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Formant part d'una documentació antiga vaig recuperar, ja fa for'i(a 
temps, un planol referent a les obres de reedificació del temple de Santa 
Maria de Cervera. El mateix em va servir per investigar i aprofundir 
sobre les obres a Santa Maria al temps que vaig aprofitar per fer un repas 
a les advocacions de les capelles i altars de dit temple seguint les 
informacions de diferents autors, historiadors i escriptors i, 
fonamentalment, la documentació de l'arxiu. Aquest estudies va publi
car a la Miscel·lania Cerverina núm. 17 editada 1' any 2004, sota el títol: 
"Sobre un planol inedit de Santa Maria. Referencia a les obres de 
reedificació del temple i a les diferents advocacions de les seves capelles". 

Com deia al principi, juntament amb aquell planol, va apareixer un 
dibuix inacabat en el que clarament es dedueix --com podem observar a 
la fotografia adjunta- que es tracta d'un projecte d'un altar o retaule el 
qual, no tindria cap més fet a ressaltar a banda de tractar-se naturalment 
d'una obra curiosa de fa for'i(a anys, del fet que la figura central i per tant 
el sant a qui esta dedicat dit altar és en concret Sant Magí com efectiva i 
facilment podem observar el detall deis diversos elements incorporats 
en la imatge i que formen part de l'iconografica de dit sant i a la que més 
endavant em referiré. 

El dibuix esta fet sobre suport paper preparat pel dibuix comes dedueix 
per la seva textura fibrosa i, per tant, que ha estat utilitzat per un 
professional del dibuix o, si més no, per un tecnic en la feina del disseny 
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i, . conseqüentment, un entes en 1 'elaboració deis tipus de projectes del 
que és moti u en dit dibuix és a dir, i en aquest cas, en el disseny d' altars 
o retaules. Les seves mesures són, aproximadament, seixanta tres per 
quaranta quatre centímetres. 

El dibuix esta realitzat amb molta cura; el seu tra~at esta previament 
estudiat, res improvisat tal i com es pot deduir de les diferents línies 
discontinues que apareixen en el mateix amb d'intenció de delimitar el 
tra~at i 

Fotografia de Ramon M. Xucla. 
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enquadrar-hi el dibuix en el f1\r · 
seus límits i en el seu inte- ~,¡t 

'• "~' 

rior. Tot fa dones que, com ··. ~ 
die, ens trobem amb una 

.il 

obra feta per un entes en ~· ,, 
1' art del dibuix tant tecnic • 
com artístic. 

Tant mateix, indepen
dentment del dibuix, 
observem igualment que un 
cop ha estat realitzada la 
part superior i la part cen-
tral del mateix, 1' autor 
passa a donar-l'hi relleu 
mitjan9ant un ombrejat en 
la seva part superior que re
sulta inacabada en la part 
inferior, en tra9os més 
foscos que en altres on 
apareix més definit i tot per 
donar-hi sensació de relleu 
i profunditat i per definir 
dones més acuradament el 
projecte de tal manera que 
permet a qui 1' observa, fer _ Fotografia de Ramon M. Xucla. 

se una idea quasi definitiva de quin sera el resultat final i, si més no, 
adonar-se de la sensació. Són precisament aquestes ombres difuminades 
les que al meu entendre donen certa qualitat al dibuix. Efectivament, les 
mateixes el defineixen i tradueixen que, ha estat fet i elaborat per un 
professional, per hom que domina la tecnica del dibuix si bé, no solament 
aixo sinó que 1' autor, a banda de ser un bon dibuixant, és abans de res un 
dissenyador, és a dir, un professional dedicat a la construcció, entenc, 
d' altars i pot ser fins i tot de retaules. Efectivament dones perla mena de 
dibuix, no ens trobem únicament amb aixo, és a dir, simplement amb un 
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disseny sinó precisament amb un projecte perla construcció d'un altar 
essent aquet dibuix simplement un esbós, un simple detall del projecte 
previ a la seva construcció i elaboració posterior. En altres paraules, per 
la qualitat del dibuix i pel seu tema, clarament es dedueix que la intenció 
del seu autor no ha estat pas fer simplement un dibuix d'un altar dedicat 
a Sant Magí sinó que és un estudi preví perla construcció del mateix i, si 
aquesta és la conclusió a la que podem arribar, cal preguntar-ne: qui és 
el se u autor?; i on esta va previst posar o construir dit altar?. 

Malauradament, no tinc dades suficients o prou fiables per esbrinar 
cap de les qüestions plantejades. Només tinc certs elements que m'hi 
aproximen i m' aventuro a ex posar per tal d' arribar a resoldre les mateixes 
així, i pel que respecta al seu autor, he de dir que al apareixer al dibuix 
juntament com he dit al principi de l'escrit amb un planol relatiu a les 
obres d'ampliació del temple de Santa Maria respecta del que sí, en el 
seu moment, vaig poder a traves d'una documentació que es troba al 
nostre arxiu esbrinar-ne el seu autor, podría concloure en un primer 
moment que el dibuix va ser fet pel mateix autor del planol i, fins i tot, 
aventurar a dir que 1' altar podría ser un projecte per alguna de les capelles 
noves que van quedar despres d'aquella ampliació. El cert és pero res
pecte aquesta darrera afirmació, que les noves capelles resultants 
d' aquella ampliació, resten avui sota 1' advocació de altres sants, 
concretament sant Josep i sant Isidre. Altres, no estan sota cap advocació 
com són les capelles que ens queden tot just a ma dreta entrant al Tem
ple per la porta habitual coneguda també com a porta de les núvies. Es 
podría dir que finalment alguna d' aquelles capelles es va destinar a altre 
sant canviant la de sant Magí pero no tinc elements per fer aquesta 
afirmació la qual, per altra banda, contrasta amb la documentació que es 
pot trobar dels altars esmentats i cxistents actualment. En tot cas recor
dar que l'autor del planol va ser l'arquitecte barceloní Tomas Soler i 
Farré i que el va fer pels volts dels anys 1804 -1807. 

Respecte al seu autor hi ha, pero, una altra possibilitat, concretament 
la de que juntament amb aquest dibuix i el planol esmentat va apareixer 
altre dibuix que és igualment un projecte d'un altar el qual, a diferencia 
del que presento, he pogut identificar: es tracta de 1' altar de la capella de 
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la universitat el qual, com sabem, va ser fet per Jaume Padró de talma
nera que, tenint en compte que, tal i com afirma Maria Teresa Salat, 
1' escultor J aume Padró va dibuixar també un pUmol de la part que s' ha vi a 
d'arranjar del Temple de Santa Maria, podria finalment resultar que el 
dibuix d'aquest altar o retaule sota l'advocació de Sant Magí fos fet 
precisament per l'indicat escultor i tal i com alllarg de 1' escrit he afirmat, 
ens trobéssim amb un esbós del projecte per la construcció del mateix. 

Elements per fer aquesta afirmació no en falten. Efectivament dones 
en els altars o retaules dissenyats per !'escultor Jaume Padró ens donen 
una serie d' elements que són en la seva feina i disseny una constant i que 
apareixen en 1' esbós o projecte que presento en el present escrit. Així, 
per exemple, poden fer esment a l'ara o taula central que, malgrat 
apareixer en gairebé tots els retaules o altars és, com die, una constant en 
1' obra de J aume Padró. Altre element més característic de 1' obra de Padró 
i que apareix en el projecte esmentat són els angelets o querubins. Diria 
que aquest són una constant, un element basic i fonamental en la seva 
obra. Els poden veure en l'altar de la capella de la Universitat, i en la 
cúpula de la mateixa capella; en el baldaquí del Santíssim Misteri de 
1' església de Santa Maria de Cervera; en el retaule de les Santes Espines 
de 1' església parroquial de Sant Pedor; en 1' altar de la Cripta deis sants 
Martirs de Manresa; en el monument de Setmana Santa del convent de 
Santa Teresa de Osona així com en la majoria de relleus deis medallons 
de la Cripta deis Sants Martirs de Manresa entre altres altars i retaules. 
Car és evident, que cal fer un estudi per aprofundir en tots aquest elements 
comparatius i fins i tot trobar-ne altres mitjan~ant els quals, definitivament 
podem aproximar-nos definitivament a elements per identificar 1' autor 
del tant repetit projecte d' altar o retaule. 

Pel que fa a la segona pregunta plantejada, queda ja resolta amb les 
afirmacions que acabo de fer de la possibilitat, segons qui hagués estat 
l'autor, de trobar-nos un altar o retaule destinat al temple de Santa Maria 
sense descartar naturalment pels pocs elements de judici que tinc, de 
trobar-nos davant d'un projecte d' altar o retaule per la capella de Sant 
Magí situada a la placeta del barri de Sant Magí. Suposit que, en cap cas, 
cal descartar. 

37 



Finalment, em toca 
referir-me al dibuix del 
sant Magí situat a la part 
central del projecte 
d' altar referit. Cal dir que 
la imatge esta dibuixada 
molt acuradament, en 
trac;os ben delimitats i on 
1' ombreig a la tinta 
dilu'ida amb 1' aigua li 
dóna un relleu que el fa 
perceptible gairebé en 
tres dimensions. Del 
mateix podem observar 
sense cap mena de dubte 
que, efectivament, ens 
trobem amb Sant Magí. 
Apareixen clarament els 
seus elements iconogdi
fics com són el gaieto a 
la ma dreta i el rosari a la 
ma esquerra i, sobre tot, 1' element fonamental com és el de que emana 
aigua en el punt de contacte del gaieto amb el sol. 

Si comparem aquests elements amb els del Sant Magí dibuixat en els 
goigs del sant, trobem tots els elements que ens serveixen per tal 
d'identificar-lo i les úniques diferencies apreciables que no són definitives 
sinó únicament anecdotiques són les de que a diferencia del sant dels 
goigs, el del dibuix que presento no és calb i que va descalc;; altres 
elements són també iguals com que és un sant coronat, que porta la seva 
túnica i una profusa barba. La seva mirada pero va dirigida al lloc on 
brolla 1' aigua a diferencia del sant Magí dels goigs que té el cap dret 
ambla seva mirada dirigida i perduda a l'infinit. 

38 


