corrupte. És un miracle? No ho sé, però ell era un Sant!
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El cimbori de la Catedral, que està coronat per una magnífica 
escultura de Santa Helena (mare de l’emperador Constantí, se-
gle IV), té un disseny primitiu de Joan Martorell. Com s’ha dit, 
també intervingué Gaudí en el disseny, malgrat que el prota-
gonisme oficial fou de l’arquitecte August Font segons consta 
en la signatura del projecte definitiu del cimbori. És així com 
el pinacle principal de la Catedral de Barcelona també amaga 
històries, enigmes i secrets. A diferència dels cimboris d’altres 
esglésies, que es troben sobre el presbiteri, el pinacle de la 
Catedral està situat just a l’entrada del temple, ja que es va vo-
ler copiar la moda anglosaxona que regnava en aquells temps.

En el disseny del cimbori definitiu, si bé com hem dit, està sig-
nat per l’arquitecte August Font, nosaltres hi veiem la mà de 
Gaudí, car en molts sectors està calcat del projecte Gaudí-Mar-
torell que es conserva a l’Arxiu Capitular.

Del cimbori també destaquem els vitralls en el cos de base 
i que envolta l’estructura fins a dalt. Tots aquests vitralls van 
haver de ser substituït, ja que durant la Guerra Civil del 1936, 
i a causa d’un bombardeig, es van trencar. Actualment Sant Se-
ver, Sant Ignasi, Santa Eulàlia i Sant Josep Oriol, entre d’altres 

Bellesa a 90 metres d’alçada
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sants, són els protagonistes dels vitralls del present cimbori 
que corona la Catedral. Tot ell s’acaba coronat amb una imatge 
de Santa Helena, mare de l’emperador Constantí, que és qui 
trobà, segons la tradició, la vertadera creu (Vera-creu) en què 
Jesús morí per tots nosaltres. 

Cal recordar també que en la part exterior hi van esculpides 
dues esplèndides impostes en les quals es representen Sant 
Jordi i Santa Eulàlia en el seu martiri, obres de l’escultor Agapit 
Vallmitjana.

www.esglesiabarcelona.cat/tresors-catedral  •  jmmartibonet.blogspot.com.es
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Cal descobrir el secret de les campanes Eulàlia i Honorata de 
la Catedral de Barcelona. Aquestes són les campanes que més 
treballen, ja que l’Eulàlia toca les hores i l’Honorata toca els 
quarts. I això nit i dia, i sempre. Ambdues van ser foses l’11 
d’agost de 1865, la primera pesa 5,4 tones i la segona 750 
kg. El 2 de novembre de 1865 les campanes van ser hissades 
sota un gran clamor popular. Van sonar per primer cop el 9 de 
novembre de 1865 a les 4:30h i el gener de l’any següent les 
van automatitzar.

Abans d’aquestes dates històriques, però, cal dir que ja n’hi 
van haver d’altres anteriors que es deien “Honorates”. La pri-
mera de la que se’n té constància és la que es va col·locar l’any 
1393 i que servia per anunciar les hores als ciutadans de Bar-
celona. Van durar molt de temps, fins que el 16 de març de 
1714, a causa d’un dels projectils que va caure a la ciutat du-
rant la Guerra de Successió, va esclatar a trossos. El setembre 
del mateix any, amb l’entrada de Felip V a Barcelona, la substi-
tuta de l’Honorata va tocar el sometent durant el terrible setge 
que sofrí Barcelona. El rei Borbó (Felip V), per castigar el poble 
per la seva insurrecció, va estimbar les restes que quedaven  
de la campana.

Què amaga el campanar 
de la Catedral?

Josep M. Martí i Bonet
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L’any 1762 es va fondre la segona Honorata, que va ser 
castigada de nou el 13 d’agost de 1773 per haver estat 
utilitzada per tocar el sometent a causa dels tumults produïts 
dins la ciutat aquell any. Van haver de passar 90 anys per tornar 
a tenir una nova campana. Després de nombrosos intents, l’any 
1865 va arribar l’actual Honorata. De moment aquesta està 
tranquil·la! Però és la que més treballa, ja que toca cada quart 
d’hora.
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El Corpus en miniatura 
però multitudinari

Es diu que hi ha tres dijous a l’any que llueixen més que el 
sol: Dijous Sant, Corpus Christi i dia de l’Ascensió. El de la 
festivitat de Corpus és una tradició que es celebra a Barcelona 
des de fa molts segles, i d’això en tenim constància gràcies a 
diverses representacions que ens han arribat de la processó 
de Corpus Christi. Aquestes recreacions daten concretament 
del 1793 i de principis del segle XIX: una és una pintura 
sobre fusta i l’altra una col·lecció de 141 figuretes de plom, 
respectivament.

Com en l’actualitat, la processó de Corpus està composta pel 
seguici de la ciutat, els músics, les germandats i confraries, les 
ordes, el clergat i per últim la custòdia amb el Santíssim. La 
recreació de la processó del 1793 segueix aquests paràmetres, 
tot i que en aquella època la processó recorria molts més carrers 
i era tot un acte social i religiós que ningú es podia perdre: no 
hi faltaven els agricultors del Portal Nou i de Sant Antoni, els 
gremis, la junta directiva de la processó, els representants de 
les set parròquies més importants de Barcelona, els rectors de 
cada església amb els seus feligresos... hi regnava, sobretot, 
l’alegria i el bullici, ja que el Corpus Christi era la festa major 
de la ciutat.

Josep M. Martí i Bonet
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En les figuretes de plom del segle XIX destaquen els guardes 
municipals, que obrien la processó muntats a cavall, dos 
nois que recollien els fems dels animals, els gegants i els 
capgrossos, el ball de bastons, els mercaders, els escolans, els 
membres de l’Ajuntament, la banda municipal, els músics, el 
clergat i els canonges seguits dels seminaristes, dues joves 
que tiraven pètals de rosa al pas de la custòdia, diaques, la 
custòdia, el bisbe amb els seus patges, la tropa de l’exèrcit i la 
carrossa per si plovia. 

L’ou com balla és una tradició nascuda a Barcelona que té lloc 
el dia de Corpus Christi. Representa l’eucaristia. L’ou blanc 
representa la sagrada forma: l’hòstia consagrada. La part de 
sota, la concavitat, representa la sang de Crist, el calze”. 

La vinculació de l’ou i el Corpus té una explicació curiosa: 
després duna processó de quatre o cinc hores, els escolanets 
estaven molt cansats i tenien  gana.  Quan els escolans ingerien 
els ous, es menjaven totes les cireres i la fruita que hi havia al 
voltant. Ara aquestes fruites s’han convertit en flors.
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El privilegi de ser batejat 
a la Catedral

És curiós com l’evolució dels estils arquitectònics ha influït en 
la religió, sobretot en els seus materials litúrgics. Prova d’això 
són les quatre piles baptismals que la Catedral de Barcelona 
ha tingut al llarg de la seva història. Recordem que hem dit 
que la Catedral consta de tres construccions diferents: la 
paleocristiana, la romànica i la gòtica. Aquests tres períodes, 
amb els seus corresponents estils arquitectònics, també es 
materialitzen en tres de les quatre piles baptismals que hi 
ha al recinte. I és que la quarta i última és la que s’utilitza en 
l’actualitat: una pila mòbil d’argent.

Encara que pugui semblar-nos molt llunyà, el primer element 
relacionat amb el baptisme és la piscina baptismal del segle 
IV. De l’època del bisbe Sant Pacià, la piscina paleocristiana 
era de planta quadrada i va ser enderrocada un segle després 
per construir-ne una de nova de planta octogonal. Al segle 
VI, les escales interiors per descendir a la piscina van ser 
retallades per aconseguir una forma de creu. I és que des de 
la implantació del cristianisme i fins al segle VIII, el ritu del 
baptisme es realitzava per immersió, de manera que la persona 
que es batejava, sempre adulta, s’introduïa a la piscina mentre 
el bisbe, fora d’ella, administrava el sagrament.

Josep M. Martí i Bonet
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La següent que es conserva és ja una pila baptismal del 
segle XI, romànica. Dissenyada amb una forma que remet a la 
Santíssima Trinitat, permetia la immersió dels infants. Aquesta 
està exposada al Museu Capitular de la Catedral i fou construïda 
amb un conjunt d’antigues peces romanes estructurades a la 
base de la mateixa.  

La pila baptismal gòtica, que data del segle XV, es troba 
justament en una de les capelles del peu de l’església. 
Concretament a la capella del baptisme, on es pot visitar 
aquesta pica feta de marbre de Carrara. Amb unes dimensions 
de 123 x 180 cm, la pila –feta per l’escultor Onofre Julià 
Florentí– té forma de copa amb arestes helicoïdals d’estil 
renaixentista.

I ja per últim es troba la pila baptismal que s’usa actualment. 
Feta d’argent, de dimensions petites comparada amb les 
anteriors, es pot moure per les diferents capelles de la Catedral 
i es recolza sobre un peu que la manté immòbil.
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