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Il·lustració 33: església de Sant Pere de Rodes, columna afegida i base ampliada al tercer suport de la nau (segle XVII). 

 

 
    

Il·lustració 34: església de Sant Pere de Rodes, cor afegit sobre l’entrada, fotografia de Lluís M. Vidal, 1898 (VIDAL abril-maig 1898) 
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3. El projecte de la primera església de Sant Pere de Rodes va ser precís i, en el que s’hi 

considerava fonamental, sostingut continuadament: el van concebre, elaborar, transformar i 

dirigir persones amb formació superior -i no mestres constructors-, amb la ment estructurada 

per la idea de les interpretacions múltiples, exercitada en l’exegesi de l’Escriptura. Les 

referències ideals d’arquitectes com aquests eren les construccions bíbliques, de què Déu havia 

mostrat el model –i principalment el Tabernacle, el primer Temple, el Temple de la visió 

d’Ezequiel i la nova Jerusalem- i els grans edificis a Terra Santa de l’època de Constantí –

sobretot el complex a l’entorn de l’Anàstasi. 

 
Hem seguit com des del 1848 i durant cent anys, tots els visitants de Sant Pere de Rodes van veure-hi 

una nau de cinc trams definits per quatre parells de suports idèntics; i que quan van aprendre que no era 

així, alguns es van dedicar a conjecturar què podia haver motivat un defecte com aquest: un defecte que 

els mateixos monjos del monestir havien intentat corregir amb columnes afegides (il 33) i amagar amb un 

cor (il 34), diuen que al XVII.59 La diferència no era cap defecte per a aquells que van decidir, a l’origen, fer 

els suports quatre amb columna dins de la nau i quatre que no; la icnografia que hi correspon ja va dictar 

el retall de la roca i la disposició dels fonaments.60 

 

Va ser igualment bastant abans d’haver acabat la capçalera que van determinar que la longitud interior de 

les naus seria igual que la longitud interior del transsepte, 85 peus;61 i que la longitud interior de la 

capçalera, a través de l’absis, fins al mur del fons, seria la meitat d’aquesta, 42½ peus: la mateixa 

magnitud que hauria de fer d’amplada el cos de les naus entre les cares de les pilastres dels murs 

laterals. I van mantenir aquestes determinacions, i les que les complementaven, tot i els canvis que van 

anar introduint en la manera de concretar-les en elements construïts. 

 

                                                           
59 Adell i Riu proposen que el cor i les galeries desaparegudes degueren  construir-se entre el XVII i el XVIII (ADELL I GISBERT 
5 1998, 151); ja era la suposició de Badia i Ramos -que veien al XVII les columnes afegides- el 1990 (BADIA I HOMS 3 i RAMOS 
I MARTÍNEZ 1990, 682). Es pot entendre que el cor monàstic enlairat sobre arcs que la Corònica universal de Jeroni Pujades, de 
la primera part del XVII, assenyala com a novetat d’ençà d’una darrera visita de l’autor-“té el cor monàstic enlairat sobre arcs, i 
de columna a columna de la nau gran del mig, hi ha un altar amb el seu sagrari on és reservat el Santíssim. La capella major està 
en el mateix estat que sempre, perquè el que he dit de l’altar, sagrari i cor, de la primera vegada a la segona que hi vaig ser, ho 
vaig trobar canviat” (PUJADES 1609c, 27)- pot ser el de sobre l’entrada, que segur que és contemporani de les columnes 
afegides; si fos així i aquest text hagués estat escrit efectivament per Pujades, el cor i les columnes serien anteriors al 1631 en 
què, com a màxim, va escriure el que havia de ser el seu pròleg a l’obra (MIRALLES 2002, 237). 

60 Veurem més avall que no és el cas de l’ortografia, que sí que va canviar quan l’estructura ja volava, contra l’opinió d’Adell 
(ADELL I GISBERT 5 1998, 150). I també contra la de Lorés, que tot i que li qüestionava que capçalera i cos de les naus 
pertanyessin al mateix projecte, i que considerava que el canvi s’havia produït després que s’haguessin construït les pilastres 
dels murs extrems de la nau sense preveure-hi la col·locació dels capitells sense fust que ara les coronen, acceptava que tota la 
resta de l’arquitectura de la nau estava prevista des dels fonaments (LORÉS I OTZET 2 1999, 55): en les columnes, s’hi pensa 
almenys des que arrenca la construcció de la nau, amb una disposició diferent de la construïda i només per als quatre suports 
més propers a la capçalera. 

61 Hem determinat, a partir del nostre aixecament i de la manera que justifiquem més avall, l’ús d’un peu de 0,289 centímetres. 
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Il·lustració 35: plantes de l’edifici principal del Temple d’Ezequiel, al comentari de Ricard de Sant Víctor. 35a, BNF, lat 14516, f 244v / 35b, Oxford, Bodleian Library, Bodley 494, 
f 156r . 35c, Troyes, Bibliothèque Municipale, ms 544, f 28. 



3. Architectus 

23  

 

Hi ha una exactitud una mica més singular. Al Temple de la visió d’Ezequiel, descrit a partir d’Ez 40, les 

dimensions de l’hecal i del Sant dels Sants són les mateixes que les descrites per al Temple de Salomó a 

1R 5,15-9,25 i a 2Cr 1,18-5,1, però en Ezequiel els murs exteriors i la separació entre les dues peces 

tenen gruix i es diu quin és, i en els llibres històrics no s’hi fa referència; les dimensions, en Ezequiel, es 

donen en colzades “de les d’una colzada i un pam” (Ez 40,5): de set pams, doncs, o d’un peu i tres 

quarts. El 1170, Ricard de Sant Víctor va il·lustrar amb dibuixos de planta, secció i alçat que tenien en 

compte aquests gruixos el seu comentari del llibre d’Ezequiel, i hi va explicar la importància d’aclarir 

aquestes qüestions tan concretes: “és el meu parer que he aconseguit resultats en l’exposició literal 

d’alguns llocs obscurs que els Pares antics van estimar-se més silenciar, o van tractar amb poc interès –

perquè si n’hi haguessin posat haguessin pogut aclarir-los, sens dubte, amb molta més perfecció que 

qualsevol d’entre els moderns. I no vull deixar-ho en el silenci, això, encara que alguns, amb el pretext 

de la reverència als Pares, no vulguin que s’estudiï perquè ells ho van ometre, dient que podríem 

creure’ns més grans que no pas ells. Sí, embolcallats d’aquesta manera en la seva inèrcia, s’encarcaren en 

la mol·lície i escarneixen i exorcitzen l’esforç dels altres per investigar i descobrir la veritat, i se’n mofen. 

Però aquell que viu al cel se’n mofarà, i el Senyor els escarnirà. Nosaltres, doncs, recollim amb deler allò 

que els Pares han estudiat a fons, i examinem acuradament i amb afany allò que han omès, i difonem 

públicament amb tota liberalitat allò que la nostra perspicàcia ha descobert, a fi que es compleixi allò 

que és escrit: «Molts l’escrutaran i el coneixement augmentarà» (Dn 12,4)”.62 Ricard dibuixava els 

plànols del Temple un segle i mig després de la consagració de Sant Pere de Rodes i, que sapiguem,  era 

el primer que ho feia (ils 35a, 35b i 35c);63 però qualsevol hauria pogut fer comptes abans a partir del text de 

                                                           
62 (RICARD DE SANT VÍCTOR c1170, 527). Sobre les omissions dels Pares, “La descripció de les dimensions, que originalment 
tenien la significació d’ensenyar l’harmonia perfecta del Temple mostrat per Déu, havien arribat a Jeroni molt alterades i amb el 
text molt corromput i incomprensible. Jeroni va intentar, mitjançant la comparació dels texts hebreu i de la Septuaginta, arribar 
a la imatge que el profeta havia contemplat. Però només va saber extreure’n un sentit més o menys satisfactori a través del 
simbolisme numèric. Va fer-lo servir abundosament i va assenyalar així el camí per a l’exegesi posterior d’aquest fragment” 
(NEUβ 1 1912, 72-73), i “Gregori va dedicar a la visió del Temple d’Ezequiel les deu homilies del segon llibre de les homilies 
sobre Ezequiel. Va començar recalcant amb determinació que l’edifici descrit pel profeta no era imaginable [II hom I,3: Cuis 
videlicet civitatis aedificium accipi iuxta litteram nullatenus potest], perquè ja les primeres dimensions eren manifestament 
incompatibles. Per a ell no hi ha res que no sigui estrictament símbol, en l’exploració espiritual del qual pot maniobrar 
lliurement” (NEUβ 1 1912, 99-100). Ampliant el camp d’aplicació de la manca de correspondència concreta dels nombres 
bíblics en Jeroni, Paula Fredriksen: “gràcies al principi de la sinècdoque –el tot per la part i viceversa- Ticoni, amb facilitat 
vertiginosa, pot modificar qualsevol [dels nombres esmentats en l’Apocalipsi] de tantes maneres diferents que qualsevol valor 
numèric absolut s’evapora. Els nombres de l’Escriptura no quantifiquen i no poden fer-ho: simbolitzen i indiquen algunes veritats 
espirituals” (FREDRIKSEN 1992, 28); però el text de Ricard de Sant Victor acota definitivament les possibilitats d’aquesta 
ampliació. 

63 Es conserven almenys tretze còpies del comentari “cap d’elles datada, però que podem situar, per raons paleogràfiques i 
d’estil, entre la segona meitat del segle XII i els últims anys del XIII [...] Totes les còpies conservades del comentari d’Ezequiel 
inclouen les il·lustracions” (CAHN 3 març 1994, 53-54); però no sempre les mateixes. Sobre la utilitat dels plànols, els codis de 
projecció i la importància superior de la planta, el mateix Ricard de Sant Víctor: “fins aquí ja hem dit prou [...] sobre la 
descripció del pòrtic [...] ens plau, en aquest lloc, perquè això que hem dit i diem sigui més evident per a tots, aplegar en forma 
de figura això que més amunt hem estat explicant per parts, perquè l’ànim atent de qualsevol pugui entendre fàcilment, 
contemplant-la, el lloc, l’emplaçament i el nombre, la qualitat, la quantitat i la proporció. Però com que és difícil, i fins 
impossible, representar la longitud, l’amplada i l’alçada dels edificis en pla en una mateixa figura, considero que n’hi ha prou, de 
totes les coses que hem dit, amb allò que ha de conformar la situació i la disposició i que amb línies proporcionals ha de 
conduir-nos a totes aquelles coses, com si disposéssim uns fonaments. Entenem aquestes línies modificades per una mesura 
proporcional i allò que hi veiem són els murs dels fonaments disposats o dibuixats, i és fàcil concebre, deduint-ho d’aquestes 
línies, com pugen amunt les parets i també com les cobertes carreguen sobre aquestes parets” (RICARD DE SANT VÍCTOR 
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Il·lustració 36: les dimensions del Temple d’Ezequiel sobre la planta de l’església de Sant Pere de Rodes 
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la Vulgata, i hauria pogut determinar que les dimensions exteriors del Temple de la visió, sense el 

vestíbul, eren de 136½ peus de longitud i 56 d’amplada:64 són les dimensions exteriors de l’església de 

Sant Pere de Rodes, sense la galilea afegida després: la longitud, la total; l’amplada, la del cos de les naus 

(il 36).  

 

Si aquestes afirmacions són certes, no és imprudent formular que hi ha indicis que algunes qüestions 

fonamentals relatives a l’església de Sant Pere de Rodes tal com és ara van ser concebudes així ja al 

primer moment; i que l’edifici va ser objecte d’un control dimensional d’algun nivell de sofisticació -capaç 

de regular-ne alhora les dimensions interiors i exteriors-, exercit per algú que manejava amb precisió 

referències que només eren a l’abast dels bons coneixedors de les descripcions arquitectòniques de la 

Bíblia. Més avall concretarem com l’edifici les confirma;65 vegem ara com ha estat caracteritzat aquest 

algú.  

 
Les coses tenen una forma que les precedeix, i l’existència d’aquesta forma en la raó divina i en la ment 

de l’artesà s’utilitzen sovint, a l’alta Edat Mitjana, per aclarir-se mútuament; així, poc després de la 

construcció de l’església, Sant Anselm: “encara que ens consti que la substància suprema primer s’hagi 

com dit a si mateixa la totalitat de les criatures que ella crearia, gràcies i d’acord amb la seva locució 

interior –a la manera d’un artesà que primer concep mentalment allò que després farà realment, d’acord 

amb el que ha concebut en la ment [...]”;66 l’exemple de les construccions és utilitzat continuadament, 

també després: Mary Carruthers ha citat en el sentit que aquí ens interessa Geoffrey de Vinsauf, a 

Poetria Nova, del 1202 -“quan s’ha de marcar el fonament d’una casa, la mà dreta no comença pas a 

treballar; una corda interior del cor mesura de primer l’obra, i la persona interior preescriu la sèrie en 

                                                                                                                                                                                           
c1170, 548-550); Walter Cahn considerava que el manuscrit lat 14516 de la BNF (il 35a) podia tenir consideració d’original, amb 
els dibuixos traçats sota la direcció de Ricard de Sant Víctor mateix (CAHN 1 1976, 247). 

64 La longitud resulta de la suma de les 20 colzades del Sant dels Sants, les 40 de l’hecal i les 18 dels tres murs de 6 cadascun als 
extrems oposats d’aquests dos recintes i entre ells: 78 colzades d’1,75 peus, 136½ peus. L’amplada, de les 20 colzades de 
l’amplada lliure i les 12 dels murs laterals, 6 i 6: 32 colzades, 56 peus. Hem comparat els texts d’Ezequiel (en l’edició de PL) 
manejats per Sant Jeroni (JERONI 3 410) i Raban Maur (RABAN MAUR 6 842) amb el de Ricard de Sant Víctor (RICARD DE 
SANT VÍCTOR c1170) i el de la Vulgata Clementina, i només hi hem trobat diferències menors –una que afecti les dimensions, 
amb un àmbit de la porta entre l’hecal i el Sant dels Sants de deu colzades, en Raban Maur, que sembla un error evident. La 
nostra interpretació de quines dimensions es refereixen a gruixos coincideix del tot amb la dels il·lustradors del comentari de 
Ricard de Sant Víctor. 

65 “Tot i que els documents poden dir-nos coses sobre la carrera i l’estatut dels constructors, no tenen res a dir-nos sobre 
com s’ho feien, aquells homes, per dissenyar un edifici [...] D’això, les úniques indicacions són les que ens donen els edificis 
mateixos” (RADDING i CLARK 1992, 36). 

66 “Encara que ens consti que la substància suprema primer s’hagi com dit a si mateixa la totalitat de les criatures que ella 
crearia, gràcies i d’acord amb la seva locució interior –a la manera d’un artesà que primer concep mentalment allò que després 
farà realment, d’acord amb el que ha concebut en la ment-, tanmateix en aquesta semblança hi veig molta dissemblança. ¡I tant! 
La substància suprema no ha pres res d’enlloc, ni per configurar en ella mateixa la forma del que anava a fer, ni per dur a la 
perfecció allò que les coses són. L’artesà, en canvi, ni tan sols pot concebre res de corporal imaginant-ho mentalment, llevat 
que amb anterioritat ho hagi més o menys conegut, sigui en part sigui globalment, en d’altres coses” (ANSELM DE 
CANTERBURY 1076, 61). També, “La forma de les coses –això és, la forma que precedia les coses en la raó de la natura 
suprema abans que fossin creades- ¿què és si no una locució de les coses en aquesta mateixa raó, a la manera d’un obrer que, 
en emprendre una tasca del seu ofici, mentalment se la diu a si mateix?” (ANSELM DE CANTERBURY 1076, 59). 
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Il·lustració 37: somnis. 

37a. Somni de Sant Aubert(mitjan XII). Avranches, Bibliothèque Muinicipale, ms 210, f 4v. 
37b. Somni de Vicenç Madelgari, Leipzig, Universiteitsbibliothek, cod 774, f 28v i 29r 
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un ordre particular, i la mà del cor i no la del cos dibuixa tot el conjunt; i és una cosa mental més que no 

una cosa física”-; i també Bernat de Claravall, que a la Vida de Sant MalaquiesI n’explica que, volent 

construir una església, va tenir una visió d’un gran edifici de pedra al lloc on volia construir-lo, i va 

poder-lo veure i examinar sencer i en tots els seus detalls; subratlla, també a partir del somni de Gunzó 

a Cluny, que sembla que “els projectes dels edificis monàstics majors, com després els poemes majors, 

havien de començar en forma de visió”.67 No és tan obligatori, és clar; Beda utilitza amb normalitat 

l’exemple de les activitats que precedeixen la construcció per explicar la relació entre el Vell i el Nou 

Testament: “de manera que tots dos, tant qui prepara el lloc per a l’edifici com qui el construeix, 

disfruten junts, és a dir, el profeta que anticipa aquell que ha de venir i l’apòstol que proclama el Senyor 

que s’acosta comparteixen junts en Ell la recompensa única”.II També és de Beda una referència a com 

David va donar a Salomó el model del Temple, a 1Cr 28,11-12: “David donà a Salomó el seu fill, el 

model del pòrtic, el model del temple i de les seves cambres dels tresors, i cambres altes i cambres 

interiors, i de la cambra del propiciatori; i el projecte de tot el que li havia vingut al pensament per 

l’esperit”:III Salomó rep naturalment un projecte que pot haver arribat al seu pare d’una altra manera. 

 

                                                           
67 (CARRUTHERS 1993).  Hi ha moltes més visions d’aquesta mena (il 37). La d’Egbert que explica Ethelwulf només es refereix a 
l’emplaçament: “el servent de Crist [Eanmund] va saber que hi havia a Irlanda un pontífex, de santa vida, de nom Egbert, i va 
enviar-li un servent, demanant-li que instruís els monjos [...] i que digués quins llocs eren adequats per fer-hi una santa església 
[...] El venerable bisbe [...] va enviar paraules com aquestes a qui les havia demanades: «[...] Confesso que mai no he vist amb els 
ulls corporals les terres que Déu us ha donat en una gran donació. Hi ha, però, tal com una visió interior m’ha pogut mostrar, 
un petit pujol amb un camí que en baixa ondulant, on el sol naixent creua Balança. Aquest pujol és cobert a dalt frondosament 
d’arbustos espinosos. Talleu-los amb dalles, germà, i traieu-ne tota la llavor en tot el pla de dalt que he dit, i fundeu-hi aleshores 
una bella església del Senyor» [...] Seguint això, l’home pietós [Eanmund] va fer les altes parets d’un temple molt bell i va posar a 
fora, a la coberta, peces de plom” (ETHELWULF 815c, 113-144); però el somni que tenen l’abat i el prior enviats per Sant 
Benet és detallat: “un home piadós li pregà [a Sant Benet] que enviés a la seva propietat, situada prop de la ciutat de Terracina, 
alguns dels seus deixebles per construir-hi un monestir. Benet accedí a la demanda, i elegí entre els seus monjos aquell que 
havia de ser l’abat, i un altre per prior entre ells. I quan ja se n’anaven, els digué: «marxeu; jo tal dia vindré per indicar-vos on 
heu de fer l’oratori, on el refetor dels monjos, on l’hostatgeria i tots els llocs conventuals». Un cop rebuda la benedicció es 
posaren en ruta, i tot esperant impacients el dia assenyalat prepararen tot el que calia per rebre un pare tan estimat. La nit 
abans del dia promès, l’home de Déu s’aparegué en somnis a aquells que havia elegit per abat i per prior, i els indicà 
detalladament els llocs on tot havia d’edificar-se. En desvetllar-se, es digueren l’un a l’altre el que havien vist durant el somni. 
Però no van fer cabal d’aquella visió, i esperaren la vinguda de l’home de Déu, tal com els ho havia promès. El dia convingut 
l’home de Déu no va comparèixer, i aleshores, amoïnats, retornaren on era i li digueren: «nosaltres, pare, esperàvem que 
vindríeu tal com ens ho havíeu promès, per indicar-nos on i com havíem d’edificar el monestir, però no heu vingut». Ell els féu: 
«per què, germans, per què dieu això? No he vingut tal com us vaig prometre?» I ells digueren: «quan heu vingut?». «Que 
potser» –els respongué- «no us em vaig aparèixer mentre dormíeu i no us vaig indicar tots els indrets?. Aneu, i tal com ho heu 
sentit durant la visió, edifiqueu els compartiments del monestir». En oir això, es quedaren meravellats; després tornaren al 
mateix indret, i edificaren totes les estances tal com ell els ho havia revelat” (GREGORI EL GRAN c 593, II, 22); i citat també 
repetidament per Carolyn M Carty (CARTY 1 1988, 117) i (CARTY 2 1999, 47); i el somni de Vicenç Madelgari, tal com el 
recull la mateixa Carty -que n’assenyala la il·lustració en un saltiri del segle XI procedent de l’abadia de Soignies (il 37b)- és tan 
vívid que inclou el replanteig efectiu de l’edifici en el terreny: “al segle VII, el comte franc Madelgari va tenir un somni on un 
àngel li va manar que fundés una abadia a Haumont (Altus Mons) en honor de Sant Pere [...] L’àngel va ensenyar a Madelgari el 
lloc on havia de construir l’abadia i li va assenyalar les dimensions de la basílica amb amb una canya que duia com una arada 
darrere d’ell (Analecta bollandiana, 12, 1893, 422-440). [...] Quan van arribar al lloc que l’àngel havia indicat, van veure gebre 
sobre l’herba a tot arreu, menys al lloc per on l’àngel havia caminat” (CARTY 2 1999, 47-48). Al segle XI, a Hildesheim, la 
divinitat també marca amb gebre, però al revés: “acabat el dejuni, quan clarejava el quart dia, [va ser com si] la invocada [la 
Mare de Déu], respongués: Sóc aquí! i es va obrir el fonament de l’església delimitant un rectangle regular, amb els seus límits, 
dibuixats com amb gebre en primavera, que anaven ben rectes, a occident, cap a la vella capella de santa Maria, ben amples i 
llargs i separats entre ells, tant com ho requerien la solidesa del mur i la longitud i la cabuda de l’església” (ANÒNIM 2 c 1080, 
944). 
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Il·lustració 38: construcció de la torre de Babel.  Londres, British Museum, Cotton Ms Claudius B IV, f 19. (segon quart del s XI). 
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La raó divina, la visió inspirada i el rei David semblen deixar el pes de les decisions a càrrec dels clergues 

que la literatura d’on surten aquestes referències assenyala com a responsables de l’obra; un dels temes 

més repetits en la bibliografia ha estat la mesura en què ho eren o no. Waldeier Bizzarro cita Alexandre 

de Laborde, amb un text del 1816: “aquests edificis, únics en el seu tipus i poc coneguts, són 

majoritàriament l’obra dels preveres i dels monjos que preservaven l’esperit de les arts i [van ser] els 

dipositaris de les ciències durant els períodes intermedis de la civilització. Feien els plànols ells mateixos, 

i dirigien el treball que els seus novicis o els seus subordinats executaven sota la seva vigilància”.IV El 

1976, Lon R. Shelby, que ja havia publicat llargament sobre els mestres constructors i els seus mètodes,V 

recorria la discussió des d’un origen més tardà: 

“hi ha hagut una llarga controvèrsia a l’entorn de la noció dels monjos medievals com als seus 
propis arquitectes i com a constructors dels seus monestirs. La formulació clàssica d’aquesta 
idea, la va fer el Comte de Montalembert al seu Monjos d’Occident, de Sant Benet a Sant Bernat 
[edició original francesa de 1860-1877], on afirmava que els monjos «eren, de fet, no només 
arquitectes, sinó constructors [...]». Aquesta posició va tenir un impacte considerable durant mig 
segle o més, fins que G.C. Coulton va inaugurar l’atac contra Montalembert el 1928. Seguint 
Coulton, altres historiadors amb menys parti pris van anar acumulant pacientment històries 
documentades de la construcció medieval que demostraven que els artesans laics havien tingut 
un paper molt més significatiu en el disseny i la construcció medievals que no el que admetia la 
posició de Montelembert. De fet, el pèndol havia oscil·lat fins a l’altre extrem, tal com es pot 
veure en el llibre recent de John Harvey sobre The Medieval Architect, on afirma que «el disseny 
arquitectònic en el període que va del 1100 al 1550 va ser gairebé exclusivament un tema de 
mestres artesans, que normalment eren homes lliures, casats i alfabetitzats, i no clergues. Les 
excepcions en aquesta regla són molt escasses i en la major part dels casos sense importància; i 
d’aquestes, encara, la meitat si fa o no fa són casos de gent de l’ofici que, després d’haver-se 
format tècnicament, rebien els ordes sagrats o ingressaven en algun orde monàstic com a 
monjos o com a conversos». Els mestres laics i els artesans de la construcció medieval 
mereixien certament que se’ls recuperés [...] però potser la recuperació ha anat massa enllà a 
l’hora de devaluar el paper dels monjos com a promotors del disseny real dels seus edificis.”68 

                                                           
68 (SHELBY 4 1976, 91). El pèndol, certament, ha anat de bòlit, però potser menys per les seves oscil·lacions que per les 
vegades que ha canviat de mans, de tants texts sobre la qüestió que l’han introduït com a imatge. Així, el 1935 i contra els 
monjos arquitectes, M.D. Anderson: “Al seu llibre Les Moines d’Occident (1877) Montalembert va adoptar la posició que els 
monjos eren completament responsables del disseny, i en molta mesura de la construcció, de les seves esglésies, i va reduir el 
mestre constructor a la posició de simple executor, un nivell al qual va caure, de fet, amb l’aparició del tipus modern 
d’arquitecte a finals del segle XVI. Durant anys, aquesta concepció va ser acceptada sense discussió, però ara el pèndol va cap a 
l’altra banda, i el senyor Swartwout a The Monastic Craftsman no admet gairebé cap participació dels monjos en el disseny, i 
assenyala que els exemples de la seva participació activa en la construcció apareixen a les cròniques monàstiques com a 
exemples rars i meravellosos d’humilitat. Fins i tot en aquest cas, en general es limiten a novicis que cauen de les bastides, que 
no devien pas ajudar gaire els constructors!” (M. ANDERSON 1935, 13-14); i en sentit contrari, però sense deixar d’oscil·lar, 
“The Monastic Craftsman (1932), de R.E. Swartwout, és una exposició intel·ligent de la doctrina desenvolupada abans per 
Coulton a Art and the Reformation (primera edició, 1928). Swartwout recorria algunes de les evidències més clares de la 
implicació dels monjos en el treball artesà, i ja va adonar-se de la importància de la cronologia. Hem arribat d’adonar-nos, 
primer, que la majoria de les referències precises són del segle XIII o posteriors; i després, que en aquell moment els 
professionals laics estaven produint la majoria dels grans llibres escrits, que havia estat l’art més característicament monàstica 
abans del segle XII. El pèndol ha tornat bastant enrere –potser no prou, encara- però ja es pot dir que als segles XI i XII la 
participació dels monjos en moltes activitats artesanes era bastant corrent, i que en algunes era crucial; i que en el mateix 
període la inspiració i la direcció monàstiques jugaven un paper vital, fins i tot allí on els monjos no realitzaven directament el 
treball artístic” (BROOKE i SWAAN 1974, 111). 
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Il·lustració 39: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 22, f 64. (s IX). 
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D’afirmacions del pes preponderant de l’artista i del constructor, contra l’Otto von Simson que el 1956 

assegurava que “allò que comptava en una obra d’art no era l’humil coneixement de l’ofici, sinó la ciència 

teòrica que dictava les lleis a què l’ofici havia de conformar-se”, i que en concloïa que “no és estrany, 

doncs, que trobem tants «arquitectes» entre els religiosos medievals: la «ciència» de l’arquitectura era 

una ciència purament teòrica –el desplegament d’un projecte d’acord amb lleis geomètriques- i el 

coneixement del quadrivi que requeria va ser durant molt temps, i amb relativament poques excepcions, 

privilegi dels clergues”,VI no en falten;  Meyer Schapiro, el 1947: 

“la creació de l’art medieval no va requerir artistes profundament religiosos, sinó més aviat 
artistes formats dins d’un ambient religiós estable, amb un ofici desenvolupat en l’execució de 
tasques imposades per l’Església. En copsaven intuïtivament les necessitats d’expressió, i per això 
els bisbes i els abats els seleccionaven”;VII 

Elizabeth R. Sunderland, el 1950: 

“els estudiosos actuals van arraconant la idea que els monjos vagin tenir mai cap mena de relació 
amb la construcció efectiva dels edificis religiosos i es va estenent la idea que afirmacions tals 
com aquesta no són sinó llegendes pietoses”;VIII 

del mateix Lon R. Shelby, el 1964: 

“una de les funcions principals del mestre constructor –aquella per la qual ha rebut més atenció- 
era la de dissenyar l’edifici [...] Les seves idees, naturalment, rebien l’empremta de les condicions 
i les convencions militars, religioses, intel·lectuals i artístiques del moment. Però com? Si es pot 
citar Sant Agustí, Boeci, Teodoric de Chartres, Alà de Lilla, Alexandre de Hales, Abelard, Bernat 
de Claravall, et al, com a pensadors que van generar l’entorn intel·lectual de les idees 
arquitectòniques dels segles XII i XIII (tal com ho fa Otto von Simson, The Gothic Cathedral), 
aleshores cal fer algun esforç per mostrar amb precisió com les idees d’aquests homes van ser 
accessibles als mestres constructors. Els historiadors que intenten situar la racionalitat de 
l’arquitectura medieval en el medi intel·lectual de l’època han fet una atenció insuficient en 
aquest problema. Ni tan sols Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism (Nova York, 
1957), aconsegueix tractar adequadament aquest problema, tot i ser clau en la discussió”;IX 

Raymond Oursel, el 1970: 

“el paper de l’abat Gunzó en la concepció dels plànols ha d’ésser restringit a la seva mesura 
justa, que és pràcticament negligible [...] L’art romànic, del cap pensant fins al manobre [...] troba 
el seu geni en la seva essència artesanal [...] Costums derivats de l’experiència i empirisme són 
les dues constants de la construcció romànica [...] no s’han d’exagerar les especulacions d’alta 
matemàtica i l’esoterisme simbòlic en què s’hauria basat, segons alguns arqueòlegs, l’edifici 
romànic [...] Les combinacions i sèries de nombres, els famosos múltiples que hi ha qui s’esforça, 
de fa algun temps, a descobrir amb mesures arran de terra, tota aquesta teòrica, no sembla que 
sigui, en la major part dels casos, sinó trucs d’ofici”;X 

altra vegada Shelby, el 1972: 

“durant els últims cent cinquanta anys, molts estudiosos han buscat els cànons geomètrics que 
suposadament utilitzaven els mestres constructors en el disseny i construcció de les esglésies 
medievals [...] aquests estudiosos no s’han preguntat gaire sovint quin era el caràcter i el 



 

27v  

 

 
Il·lustració 40: Sant-Savin-sur-Gartempe: construcció de la torre de Babel, pintura a la volta de la nau central (c1100). 
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contingut real del coneixement geomètric que es pot esperar que tingués un mestre constructor 
medieval [...] Només als nivells superiors de l’escolarització formal, en algunes de les escoles 
monàstiques o catedralícies de més anomenada, els studia generalia, i després les universitats, 
podia trobar un estudiant la geometria formant part del currículum [...] podem inferir que un 
jove que volgués ser mestre constructor no seguia aquests estudis superiors”;XI 

Martin Warnke, el 1976: 

“del fet que les cròniques i les inscripcions lloïn un promotor com a «arquitecte» o com a 
«constructor» d’una obra, no se n’ha de deduir que els grans senyors mateixos vagin fer 
d’arquitectes. Ja fa temps que això ha quedat aclarit. [...] En la major part dels casos en què 
s’explica una participació activa del promotor, és en relació amb el subministrament dels 
materials i els mitjans personals, l’organització del procés de treball o les consultes sobre els 
objectius de la construcció. Però tampoc en aquest camp no era l’únic a decidir”;XII 

Peter Kidson, el 1987: 

“hauria de ser obvi, almenys per als historiadors de l’art, que els promotors, fins els més 
il·lustrats i exigents, no solen inventar estils. En últim extrem, i per meticulós o excepcional que 
sigui el programa, cal sempre una imaginació artística per traduir les especificacions verbals dels 
promotors en formes visuals [...] Així que, tot i que es pot donar per segur que qualsevol 
simbolisme present en l’arquitectura gòtica és una aportació dels clergues i no dels artesans, en 
els millor dels casos no és sinó un factor parcial i superficial del procés de disseny”;XIII 

Christopher Wilson, el 1990: 

“l’autor de la Vida mètrica de Sant Hug (c1220-1235) es va sentir obligat a incloure-hi un passatge 
sobre l’església de què el seu biografiat era (potser només tècnicament) el promotor. Com a 
document de la resposta contemporània a l’arquitectura gòtica, aquest text és extremament 
decebedor, perquè està elaborat bàsicament en els termes simbòlics i al·legòrics tradicionals [...] 
no hi ha res que indiqui que l’autor s’adonava que tenia al davant una de les esglésies més 
estranyes i innovadores del seu temps, o que això li interessava. De fet, no hi ha cap indici que 
posseís cap mena de marc intel·lectual per situar una obra d’art particular. Com la pràctica 
totalitat dels escriptors medievals que parlen d’edificis, l’autor de la Vida mètrica en tenia prou 
amb la meravella”;XIV 

Charles Radding i William Clark, el 1992:  

“fins i tot si Simson podia arribar de tenir raó en tot el que diu, no explicaria pas amb això l’estil 
gòtic ni l’educació dels constructors gòtics [...] La decisió d’utilitzar un conjunt particular de 
trets constructius va ser cosa dels constructors que intentaven satisfer les demandes dels seus 
clients, no dels clients mateixos [...] Sens dubte hi havia alguns monjos que tenien prou 
coneixements de construcció com per participar activament en el disseny, però el més habitual 
ha d’haver estat que els promotors hagin establert indicacions generals dins de les quals havien 
de treballar els constructors”;XV 

i encara, tot i que amb més matisos, Edson Armi, el 2010: 

“un examen singularment detallat, pràctic i físic de l’estructura, construcció, articulació i 
decoració de Cluny III [com el que fa l’autor a l’article mateix] diu moltes coses del context de la 
seva creació, aïllant i identificant les tradicions i els precedents que van inspirar els artesans en la 



 

28v  

 

 
Il·lustració 41: saltiri d’Utrecht, salm 101, Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32, f 58 (s IX). 
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creació d’aquesta església única i complicada. Ens dóna una idea de la sensibilitat visual refinada i 
coordinada dels obrers que van esculpir el treball de la pedra i la decoració”.XVI 

 
Això no obstant, hi ha coincidència a assenyalar que les coses haurien pogut ser diferents abans del segle 

XI, i no necessàriament perquè l’exigència tècnica creixi a partir d’aquest moment, tot i que aquesta és 

la raó més adduïda. Així, Pierre Francastel el 1942,  

“no és qüestió de negar el paper de l’Església en la formació de l’art medieval. No només aquest 
art és fet per a ella, sinó que també en molta mesura per ella. És l’Església qui concep i qui 
encarrega, qui té la direcció de les obres i qui n’és la inspiradora immediata. És evident que l’art 
romànic és un art religiós [...] A finals de l’XI, l’art introdueix una concepció decorativa que 
subordina la iconografia a la forma”;XVII 

Lon R. Shelby, el 1971, genèric: 

“els professors James Ackerman i Robert Branner ens han avisat del perill d’aplicar la informació 
que ens donen els documents de la baixa Edat Mitjana per interpretar la primera arquitectura 
medieval”;XVIII 

Alain Erlande-Brandenburg, el 1995:  

“la tècnica de la construcció en pedra exigia [...] uns coneixements i una formació per part de 
l’arquitecte. En aquest moment de finals del segle X i principis de l’XI, els arquitectes no tenien 
aquesta formació. Els calia tornar a aprendre un ofici perdut. Aquesta absència de persones 
competents va incitar alguns promotors, religiosos que proposaven aquest tipus de programes 
ambiciosos, a investir-se ells mateixos. Ells tot sols eren capaços d’assumir-ne les conseqüències 
tècniques, financeres i humanes [...] Els arquitectes d’ofici que intentaven resoldre els problemes 
plantejats pels promotors van reaparèixer, versemblantment, durant la generació següent. De 
tota manera, no n’hi havia gaires”;XIX 

Roger Stalley –si invertim el sentit temporal de la seva narració-, el 1999: 

“la sofisticació creixent del disseny arquitectònic durant el segle XI va tenir repercussions en la 
manera d’organitzar la construcció. L’ús de fusts adossats, pilars composts i sistemes 
d’ornaments complexos exigia una planificació avançada que només un constructor 
experimentat podia tenir. Tot i que demostrar-ho és difícil, el desenvolupament de l’estil 
romànic va fer créixer l’estatus del constructor professional. Les exigències tècniques de l’estil –
l’encaix de les arquivoltes esculpides, per exemple- han d’haver fet disminuir el paper del patró i 
dels seus consellers eclesiàstics”;XX 

Michael Davis i Linda Neagley, el 2000 -també mirat al revés-, amb el límit força més avançat: 

“és molt més freqüent que la pràctica del disseny i l’adscripció d’expressió simbòlica ocupin 
esferes que només es relacionen tangencialment. Això és particularment cert en l’arquitectura 
gòtica, la complexitat tècnica i la precisió de la qual no només van enlairar la valoració social i 
professional del mestre d’obres, sinó que van limitar les oportunitats de la intervenció 
significativa del donant”;XXI 

i encara Stefaan van Liefferinge, el 2010, que no vol però fer desaparèixer alguna distinció entre 

l’intel·lectual i el constructor: 
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Il·lustració 42: oratori descrit per Gregori de Nissa. Reconstrucció de B. Keil, a André GRABAR, Martyrium (GRABAR 2 1946, figura 82) 
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“després del segle XII, la matemàtica es va anar transformant en una disciplina teòrica 
especialitzada i la pràctica de la construcció va desenvolupar els seus procediments geomètrics 
propis. Però al París del segle XII [...] els estudiosos i els constructors feien servir mètodes 
similars, i aplicaven el coneixement científic a la interpretació de l’Escriptura i a la solució de 
problemes arquitectònics amb inventiva i pragmatisme”.XXII 

  
La interpretació de les fonts pot arribar a ser difícil, i les lectures que se’ns presenten com a més 

evidents poden ser equivocades,XXIII però és bastant clar que Gregori de Nissa, a la Capadòcia i a finals 

del segle IV, tenia un projecte bastant definit en forma i dimensions de planta i secció i també en 

materials i qualitats, i no cap constructor, quan demanava per carta a Amfíloc, bisbe d’Iconium, que li 

busqués obrers en quantitat suficient, amb experiència adequada i sense pretensions excessives;69 sembla 

també que Gregori de Tours, a l’últim quart del segle VI, descriu efectivament i inequívocament la 

relació entre algú que decideix i algú que fa quan explica, en el que ha estat considerat el primer text 

que documenta aquesta relació a l’Europa cristiana, que “l’esposa del bisbe (de Clarmont) va fer 

construir, als afores de la ciutat, l’església de Sant Esteve. Com que volia embellir-la amb pintures de 

                                                           
69 “Ha d’ésser possible,  a partir d’una estimació, fer conèixer a la teva Perfecció les dimensions que es poden avaluar per tot 
l’edifici. Amb aquesta finalitat intentaré explicar-te’n tota l’estructura amb una descripció. (3) La forma de l’oratori és la d’una 
creu, constituïda en totes les seves direccions, com convé, per quatre sales, però les juntures d’aquestes sales no es toquen 
com veiem pertot en una planta cruciforme. A l’interior de la creu hi ha un cercle repartit en vuit angles –he anomenat cercle 
aquesta forma octogonal perquè és arrodonida- de manera que els quatre costats de l’octògon que s’oposen diametralment els 
uns als altres uneixen amb els seus arcs el cercle del mig i les sales disposades als quatre costats. (4) Els altres quatre costats de 
l’octògon situats entre les sales rectangulars, no es prolongaran per constituir sales, sinó que a cadascun d’ells s’hi adossarà una 
absidiola que, en forma de petxina, s’acaba per dalt amb un arc. Així hi haurà vuit arcs en total, gràcies als quals les sales 
rectangulars i les absidioles faran de la mateixa manera la seva unió amb el centre. (5) A l’interior dels pilars d’angle, s’hi alçaran 
columnes en nombre igual, per l’ornament i la solidesa; i aquestes suportaran sobre elles uns arcs construïts de la mateixa 
manera que els exteriors i adossats a ells. (6). Damunt d’aquests vuit arcs, per causa de les proporcions de les finestres que hi 
ha a sobre, l’edifici octogonal s’enlairarà quatre colzades. El que s’hi alçarà al damunt serà de forma cònica, i la volta farà que la 
forma de la coberta passi d’una gran obertura a una falca punxeguda. (7) La dimensió en amplada de cadascuna de les sales 
rectangulars serà de vuit colzades, la longitud serà la meitat més llarga, però l’alçada serà la que exigeixi la proporció amb 
l’amplada. (8) La mateixa dimensió per a les parts en semicercle: l’espai entre les pilastres mesurarà igualment vuit colzades en 
total; i la mida que doni el traçat del compàs amb la punta fixada al mig del costat i que es faci passar per les seves extremitats, 
això tindrà de profunditat. L’alçada també aquí la determinarà la proporció amb l’amplada. (9) El gruix del mur, a fora dels espais 
interiors ja mesurats, serà de tres peus; envoltarà tota l’obra. (10) Exposant tot això amb cura, he entretingut la teva Bondat 
amb la finalitat que puguis avaluar, a partir del gruix dels murs i de les dimensions interiors, a quant puja el nombre de peus 
(quadrats). Com que la teva intel·ligència és molt hàbil en totes les coses, i se’n surt, per la gràcia de Déu, de tot el que vols, et 
serà possible igualment, a partir d’aquesta enumeració minuciosa, avaluar la massa de conjunt a què puja tot això, de manera 
que no ens enviïs ni massa obrers ni massa pocs. (11) Et prego, sobretot, que vetllis atentament perquè n’hi hagi algun que 
sàpiga construir una volta sense cintra. He sabut, en efecte, que quan es construeix d’aquesta manera, és més sòlida que no la 
que descansa sobre suports. És la manca de fusta la que ens ha portat a la idea de cobrir tot l’edifici amb un sostre de pedra, 
perquè en aquests paratges no hi ha fusta per cintres. (12) Sàpigues, amic sincer, que alguna gent d’aquí m’han promès per 
contracte, per una obra de pedra tallada, trenta obrers per una peça d’or, la dispesa convinguda acompanyant, evidentement la 
peça d’or. Però aquesta manera de preparar les pedres no és al nostre abast, i el material de construcció serà el maó cuit i la 
pedra ordinària, perquè no els calgui passar temps ajustant harmoniosament els uns amb els altres els costats de les pedres. Sé 
que per l’habilitat i la moderació en matèria de salari, els obrers d’ací són millors que no els que podem tenir aquí al nostre 
servei. (13) El treball dels picapedrers no consisteix només en les vuit columnes que cal retocar i embellir, sinó que també s’han 
de fer les bases de les columnes en forma d’altar i capitells esculpits d’estil corinti. (14) Una entrada feta de marbres treballats 
amb una decoració convenient; els portals posats al damunt ornamentats amb art i les representacions habituals al llarg de les 
motllures de l’entaulament –per tot això, s’entén que nosaltres proporcionarem els materials, però és l’art qui donarà forma a 
la matèria-, i finalment les columnes del peristil, que no seran menys de quaranta, són també feina dels picapedrers” (GREGORI 
DE NISSA c 381, 289-299) (il 42). 
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Il·lustració 43:  San Pietro al Monte di Civate, Jerusalem celestial, planta de l’església, rius del paradís, adoració de l’anyell, lluita de Miquel amb el drac (s XI-XII). 
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diversos colors, va agafar un llibre sobre els seus genolls, va llegir una vella història sobre la vida d’aquest 

sant i va indicar als pintors què havien de representar als murs”;XXIV i Notker Bàlbul, a finals del segle IX, 

es refereix a una relació anàloga –que no pot conèixer de primera mà, però que és clar que sí que li 

resulta ben imaginable- en el nostre camp, als Gesta Karoli: “quan el vigorós emperador Carles va poder 

tenir algun descans, no va voler ensopir-se en la inactivitat, sinó dedicar-se al servei diví, de manera que 

va fer per construir, al lloc on va néixer, una basílica amb una disposició pròpia, amb més presència que 

les obres dels antics romans, acabada aviat per poder gaudir del seu vot. Va convidar, per a aquesta 

fàbrica, mestres i artífexs en totes les arts, de totes les regions d’ençà del mar. Per sobre de tots ells, hi 

va situar un abat molt expert en l’execució d’obres”.XXV La bibliografia ha enunciat l’interès d’entrar a 

buscar aquests personatges i ha començat a fer-ho,70 i tot i que “el nostre coneixement de les relacions 

entre l’intel·lectual i l’artista a l’Edat Mitjana es redueix, fins avui, a un cert nombre d’observacions tretes 

de recerques puntuals” i que en resulta “un conjunt de circumstàncies particulars i no [...] cap regla 

general”,XXVI d’observacions d’aquestes n’hi ha prou com per poder assegurar que és fals que, a l’Edat 

Mitjana, mai ningú alfabetitzat vagi tenir cap paper determinant en la concepció d’alguna figuració71 o 

d’algun edifici. 

                                                           
70 Sobre el programa iconogràfic de San Pietro al Monte de Civate (il 43): “l’anàlisi comparativa de la decoració i de les 
inscripcions de Civate ens permet així reconstituir en les seves línies essencials el procés espiritual que va conduir a 
l’establiment definitiu del programa iconogràfic. Ens revela una personalitat excepcional, un home amb una cultura patrística i 
una sensibilitat per l’art del seu temps semblants a les d’Angilbert de Saint-Riquier, d’Eginard, de Bernward de Hildesheim o de 
Suger. Com a Saint-Dénis, no s’ha deixat res a l’atzar. Cada detall, si se’l vol examinar de prop, és significatiu, i portador d’un 
missatge precís. La coherència del programa suposa la participació atenta i constant del seu iniciador en el treball dels artistes 
triats per realitzar-lo [...] Aquest home devia ser allí per dirigir la seva obra i per seguir-ne pas a pas la traducció figurada [...] 
Aquests treballs considerables [...] s’han posat en relació des de fa molt temps amb l’exili a Civate d’Arnulf III de Porta 
Orientale. Triat arquebisbe de Milà el 1093, no va ser reconegut pel papa fins al 1095. Va morir el 1096 i va ser enterrat a 
Civate. Ell, o potser un clergue del seu entorn immediat, ha de ser reconegut com l’ordenador del programa de Civate” 
(CHRISTE 08 1984, 133). Més cap aquí, “el programa de Civate va ser dissenyat, clarament, per un ideador versat en teologia” 
(M. E. MÜLLER 2009, 343). 

71 Hug de Sant Víctor va començar un dels seus escrits sobre l’arca de Noè amb una llarga descripció que de primer és ben bé 
la d’un dibuix de planta i es va tornant tridimensional: “Busco el centre de la superfície on vull dibuixar l’arca, hi fixo un punt i hi 
centro un quadrat petit que representa aquella colzada que acaba l’arca per dalt. Al voltant, en faig un altre una mica més gran: 
que sembli com si l’espai que hi ha entre el quadrat exterior i l’interior fos una mena de bastiment de la colzada. Fet això, 
dibuixo una creu al quadrat de dins de manera que cadascun dels extrems dels seus braços toqui un costat i la cobreixo amb 
or. A continuació acoloreixo els espais del quadrat que queden entre els quatre angles de la creu, els dos superiors de color de 
flama i els dos inferiors de blau viu. Això perquè es vegi que una meitat de la colzada representa el foc ab el color de la flama, i 
l’altra meitat un cel nuvolós amb el color blau. [...] A continuació pinto el volt de l’espai del bastiment de color porpra i verd, 
per fora porpra i per dins verd, i al mig de la creu daurada hi pinto un anyell dret. Amb això he acabat la colzada. [...] Feta la 
colzada del mig, faig un altre quadrilàter amb el mateix centre, tan gran com gran vull fer l’arca, de llargada sis vegades 
l’amplada, perquè l’arca tenia tres-centes colzades de llargada i cinquanta d’amplada, i era sis vegades més llarga que ampla. [...] 
Després, pel mig d’aquest quadrilàter, és a dir pel mig del buc de l’arca, faig dues línies en el sentit de la longitud separades la 
mateixa distància que fa la colzada del mig. I faig el mateix en el sentit de l’amplada, dues línies de paret a paret [...]. Així les 
dues cintes s’estenen l’una pel mig de la longitud i l’altra pel mig de l’amplada, i s’intersequen fent una creu sobre la colzada del 
mig encaixant-hi en l’ampada interior i deixant que el bastiment surti enfora. Fet això, divideixo l’espai que va del punt del 
centre, o del mig de la colzada, a cadascun dels angles de l’arca en tres parts iguals, i amb el regle ajunto amb línies els punts 
adjacents segons la longitud i segons l’amplada, sempre de punt a punt, i així tinc dos quadrilàters més igualment sis vegades 
més llargs que amples, separats en una proporció tal que tant com el primer supera el del mig, el del mig supera el tercer. [...] 
Fet això, si voleu saber com aquesta figura representa la forma de l’arca, enteneu que hi ha una columna quadrada dreta al mig 
de l’amplada de l’arca, d’alçada menor que l’amplada com tres és menor que cinc, perquè l’alçada de l’arca era de trenta 
colzades i l’amplada de cinquanta. Si us pregunteu com es pot entendre que hi hagi una columna en aquesta franja, considereu 
això: la colzada que ara és, segons la posició, al mig del pla, enlaireu-la de manera que arrossegui totes dues franges, i que totes 
les meitats en pengin i es componguin pla contra pla, per veure la columna dreta. Al cim hi ha la colzada, que segons la posició 
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Il·lustració 44: el monjo Guthlac construeix la seva capella. British Library, Harley Roll Y.6 (finals s XII o principis XIII) 
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Quant a l’ús del terme “arquitecte” i d’altres de propers en les fonts, i aplicats als clergues, Nikolaus 

Pevsner ja va assenyalar, el 1942, que “verbs tals com fecit o construxit i noms tals com aedificator o 

fabricator s’utilitzen, com a norma, per als promotors [...] sense cap relació amb el fet de si també eren 

els projectistes o no”;XXVII però podien ser-ho, és clar, i amb Hiscock 

“l’evidència es pot considerar equívoca. Fins quan Evracle, bisbe de Lieja al segle X, va ser 
descrit com a sapiens architectus, això era aparentment un compliment més o menys comú en 
l’època per a un eclesiàstic que era un «savi arquitecte» dels assumptes de l’Església. Però 
aquesta interpretació no seria tan convincent aplicada a Hug, un monjo de Montier-en-Der cap a 
finals del segle X, que havia estat format en una sèrie d’arts i que treballava en la restauració de 
les esglésies del bisbe, ni al bisbe Argeric de Verdun, que al segle següent va arribar a ser «un 
bon arquitecte i pintor»”.XXVIII 

La definició d’Isidor deixa obertes totes les interpretacions:  “Els arquitectes són caementarii, que 

disposen sobre els fonaments”;XXIX Pevsner ja va fer notar que caementarii és paraula del tot lligada a 

l’execució, però que el que ve després sembla relacionat amb el disseny perquè, sempre amb Isidor, 

disposar és cosa diferent de construir: “les parts dels edificis són tres: disposició, construcció, bellesa” i 

la disposició és “l’ordenació dels terrenys o dels sòls, i dels fonaments”; en canvi, la construcció és 

“l’edificació dels maons i de l’alçada”; tot i que és cert que la tan clara distinció s’enterboleix 

immediatament, “la construcció consta de fonaments, pedres, calç, sorra i taulons”, per tornar al principi 

de seguida, “s’anomena fonament allò que sigui la base de l’edifici”.72 Que els fonaments estiguin en 

aquesta relació complexa entre el disseny i la construcció, però, no és l’última de les complicacions que 

dificulten la interpretació dels documents; Dominique Iogna-Prat explica que “per «fonaments», en el 

sentit material, s’entén principalment la designació dels béns fundacionals [...] les actes que registren la 

donació de béns a les esglésies, seculars o regulars, amb finalitats de construcció, recorren, de manera 

                                                                                                                                                                                           
teníem abans en el pla enmig de totes dues franges. La colzada no és pot entendre, doncs, sinó com la columna vista per dalt, i 
el bastiment de la colzada és aquella peça que vola, al cim de la columna, per rebre les bigues que hi pugen des de tot el volt. 
[...] I tot i que de l’alçada de la columna només en veiem la meitat de la franja, ens cal entendre que és més gran, tant com 
trenta és més gran que vint-i-cinc, però això no es pot representar en pla. [...] Amb la columna dreta al mig de l’arca, posem 
bigues des de cadascun dels angles fins al seu cim [...] A continuació, que pugin els dos quadrilàters interiors i cadascun des de la 
seva posició fins que ortogonalment arribi a ajuntar-se pertot arreu amb les bigues, i que el quadrilàter extrem es quedi a baix; i 
aleshores mireu com l’espai que queda entre el primer quadrilàter i el segon compta com la primera mansió, el que hi ha entre 
el segon i el tercer com la segona, i el que hi ha entre el tercer i la colzada de dalt de tot com la tercera. Fet això, teniu la 
forma de l’arca tota completa, i per dalt estreta fins a la mesura d’una colzada. La posició de la columna que hem dit és tal que 
surt del mig del buc de l’arca, i en totes les mansions ocupa el lloc del mig i aguanta tota la fàbrica” (HUG DE SANT VÍCTOR 2 
c1140, 681-684); s’ha discutit extensament sobre la possibilitat que Hug ja tingués el dibuix al davant quan redactava, o que 
pretengués que algú li dibuixés, o pràcticament qualsevol altra alternativa imaginable (SKUBISZEWSKI 2 1990, 265-267); però 
hauria de quedar fora de discussió que sabia com dibuixar i que li interessava. 

72 (ISIDOR 1 615 c, XIX 9-11), i també (RABAN MAUR 4 842-846, XXI II-IV). La definició d’Isidor és una elaboració reduïda a 
molt pocs termes; a 1Cor 3,10, Pau afirma que “jo, com a bon arquitecte, he posat els fonaments [fundamentum posui]”; a finals 
del segle IV, Jeroni escrivia al seu comentari de l’epístola de Pau a Titus, que “la dignitat apostòlica és disposar els fonaments 
[fundamentum jacere] de l’Església, que ningú no pot disposar [ponere] sinó l’arquitecte” (Jeroni. “Commentariorum in 
epistolam ad Titum” 693. A: PL 26, 561). En Isidor, els arquitectes disponunt. Altrament, la distinció entre disposar els fonaments 
i construir-hi a sobre és qualitativa, ja a partir del text de Jeroni, que Raban Maur, recull també literalment a l’“Expositio in 
Epistolam I ad Thessalonicenses”, PL 112, 659: “els artesans inferiors poden construir l’església sobre el fonament”; a Raban, ens 
hi remet William J. Diebold (DIEBOLD 2 2003). 
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Il·lustració 45: Prudenci, Psicomàquia, la Prudència dirigeix la construcció del Temple. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 135, f 434 i 435. (c1000).  
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especialment estereotipada a partir de l’època carolíngia, sembla, a l’expressió a fundamentis construere, 

adequada per fer del donant un constructor col·locat als orígens de la fundació”.XXX 

 
Sabent que la lectura dels documents que ho justifiquen pot canviar, el fet és que la bibliografia permet 

reunir una llista d’abats i bisbes dels segles X i XI que semblen haver intervingut de manera important en 

la construcció dels seus edificis. Del bisbe Ulric d’Augsburg (890-973) s’explica que 

“considerava sovint, amb estudi prudent i mirada penetrant els arranjaments de l’església 
(positiones aecclesiae) i en deplorava la poca llum i la manca de vistositat de la cripta, que li 
desagradaven força, i manifestava que, si Déu ho volia, ell ho construiria de manera escaient i 
harmoniosa [...] Aleshores va posar els fonaments amb saviesa i va perfer-ho sòlidament”,XXXI 

i també que 

“van venir els seus nebots, el comte Riwin [...] i el comte Hubald [...] i li van demanar si podia 
anar a la ciutat que es diu Wittislingen i ensenyar-los de quina manera podien ordenar l’església 
d’aquell lloc –on els cossos dels seus pares havien estat encomanats a la terra, i que ell els havia 
advertit sovint que milloressin, i que hi entressin els cossos, perquè no fossin profanats per la 
pluja- i quina dimensió havien de donar-hi [...] Per l’amor de Déu i per l’amabilitat llur, hi va anar, 
i els va instruir bé sobre com ampliar amb una ordenació prudent aquesta església sobre aquells 
cossos”;XXXII 

de l’abat Ansteu de Metz (+960) es diu 

“que va restaurar amb vigor i prudència tots els edificis caiguts a l’exterior del monestir, i que 
«va construir els estatges de l’orde monàstic segons una figura molt bella». Quant a la seva 
peritia, «havia arribat a tenir una experiència d’arquitectura gens negligible, i en tot allò que va 
disposar, no era fàcil que ningú pogués discutir, enlloc ni en cap edifici, res de relatiu a la 
simetria o la proporció»”;XXXIII 

a l’abadia de Ramsey, l’abat Osvald (+992), “donava instruccions [...] amb un projecte «de dibuix molt 

bell»;XXXIV el monjo Garcies lloa l’abat Garí de Cuixà com “un àngel, o més ben dit un home celestial, 

que treballava contínuament en la construcció de la basílica”, que 

“amb la seva feina diligent, amb tota la grandesa de l’art de construir i amb una veneració 
admirable, va aixecar les parets fins a les altures; va tancar les cobertes bellíssimament en tota la 
longitud del carener, amb distinció tant en els embigats com en els ornaments. Construí 
agradablement el santuari del Sant dels Sants, dit presbiteri, i el seu paviment; allí hi assentà amb 
tot l’honor l’altar del príncep Miquel, sobre quatre belles columnes hexagonals”;XXXV 

Erlande-Brandenburg afirma que “Odoí (mort el 1012), bisbe de Llemotges, va traçar ell mateix la planta 

de la seva catedral. Sembla que l’abat Airard va jugar un paper semblant a l’obra de Sant Remigi de 

Reims, en una empresa excepcional per a l’època”;XXXVI Pevsner ja recollia, en relació amb Guillem de 

Volpiano, abat de Sant Benigne de Dijon, que “dirigia els mestres d’obres i els dictava les feines”73 quan 

                                                           
73 (PEVSNER 2 1942, 236-237), sembla que a partir d’“Altera vita”, 8-9. A: PL 141:856-57. Pevsner recull altres usos de la idea 
de dictar l’arquitectura: “Dictare […] en el codi legal del rei Rotari, del segle VII […] només pot voler dir dictar com s’ha de 
construir una casa, és a dir una feina genuïnament d’arquitecte, o almenys de mestre d’obres […] a l’època carolíngia […] una 
de les vides d’Eigil, abat de Fulda, parla d’un monjo Racolf com a «dictante magistro» d’obres de construcció de no poca 
importància […] Al segle XI […] un Bliter de Canterbury és anomenat «praestantissimus artificum magister, templi spectabilis 
dictator»” (PEVSNER 2 1942, 236-237). 
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Il·lustració 46: l’abat Desideri de Montecassino ofereix a Sant Benet el llibre amb la Regla, els edificis que ha construït i els camps de conreu (finals s XI). 

Biblioteca Vaticana, lat. 1202, f 11v. 
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va reconstruir l’abadia a principis del segle XI, i Erlande-Brandenburg hi afegeix que “va formar tan bé els 

seus obrers que va poder-ne enviar algun a l’obra de Fécamp quan ho van demanar els religiosos del lloc. 

Quan Ricard II, duc de Normandia, va decidir continuar l’obra començada per la seva dona Judit (morta 

el 1017) a Notre-Dame de Bernay, en va confiar el seguiment a Guillem, que de seguida va encarregar la 

feina al seu deixeble Thierry”;XXXVII Pevsner assegura de Bennó d’Osnabrück (1020-1088), a partir d’un 

fragment de la seva biografia, que “estem davant d’un d’aquells eclesiàstics que eren arquitectes 

autèntics”,XXXVIII i des de les relacions que observa entre els edificis que li atribueix, que era un 

“dissenyador original i inspirat”;XXXIX la biografia explica també que 

“es va distingir com a arquitecte: era molt destre en l’ordenació de l’obra dels constructors [...] 
Tal com ja hem dit més amunt, era molt expert en l’art de l’arquitectura [...] A més d’aquesta 
pràctica de l’experiència, però, que el va preparar particularment per a l’administració de les 
coses al més alt nivell, tenia també una perícia sorprenent en les coses petites. De 
coneixements de com portar una explotació, en tenia molts més que ningú, i certament també 
de construcció d’edificis, de cria de bestiar gros i menut, de conreus i d’altres assumptes de la 
terra. Sembla que, en relació amb tots els aspectes de l’agricultura, que no havia arribat a 
dominar gràcies a la pràctica, sinó a l’art, no hi havia gairebé ningú que hi fos més destre, i que 
en conseqüència en tragués més rendiment que no pas ell”;XL 

Heribert va fundar el monestir de Deutz el 1002, i allí “va impartir als seus arquitectes «la ciència de 

totes les construccions»”;XLI a l’abadia de Sant Martí, a Tours, cap al 1014 “Hervé «indicava als mestres 

on havien de posar els fonaments de l’obra incomparable», havent rebut la guia de l’Esperit Sant”;XLII 

Tangmar escriu sobre Bernward de Hildesheim74 (960-1022) -que va ser tutor d’Otó III- que 

“tot i que el seu esperit anhelava amb un foc vivíssim el coneixement de totes les arts liberals, 
no s’havia dedicat pas menys a l’estudi d’aquelles arts inferiors que anomenen mecàniques. Es 
distingia força en l’escriptura; s’exercitava en la pintura amb molta diligència; excel·lia 
meravellosament en l’orfebreria, en el muntatge de les pedres precioses i en les construccions, 
com va mostrar clarament en els molts edificis que va compondre després amb conveniència 
solemne”;XLIII 

ja alguns anys després, entre el 1066 i el 1071, Desideri de Montecassino va reconstruir l’església del seu 

monestir (il 46): 

                                                           
74 Hartwig Beseler, després d’haver estudiat llargament l’església de Sant Miquel, es declarava convençut de la bondat de la 
“tradició pietosa” que n’atribuïa el disseny a Bernward: “La rica [...] litúrgia dels àngels, que es desenvolupava en la jerarquia 
dels nou altars dels àngels, només pot haver estat dissenyada per un clergue, però té també una capacitat de convicció artística 
tan gran que costa posar el sistema teològic per davant de la solució arquitectònica. Igualment, el maneig dels numeri solidi, que 
Roggenkamp ha comprovat, assegura una intervenció clerical potent, perquè és ben cert que la filosofia dels nombres no estava 
a l’abast dels laics, en aquesta època. I d’altra banda, haver enlairat l’harmonia de les xifres en l’esfera de l’experimentable 
sensitivament, haver donat cos a la prova de la teoria, és una exhibició de capacitat. 
D’una banda el mestre constructor va tenir tan continuadament presents la teologia i la filosofia que no és possible separar-les 
de la concepció arquitectònica. De l’altra, un detall com el del capitell és en tanta mesura coherent amb l’esperit de tota la 
construcció, que només es pot pensar com a projecte del mateix mestre: que es mostra així com un innovador amb una 
capacitat d’abstracció fora del comú, que sacrifica sense vacil·lació l’antiga forma sagrada a la pura matemàtica –sense esdevenir 
dogmàtic” (BESELER 1954, 112). 
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Il·lustració 47: Codex Aureus de Sant Emmeram, Bayerische Staatsbibliothek,Clm 14000. 

47a. Maiestas Domini. A la mandorla, a l’esquerra, Librat tetragonum miro discrimine mundum (Aulae Sidereae, vers 6: Regnat tetragonum pulcro discrimine mundum); a 
la dreta: Christus, uita hominum, caelorum gloria summa (Aulae Sidereae, vers 77: Vita, salus hominum, caelorum gloria summa). Dutton i Jeauneau llegeixen també, a 
Sant Joan: Quae nullus potuit hominum nec mentis acumen (Aulae Sidereae, vers 65: Quem nullus nouit sensus nec mentis acumen), i Vt Deus aeternus factus caro 

uirgine natus (Aulae Sidereae, vers 70: Vt Deus aeternus factus caro lapsus ad ima) (DUTTON i JEAUNEAU juny 1983) 
47b. Text de la part inferior de l’Adoració de l’Anyell (il 52b). Dos últims versos: Et Princeps Karolus vultu speculatur aperto / Orans, ut tecum uiuat longeuus in aeuum 

(Aulae Sidereae, vers 101: Heros magnanimus longaeuus uiuat in annos) 
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“ens recorda, la dedicatòria del Lezionario [... que] és Desideri qui decideix construir la nova 
església, qui decideix com ha d’ésser, què ha de significar. Se’n va personalment a Roma a 
comprar larga manu els materials d’espoli”.XLIV 

Per a Günter Bandmann, el 1951, 

“el donant determinava la planta i fixava també totes les formes concretes, o feia de la tria dels 
seus constructors una opció que deixava clara la direcció dels seus propòsits i feia conèixer els 
arquetipus de què volia revestir-se. Les fonts medievals que anomenen arquitectes els abats 
Ratger i Eigil de Fulda i Ansteu de Metten, o els bisbes Bennó d’Osnabrück, Bernward de 
Hildesheim i Popó de Trèveris, no són deficients, sinó que comuniquen ben bé l’important: el 
donant és qui té atribuïda la decisió del tipus de l’edifici que s’ha de construir”;XLV  

la majoria dels texts que expliquen l’activitat d’aquests personatges no impossibiliten lectures més 

precises; Plató podria emmarcar-les totes: “és absolutament indefugible que el qui fa servir cada cosa en 

sigui el més expert, i que adverteixi el fabricant del que dóna bon o mal resultat en allò que ell usa. Per 

exemple, el flautista: és ben segur que ha d’advertir el flauter pel que fa a les flautes que el serveixen 

quan toca. Li prescriurà com les ha de fer, i l’altre l’atendrà”,XLVI i l’interès és la determinació de l’abast 

de la prescripció.  

 
Tenim texts de l’alta Edat Mitjana occidental sobre edificis concrets, redactats per clergues com aquests 

o gent del seu nivell: d’entre els del gènere –perquè té especificitats importants que el fan 

particularment interessant en el nostre context- examinarem el poema Aulae Sidereae, de Joan Escot 

Eriúgena. Eriúgena, que possiblement no estava ordenat,XLVII va escriure Aulae Sidereae per commemorar 

la capella del palau de Compiègne75 de Carles el Calb, alguns anys abans de la consagració de l’edifici 

l’any 877.76 Yves Christe va suggerir que Eriúgena havia fet, a la cort de Carles, el paper “de conseller 

ocasional en matèries artístiques, un paper comparable al d’Eginard amb Carlemany i després amb el seu 

fill Lluís el Piadós”;XLVIII i Gustavo Piemonte ha recordat que a De praedestinatione (850-851), on havia 

utilitzat l’exemple d’una gran casa, “el nostre autor no es limita a esmentar la casa (imaginària) que li 

serveix d’escenari, sinó que es dedica amb plaer notori a donar-ne una descripció detallada”XLIX: el gust 

amb què Eriúgena recorre aquesta casa és efectivament manifest, tant com provada sembla la seva 

participació en el programa de les miniatures del Codex Aureus de Sant Emmeram (il 47),L  i la possibilitat 

apuntada per Christe s’aguanta. Seria imaginable, doncs, que Eriúgena hagués tingut també algun paper 

en el disseny de l’edifici que celebra. Michael Herren va raonar de forma consistent, a partir de 

consideracions d’història política, que “Aulae sidereae va ser escrit per commemorar que Carles va 

                                                           
75 Ni Traube ni després -el 1933- Cappuyns, admetien la identificació amb la capella de Compiègne; Traube havia proposat una 
llista de possibilitats, i Cappuyns optava per Reims (PIEMONTE 1990, 41). Per a la discussió d’altres opcions que s’han plantejat, 
v May Vieillard-Troïekouroff el 1971 (VIEILLARD-TROÏEKOUROFF 1971, 89). 

76 Michel Foussard va considerar que el poema s’havia redactat per a la consagració de l’església, el 5 de maig del 877, 
explícitament contra la hipòtesi de Cappuyns de la mort d’Eriúgena poc després del 870 (FOUSSARD 1971, 79); Vieillard-
Troïekouroff vol que la decisió de construir la capella no estigui presa abans de la coronació imperial de Carles el Calb, el 875; 
Yves Christe està convençut que el poema es va escriure “no per a la inauguració de l’edifici, sinó alguns anys abans, quan se 
n’havia decidit la construcció” (CHRISTE 09 1987, 144). 
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Il·lustració 48: planta inferior i secció de la capella palatina d’Aquisgrà (KREUSCH 1958, làmines 37 i 38) 
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celebrar el dia de Nadal a Aquisgrà el 869 i per anticipar futures celebracions d'aquesta festa en la seva 

nova església fundada després de la redivisió de l'imperi del 870. El poema degué ser escrit, gairebé amb 

certesa, el 870”;LI el rei havia ocupat l’antiga capital del seu avi l’any 869, però no s’hi va poder 

consolidar militarment i va haver d’abandonar-la i de renunciar-hi definitivament a favor de Lluís el 

Germànic al tractat de Meersen, el 870. Amb Herren, la decisió de construir una capella anàloga a la 

d’AquisgràLII (il 48) s’hauria pres en aquest moment; i el rei coronat dels versos finals que es mira l’edifici 

que l’envolta estaria assegut al tron de Carlemany el dia de Nadal del 869 i prometent alhora la repetició 

de l’escena a la nova capella bell punt s’acabés.77 S’ha considerat que, de tot el poema, els versos 

directament descriptius de la capella de Compiègne –sobre la qual només tenim texts escrits, i no cap 

mena de referència arqueològica78- són els situats a partir del 85 i fins al final; però manejarem també els 

primers: 

L’aula sidèria tota en cercles paral·lels,     
lliga amb cabellera daurada la llum titànica.    
Fixa dos cops l’ombra que dobla la llum, idèntica; 
Dos cops fa que en canvïi el creixement solsticial, 
Dóna així a l’any dues vegades dos moviments,   5 
Mena amb precisió el pur cicle tetragonal dels 
Signes en doble grup de sis recorrent la volta, 
Tants com mesos per endreçar els treballs a la terra. 
Corren els temps sobre aquestes juntures, i jo en 
Canto els trofeus enlairats a la vuitena part   10  
[...] 
Gran Mare de Déu, tres cops feliç, santa Maria,    
-Tu a qui lloen els cels, a qui el món fa els seus vots- 
Sigues de Carles defensa avinent, alt abric; 
T’obra magníficament l’estança radiant,    85 
Cambra variada per les columnes de marbre, 
Alta casa tota feta amb la norma del cent. 
Mira els polígons, els girs i els arcs com hi volten; 
Com lliguen regulars els costats; capitells; bases; 
Torres, merlets, teginats, sostres enginyosos;   90  
Amples endins, les finestres, lluernes de vidre; 

                                                           
77 Sembla que Vasily V. Petroff ha aportat arguments contra la relació del poema amb cap celebració concreta en un seu article 
sobre el poema del 1999 (PETROFF 2 1999); de l’article, però, només en coneixem recensions: la molt breu de Medioevo Latino  
XXIV, p 282, i la més extensa de (roii.ru/publikatsii 1999). Quant a la datació del projecte i la responsabilitat d’Eriúgena en el 
disseny, la posició de Petroff coincidia, el 1998, amb la de Herren: “Comparteixo l'opinió de Michael Herren que a l'època de la 
composició del poema (c 870) la nova església del rei Carles només era un projecte. Això, penso, va donar a Joan Escot la 
llibertat de proposar un programa constructiu, les seves pròpies idees sobre com havia de ser un temple reial. Perquè sembla 
que l'església que descriu era idea seva, una combinació de trets del temple de Salomó (que inclouen la seva reproducció en la 
visió d'Ezequiel) amb d'altres de la capella palatina de Carlemany a Aquisgrà” (PETROFF 1 1998, 97-98). 
78 “La influència de la capella palatina d’Aquisgrà és coneguda a partir de diversos texts d’autors medievals contemporanis. En 
alguns casos, no se’n pot treure cap conclusió, perquè els edificis que descriuen no han estat excavats i són completament 
desconeguts. Aquesta és la situació de la capella del palau imperial de Compiègne” (KLEINBAUER primavera 1965, 3). 
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Il·lustració 49: el zodíac (s XI), al Comentari de Macrobi al Somni d’Escipió, Copenhaguen NKS 218.4º, f 25r 



3. Architectus 

37  

 

Part de dins pintures; terres i graons de pedres; 
Tot volt els pòrtics, els armaris, els pastoforis, 
Pugen i baixen multituds seguint els altars; 
Plens de llànties canelobres i salamons.    95 
Tot és brillant de gemmes, pertot resplendeix l’or; 
Pal·lis i cortines circumden arreu el temple. 
Ferm a l’alt tron, el rei veu totes aquestes coses, 
Dalt de tot lluu la corona que va ser dels pares, 
D’or de Bactriana els ceptres que emplenen sa mà:  100 
Visqui molts anys en longevitat l’heroi magnànim.79 

                                                           
79 Els versos que ometem al text són els següents: 

[...] 
D’Àries i Balança, de Capricorn i Càncer. 
Tu, Àries, lloa el triomf de Crist concebut, 
Parla Capricorn de les joies del Verb naixent; 
Neix el precursor de la llum al zenit de Càncer, 
N’és temps, des de Balança: tens davant els trofeus.   15 
Si algú de cor pietós s’envola amb la ment, 
I lleuger passa dellà l’objecte dels sentits, el 
Du Saviesa fins l’harmonia de les coses, 
Entra amb la clara subtilesa de la raó 
Dins tots els llocs, tots els temps curulls del Verb de Déu.  20 
Tot el món portador dels símbols del Crist naixent. 
Car el Déu Verb ve al món des del ventre de la Verge 
I acreix la llum i l’ombra de la nit és vençuda: 
Mísers com som tan lluny de la llum del Paradís, 
Closos en la tenebra de l’error on caiguérem,   25 
Pròfugs volent-ho dels trons refulgents de la vida, 
Lícitament encadenats a la mort perpètua 
-Paga amb què el gènere mortal expia els seus deutes, 
Sent quin càstig mereix la supèrbia ufanosa-, 
Vol tornar-nos i restaurar-nos als trons d’abans.   30 
S’alça per tu aquesta vuitada on la llum 
Venç la foscor, davant les calendes del bifront. 
Ritme de vuit acorda les accions divines: 
Car Nostre Senyor que conforma tot el temps, 
Nat, concebut, retornat de la mort en vuitens,   35 
Rep a la vuitada els senyals de la llei antiga; 
Un final en vuitada donarà el món a tots els 
Cursos diversos dels anys i les coses caduques 
Ja havent-ne canviat la parença en forma estable. 
Quan els homes renascuts de la mare comuna   40 
Deixin el fang de la terra pels cossos celestes, 
Denses messes verdes lluiran als rengs dels solcs 
I serà en acte la cara de la nova terra, 
Tot refet en les causes pròpies de les coses. 
És això el que dins dels nostres cors silenciosos   45 
L’arpa modula amb els sons del seu ritme de vuit. 
Crida i no para mai l’esperit interior, 
Sempre en qualsevol so hi ressona alhora tot l’any. 
Mostra l’Escriptura i s’hi avé l’ordre de les coses, que 
Tal com la Providència disposa quan neix,    50 
Fixa també ella el lloc on de primer es fa visible: 
Tria Betlem que fou possessió de David, 
Rei psalmista, del genitor de Crist pel llinatge. 
Salve, santa casa, tan rica de pa dels pares, 
Camp celestial curull de collites divines    55 
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Il·lustració 50: església de Sardis, Beat de Girona (975), Girona, Catedral, Manuscrit 7 , f 89v 
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Yves Christe ja va assenyalar que dos dels versos finals remeten a la visió del Temple d’Ezequiel, amb la 

norma del cent de 87 i les finestres amples endins de 91;80 de fet, el poema conté força més referències als 

edificis bíblics o constantinians, amb una estructura d’encadenaments repetits: els costats que lliguen 

regulars, els capitells i les bases apareixen al comentari sobre el Tabernacle de Beda;LIII les torres i merlets 

de 90 són la Jerusalem històrica del salm 48;81 també de merlets i ara de teginats n’hi ha al comentari del 

Temple de Beda, que vol trobar-los a la descripció bíblica del Temple de Salomó;LIV de teginats i sostres 

no enginyosos, però sí com el mar, n’hi ha a la descripció del Martyrion al Sant Sepulcre de Jerusalem 

d’Eusebi de Cesarea;LV també de teginats, ara combinats amb finestres amples endins, al Temple d’1R 6,4-

9; les finestres amples endins i les pintures de 92 apareixen juntes a Ezequiel, amb les representacions de 

palmeres i querubins a Ez 41,15-26; de fet, tota la descripció d’Ezequiel inclou els terres de pedres, els 

graons, els pòrtics i les cambres auxiliars del culte de 92-93, i s’hi explica com moure’s entre els tres 

nivells de galeries superposades que envolten el Temple, en analogia amb les multituds que pugen i baixen 

de 94; les llànties, canelobres i salamons penjats, la brillantor de les gemmes i de l’or, són paral·lels a la 

Jerusalem que baixa del cel tenint l’esplendor de Déu, amb una lluminositat semblant a la de la pedra 

                                                                                                                                                                                           
On va néixer aquell que tot ho preserva, aquest pa, 
Pa perpetu amb què s’alimenta l’aula celeste, 
T’hi plou el mannà escaient a la summa virtut. 
Casa feliç, la que exhala els perfums de la vida 
I que amb els seus Arcans fa el menjar del Paradís.   60 
Pa angèlic que va deixar escapar el primer Adam, 
Baixa és la balma, vil l’estable on és descobert. 
Brilla la llum del mantell amb què ell vesteix els astres: 
Draps només, per ell, en la tenebra de la gruta. 
Cap finor dels sentits ni la ment no el sap conèixer:   65 
Sí que el veuen els bous voltat de carn delicada. 
Quina ment, o virtut, o saviesa creada 
Pot dir el Verb que ha baixat a la carn, podrà conèixer la 
Carn que ha nascut de bell nou en el Verb enlairat? 
Com Déu etern fet carn s’enfonsà al lloc més profund,  70 
Àgil s’enlaira la carn feta Déu de debò. 
Nat del Déu Pare, mare la Verge benaurada, 
Línia de l’egregi David, rei i sacerdot, 
Teva és la casa llunyana de les set columnes, 
Brilla per tu el clar mantell de la Santa Escriptura,   75 
Sang redemptora a qui el món tot sencer se sotmet, 
Vida, salvació, glòria summa dels cels: 
Fes que el nostre rei Carles, a qui els ceptres donares, 
Visqui sempre servint-te amb esperit generós. 
Dóna-li pròspera volta en la vida inestable   80 
I que t’acompanyi en els goigs del regne del cel. 
 [...] 

80 (CHRISTE 04 1977, 478-481). S’ha conservat fragmentàriament un poema de cent vint-i-sis versos, que també podria ser del 
segle IX, sobre el Temple d’Ezequiel, el dit  De constructione domus dei secundum Hiezechihelem, en un còdex Bernensis CCCLVIII, 
editat el 1899 per Paul de Winterfeld (ANÒNIM 3 s IX); al còdex, el poema anava seguit de quatre més, de arithmetica, de 
musica, de astronomia, de geometria. 

81 Però això obre una qüestió sobre quina versió dels Salms podia estar utilitzant Eriúgena: de merlets no n’hi ha en cap de les 
traduccions llatines que raonablement podia conèixer, i sí en canvi que se’n poden llegir al text hebreu; no hem trobat cap 
notícia que Eriúgena pogués llegir hebreu directament. 
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Il·lustració 51: planta de la cripta de la rotonda de Sant Benigne, Dijon [Charles Suisse, 1890] 

 

  
Il·lustració 52: Codex Aureus de Sant Emmeram, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000. 52a. El rei Carles el Calb.b/ 52b. Adoració de l'Anyell. 
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nobilíssima d’Ap 21,10-11, que és d’or i té els fonaments de pedres precioses a Ap 21,18-20; i si aquí hi 

ha pal·lis i cortines que circumden arreu el temple, Ez 41,16-17 descriu igualment la draperia que envolta 

l’edifici –altrament, un tret comú a les representacions dels interiors (il 50).82 

 
La hipòtesi que l’edifici que s’anuncia haurà d’imitar Aquisgrà reproduint-ne en molta mesura la planta i 

la secció es deixa sostenir amb facilitat. Els polígons i els girs que se’ns convida a mirar al vers 88 sí que 

estarien celebrant concretament, aleshores, el projecte de la capella, en referència al quadrat, el 

dodecàgon i l’octògon que podem entendre en els nombres -quatre, dotze i vuit- que apareixen en els 

versos 6 a 10 del poema, que recorden també la planta de la rotonda de Sant Benigne de Dijon (il 51), 

consagrada el 1018,LVI amb una geometria certament pensada que, a la cripta i al cor, passa de l’octògon 

del cercle central –on hi ha el quatre i el vuit- al polígon de vint-i-quatre costats del cercle exterior –on 

hi ha el dotze-, a través del polígon de setze costats del cercle intermedi; el procediment per saltar d’un 

cercle al següent és elaborat, 8 → 2x8 → 3x8, amb la duplicació de les columnes en el primer pas, i el 

manteniment dels sistemes de dues columnes i l’afegit d’una tercera entre sistema i sistema en el segon. 

El poema no s’enorgulleix només d’habilitats d’aquest ordre, però, sinó que també recorre verticalment 

tot l’edifici entre els primers versos i els últims: el mosaic de la cúpula de Carlemany representava els 

ancians de l’Apocalipsi adorant Crist en un cel estelat,LVII d’on baixa la llum que lliga els cercles paral·lels 

dels versos 1-2 -els octògons que la secció de la capella superposa en altura sobre el buit central- fins 

que arriba a coronar el rei al vers 99: la corona que va ser dels pares no és cap corona reial, o no ho és 

només: és la cúpula mateixa d’Aquisgrà i la seva rèplica a Compiègne. El Codex Aureus de Sant Emmeram 

ha estat datat amb seguretat al 870,LVIII ja hem anotat que Eriúgena hi va intervenir,LIX i conté dues 

miniatures en pàgines enfrontades que són, literalment, els dos extrems del poema i d’aquesta lectura: 

l’una, l’adoració de l’anyell, amb el Sol –el titànida- ben bé al mig i en un camp circular, com de cúpula (il 

52a); i l’altra, el rei Carles assegut al tron, coronat, sota la cúpula i beneït per la dextera Dei que baixa 

                                                           
82 Valery V. Petroff va estudiar el vocabulari compartit pel poema i el De Templo de Beda (PETROFF 1 1998, 103-104), i va 
elaborar una llista més extensa que la nostra: ell mateix reconeixia, però, que en molts casos estava assenyalant paraules d’ús 
comú; tanmateix, remarcava especialment les luriculas, els merlets de la nostra nota 81: “hi ha un paraula digna d'esment a De 
Templo que és gairebé única. Em refereixo a luriculae, que també es troba a Aulae sidereae. D'aquesta rara paraula se'n podria dir 
propietat de Beda, perquè gairebé només surt a les seves obres” (PETROFF 1 1998, 105).  Després d’aquest article va publicar-
ne un altre, centrat en el que considerava l’epíleg descriptiu del poema, que feia començar al vers 72, i no al 85 (PETROFF 2 
1999); sembla que, en aquest segon article relacionava Aulae sidereae amb Lucreci, Alcuí, i també De Tabernaculo, del mateix 
Beda, a més de De Templo, però no sabem en quins termes; ho aprenem a les recensions a què ja ens hem referit a la nota 77: 
“Valery Petroff discuteix els models que Joan Escot (Eriúgena) (s. IX) degué seguir quan va escriure l’epíleg del poema “Aulae 
sidereae” […] L’article examina la tradició de l’adreça poètica a alguna deessa amb petició de protecció per al patró del poeta. 
El brillant principi d’aquesta tradició es troba al pròleg de  De rerum natura de Lucreci, tipològicament semblant als versos 82-91 
d’”Aulae sidereae”. S’explica que les línies inicials del poema de Lucreci podrien haver influït Eriúgena tant directament com 
implícitament. Es revisa la història de l’ús de l’epítet genitrix en la poesia llatina de Lucreci a Alcuí. Es demostra que la tradició 
poètica cristiana és hereva de la història antiga de la paraula. La conclusió general de l’article és que el model directe de l’epíleg 
d’“Aulae sidereae” (vv. 72-101) van ser els poemes dedicatoris d’Alcuí, on la fórmula dei genitrix apareix principalment en 
inscripcions en vers per a altars i esglésies dedicats a la Mare de Déu. En conseqüència, cal rebutjar la hipòtesi que els versos 
82-101 puguin haver existit prèviament com a poema independent. Es remarca que el vocabulari de la descripció de l’interior de 
l’església en Joan Escot deriva de la Vulgata i de De tabernaculo i De templo de Beda. L’autor conclou que l’epíleg d’“Aulae 
sidereae” no descriu cap missa concreta on vagi assistir Carles el Calb a Aquisgrà, sinó que conté el disseny d’un temple ideal 
per a l’emperador dels cristians” (roii.ru/publikatsii 1999) 
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Il·lustració 53: capella palatina, Aquisgrà. Vista des del tron cap a l’est (KREUSCH 1958, figura 1). 

 

  
Il·lustració 54: abadia de Saint-Chef, Jerusalem celestial a la volta de la capella dels àngels (s XII). 
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sobre el seu cap (il 52b). I tal com la planta i la secció, es descriu també l’alçat interior: l’esment de les 

torres i els merlets del vers 90 ve just després de la referència als capitells i les bases de les columnes, i 

immediatament abans dels teginats i els sostres del mateix vers i les finestres dels següents: Eriúgena és a 

la vertical de les cares de l’octògon, i de torres en veu una en cada una, mentre passa de les columnes al 

que veu entre elles i al seu darrere, just abans de pujar fins a les finestres altes. L’edifici s’explica des de 

dins i amb visió constructiva, element per element i en el seu encaix; no hi ha teginats, a Aquisgrà; però 

res no priva d’anunciar-ne per a Compiègne en l’himne de presentació del projecte, lluny del model del 

panegíric convencional muntat des dels tòpics de l’efecte que Venanci Fortunat (c530-c604), bisbe de 

Poitiers des de c595, havia reutilitzat repetidament en les seves lloances, tres segles enrere.83  

 

De la mateixa manera, tampoc l’acumulació de referències bíbliques no té caràcter convencional;84 ni 

són retòriques ni són abstractes. És només perquè el model pot exhibir-les que té sentit mirar-se’l; és 

només perquè el model pot facilitar l’accés a la forma ideal i a la seva significació espiritual, que pot 

existir com a tal model, que pot ser manejat en una nova actualització d’aquella forma.85 I l’edifici de 

l’església les ha de fer visibles;LX la visibilitat és una condició imprescindible perquè el coneixement pugui 

arrencar: Eriúgena, comentant Dionisi, explica que 

                                                           
83 En general, les esglésies de Venanci Fortunat són altes i sempre brillen:  de l’església del bisbe de Nantes, ens explica que 
“sota el cim enlairat es desenvolupa el disseny de la nau tripartita consagrada a Déu sota el nom dels apòstols. Tant com el seu 
mèrit els enlaira damunt dels sants, tant aquest alt monument ultrapassa els altres en alçada. Al centre, un monument en forma 
de torre s’enlaira amunt i un coronament arrodoneix, alleugerint-la, la base quadrada [...] Des que el sol, en el seu curs, ha 
llançat el seu esclat sobre les teulades d’estany, allà on toca la vermellor fa rebotar una llum lletosa [...] Gràcies al metall, la 
teulada imita l’esclat dels astres i, en resplendir, el cim posseeix els seus propis astres [...] De nit, el viatger que, bo i passant, el 
veu, creu que la terra també té les seves estrelles” (Venanci Fortunat, Carm. III, 7): trobem el poema citat per F. Prévot 
(PRÉVOT 2003, 25) a partir de l’edició i traducció francesa de Marc Reydellet, París, CUF, 1994. A partir de la mateixa font, la 
catedral construïda per Leonci II a Bordeus és “plena de llum, brillant” i “amb el seu cim enlairat, és imponent” (PRÉVOT 2003, 
25-26). Ara en edició catalana de Josep Pla i Agulló, de l’oratori de Sant Andreu, a Ravenna, ens diu que “lluenteja l’església 
robusta, decorada amb el sòlid metall, gràcies al qual el dia sense nit hi dura contínuament. Fins i tot el lloc, amb la seva llum 
inextingible, convida Déu que hi entri amb pas joiós, puix que el lloc li és plaent” (VENANCI FORTUNAT 565-604, I, I, 11-14); 
de la basílica de Sant Vicenç, a Vernèmet, que “plena de claror divina resplendeix la majestuosa església, fins al punt que, amb 
raó, agrada a Déu d’habitar-hi” (VENANCI FORTUNAT 565-604, I, IX, 19-20); de Sant Nazari, que “irradia llum la vistosa 
basílica del venerable Nazari” (VENANCI FORTUNAT 565-604, I, X, 1); de Sant Bibià, que “majestuós refulgeix el temple del 
bisbe Bibià, [...] resplendeixen també les teulades acabades amb un nou art, i hom s’imagina que aquí l’escultor ha donat vida a 
les bèsties” (VENANCI FORTUNAT 565-604, I, XII, 1 i 17-18); del bisbe Leonci, i ja directament en plural, que “heus aquí que 
has construït sants temples a la benaurada Verge Maria, on la nit s’escapoleix vençuda perquè sempre hi és de dia. El temple 
brillant, ple de llum, ha imitat Maria: ella guardà en el seu si la Llum, i el temple hi guarda el dia” (VENANCI FORTUNAT 565-
604, I, XV, 55-58); de la catedral de París, que “la nau majestuosa es redreça sobre columnes de marbre i encara queda més 
afavorida per la seva pulcritud. Des de la sortida del sol agafa els raigs de llum pels seus finestrals de vidre i gràcies a la mà de 
l’artista empresona el dia com en una fortalesa; la vagarívola llum de l’aurora omple els teginats i, encara que no faci sol, brilla 
amb els seus reflexos” (VENANCI FORTUNAT 565-604, II, X, 11-16); de Magúncia, i sobre el baptisteri, que “resplendeix en 
l’altura la casa del sagrat baptisme” (VENANCI FORTUNAT 565-604, II, XI, 1); i de la basílica de Sant Jordi, que “resplendeix 
airosa la basílica de l’il·lustre màrtir Jordi” (VENANCI FORTUNAT 565-604, II, XII, 1). 

84 Piemonte vol que tinguin aquesta condició, a partir del paral·lel amb la descripció de De Praedestinatione. v nota XLIX 
d’aquest apartat; però a la capella d’Aquisgrà el tron mateix de Carlemany (il 55), que Peter Bloch explicava fet a partir de la 
descripció del tron de Salomó a 1R 10,18-20 (BLOCH 1965), ja havia deixat clar que les referències hi eren per ser utilitzades: 
“el tron tenia sis grades, i darrere seu hi havia un respatller arrodonit, amb braços a un costat i a l’altre del setial, i, prop dels 
braços, hi havia dos lleons dempeus” (1R 10,19).  

85 v nota 310. 
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Il·lustració 55: tron de Carlemany a la capella palatina d’Aquisgrà. 55a. En la situació i amb les grades. 55b. Plànols. 
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“la Bondat Suprema que és Déu va fer totes les coses que va voler de manera que, tot i que ella 
mateixa sigui una llum invisible i inaccessible que ultrapassa completament els sentits i 
l’intel·lecte, pugui descendir fins al coneixement de la criatura intel·lectual i racional per les 
coses que ha fet [...] És allò que ensenya l’Apòstol quan diu: «allò que de Déu és invisible es 
torna visible a la intel·ligència humana a través de les obres d’ell» (Rm 1,20)”;LXI 

assenyalant directament cap als edificis, Dominique Iogna-Prat: 

“l’ascens cap a l’U només pot fer-se [...] a través dels objectes que figuren el diví i totes 
«aquestes modalitats contingents i transitòries» per les quals Déu es fa «accessible», tals com les 
Escriptures i els seus símbols que esperen elucidació, o encara l’església-monument, la seva 
decoració, els instruments de culte que conté i els ritus que s’acompleixen en aquest espai de 
primer ordre”LXII; 

i documentant l’eficàcia concreta de la visió de l’edifici, Alain Guerreau: 

“Dos episodis [de la Vita de Sant Maiol, abat de Cluny abans d’Odiló, escrita a principis del segle 
XI] es desenvolupen no dins, sinó a la vista d’una església [...] Maiol és aturat per un cec que 
demana al sant que li mulli els ulls amb l’aigua amb què s’havia rentat les mans. El lloc es 
caracteritza perquè s’hi veu l’església de la mare de Déu [...] A Avinyó, una barca sobrecarregada 
d’individus [...] s’enfonsa i tots són engolits pel riu: «en aquesta riba del Roine, els antics havien 
construït una església dedicada a Sant Martí. L’home de Déu, mentre els negats eren coberts per 
les aigües i ningúno els mirava, va alçar primer els ulls plens de llàgrimes cap a aquesta església, 
després va inclinar tristament el rostre a terra». Maiol, al moment de pregar per obtenir la 
salvació dels negats, enlaira els ulls cap a aquesta església dedicada a Sant Martí [...] En tots dos 
casos, la pregària de Sant Maiol veu multiplicada la seva eficàcia perquè pot fixar la mirada en una 
església amb una dedicació prestigiosa, Tenim aquí un indici decisiu alhora de la mirada com a 
vector crucial d’aproximació i de contacte, i de la significació de l’edifici eclesiàstic com a medi 
que permet entrar en contacte amb el sant i beneficiar-se amb més seguretat del seu suport”LXIII 

No sempre havia estat així per als edificis: 

“en el primer cristianisme [...] el lloc del culte terrenal va ser un edifici purament funcional [...] 
durant unes quantes generacions, l’edifici cultual cristià va ser profà”.86 

La bibliografia ha vist el panegíric d’Eusebi de Cesarea per a l’església de Tir, del 312, com el senyal del 

canvi cap a la sacralitat de l’edifici, ple de significació; un canvi que s’hauria consumat amb els carolingis: 

“mentre que els Pares llatins, com ara Agustí, no veien en el lloc de culte res més que una necessitat 

secundària per a l’edificació dels fidels, l’edifici eclesiàstic de l’època carolíngia s’imposa de mica en mica 

com el lloc que fonamenta la comunitat, com el pol estructurador d’un nou paisatge social, l’església en 

tant que cos material que ha esdevingut indispensable per a la definició del cos espiritual de l’Església”.87 

                                                           
86 (DEICHMANN 4 1964, 55-56); en el mateix sentit, “el lloc de culte del primer cristianisme va ser una construcció gairebé 
completament funcional [...] L’autèntica Església, el temple de Déu, no era la casa feta amb matèria morta, sinó la comunitat viva 
que s’hi reunia” (NAREDI-RAINER 1994, 47-48) i “els comentadors assenyalen que és impossible contenir el diví en un lloc [...] 
D’aquí la reticència inicial dels Pares a fer del lloc de culte cristià la casa on Déu és realment present” (IOGNA-PRAT 3 2006, 
55). 

87 (IOGNA-PRAT 3 2006, 309); Grabar havia vist ja generalitzada la comprensió simbòlica de l’església a finals del segle IV o 
principis del V, quan “els oratoris-martyria es transformaven en esglésies destinades al culte normal; i paral·lelament, les 
primeres interpretacions simbòliques de l’edifici cultual, inspirades per escrits neoplatònics, en destacar el caràcter sagrat del 
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Il·lustració 56: l’ordre del cosmos segons del Periphyseon de Joan Escot Eriúgena, a Honori d’Autun, Clavis Physicae, BNF lat 6734 f 3v (s XII); al mig la Materia informis. 
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De la solidesa de la trava entre l’edifici i el sagrat, fins i tot abans del segle IX, en dóna testimoni la 

distància clara que l’iconoclasta autor dels Libri Carolini -versemblantment Teodulf d’OrleansLXIV-, percep 

entre edifici i imatge a l’hora d’establir la relació amb les realitats superiors; el text no va circular,88 però 

va ser discutit en profunditat entre els intel·lectuals de Carlemany i n’expressava les conviccions:89 

“diuen també que les imatges s’han de venerar i adorar com a lloc on és Déu: si ho diuen per 
assimilar-les al temple de Déu, que sovint s’anomena metafòricament lloc de Déu, s’equivoquen 
terriblement. És al temple, sí, i no en les imatges, on s’ofereixen els sacrificis del Senyor; al 
temple, no en les pintures, es celebren les cerimònies de les misses; al temple, el poble que es 
dreça i presenta a Déu l’ofrena de les seves pregàries és escoltat. «El senyor habita el seu 
temple» (Sal 11), diu David, no la seva santa imatge, i «té el seu tron en el cel» (Sal 11), no en les 
pintures [...]  «Adoreu el Senyor», no diu en les pintures, sinó «en la seva aula santa». Que la 
distància que hi ha entre el temple, que és prou gran per a molts homes, i la imatge, que llevat 
de la memòria de la visió que vol presentar no fa cap servei, és la mateixa que separa la 
veneració o adoració de la imatge de la veneració que reconeixem al temple de Déu, es mostra 
en molts senyals”,LXV 

o “una cosa és venerar solemnement la casa de la majestat del Senyor, edificada pels fidels i dedicada pel 

bisbe, i una altra de diferent, i molt diferent, besar irracionalment les imatges compostes perquè sí pels 

pintors”.LXVI La Vida del bisbe Hug de Lincoln es va escriure al primer quart del segle XIII, i ens és doncs 

molt tardana, però el text explica bé quina era la posició sobre els edificis que havia esdevingut del tot 

oficial,LXVII 

Per fora es veu la closca, però dins 
Hi ha la nou; per fora és de cera, però dins 
Hi ha la bresca; i lluu més alegre el foc en l’ombra. 

                                                                                                                                                                                           
lloc de culte, hi reconeixen una imatge de Déu, de la Ciutat eterna, de l’Església governada per Déu. Símbol del pessebre i del 
sepulcre de Crist, cada església esdevenia un martyrium del Salvador, i així tant els símbols de la litúrgia com l’edifici on es 
celebrava i les imatges que s’hi reunien remetien a Crist i a la seva obra de Salvació” (GRABAR 2 1946, 2, 354)”; així, “el 
simbolisme cultual [...] creat de primer per a l’ús del baptisteri” va ser “transportat tot seguit a les esglésies” (GRABAR 2 1946, 
I, 396) 

88 “El 787, l’emperadriu Irene havia convocat un concili a Nicea per fer retirar els decrets iconoclastes del seu difunt marit i dels 
seus predecessors, i per decretar que les imatges haurien de tornar a ser venerades. Quan les actes gregues d’aquest concili van 
arribar a Roma, se’n va fer una mala traducció llatina i se’n va enviar una còpia a la cort de Carlemany on, per raons que no són 
clares, es va creure que era un document oficial que procedia de Constantinoble. L’afirmació que les imatges havien de ser no 
només venerades, sinó adorades va provocar-hi la protesta, i es va decidir el llançament d’una contraofensiva teològica contra 
les afirmacions de Nicea II. Aquesta refutació s’havia de fer en nom del rei, com a defensor de la fe catòlica, i la tasca de 
redactar-la es va encarregar a Teodulf. Quan l’obra era gairebé a punt, va succeir una cosa inesperada. Els francs, de fet, no 
només s’equivocaven sobre l’origen del text llatí que criticaven, sinó que sembla que tampoc no sabien quina era la posició del 
Papa sobre les imatges. Un capítol inclòs a l’Opus Caroli, aleshores encara en preparació, establia que en matèries de fe calia 
sempre consultar Roma. La consulta va revelar [...] que, ben lluny de compartir la seva indignació, Hadrià I havia abraçat de tot 
cor Nicea II sobre la qüestió de les imatges. Quan va ser conscient de la situació real, Carlemany va decidir no deixar circular el 
manifest, i el va deixar en un racó de l’arxiu reial” (FREEMAN 4 i MEYVAERT 2001, 126). 

89 “Sabem pels documents de 825 que els francs estaven convençuts que Hadrià I s’havia equivocat, però aquests mateixos 
documents deixen veure també el problema delicat que es planteja en una tal circumstància: si es resisteix contra el papa (es 
tractava aleshores del papa Eugeni), diuen, hi ha el perill d’augmentar-ne l’obstinació. Carlemany va decidir que de moment la 
millor solució politicoeclesiàstica era callar. No va permetre que l’Opus Caroli fos transcrit i posat en circulació, sinó que va fer 
dispositar el manuscrit als arxius reials on, al cap de cinquanta anys, va descobrir-lo Hincmar. Aquells del seu entorn que eren al 
corrent de l’Opus Caroli, com a obra SEVA, escrita en nom seu (tot i que composta per un altre) no van gosar mai citar una 
obra que el rei no havia consentit a publicar” (MEYVAERT 3 2001). 
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Il·lustració 57: l’Anàstasi i la Jerusalem celestial, ciutat quadrada. 

57a: Jerusalem celestial a l’Apocalipsi de Valenciennes, Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms 0099, f 038. 
57b: Interior de l’Anàstasi, Jerusalem (De Bruyn, 1681). 
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Sí que el fonament, la paret, la coberta, la pedra blanca 
Tallada, el marble pla, resplendent, negre, 
L’ordre doble de les finestres, i les finestres geminades 
Que ens esguarden de dalt, al nord i al sud, 
Són ells mateixos grans coses, però en figuren de més grans. 
[...] 

L’edifici és la figura de coses més grans, tal com ho és la pedra d’Eriúgena: “Aquestes coses i d’altres de 

semblants, quan les distingeixo en aquesta pedra, esdevenen llum per a mi, és a dir, m’il·luminen”;LXVIII la 

pedra que té la capacitat d’il·luminar, com el món (il 56), “és una «metàfora divina» i condueix així al 

fonament que el constitueix. [...] l’art com tota la resta i l’obra d’art particular tenen una funció anàloga 

(per materialia ad immaterialia). [...] l’artista [...] només pot ser un imitador de l’art diví”:90 l’edifici ha 

d’estar fet per poder ser figura, des de la seva visibilitat; i la referència als edifics bíblics -o a les esglésies 

constantinianes de Terra Santa, que hi mantenen una relació de proximitat molt particular-, ells 

mateixos figura superior d’aquestes coses -o ja les coses mateixes en el cas de la Jerusalem celestial-, és 

obligada. 

 
A l’alta Edat Mitjana, però, la figura ho és de realitats superiors de classes diferents; la interpretació no 

funciona a partir de diccionaris biunívocs.91 El model és el de la interpretació de l’Escriptura i, amb 

                                                           
90 (BEIERWALTES 1977, 263); també Anca Vasiliu, “quan es tractava d’una imatge pintada, veure equivalia també, alhora, a una 
revelació oferta a la mirada [...] una revelació de l’ordre de l’intel·ligible, una epifania de l’intel·ligible [...] Veure equivalia doncs, en 
aquest cas, a deixar-se conduir per la imatge fins a la font mateixa del visible, fins a la llum pura, alliberada o distingida 
intel·ligiblement de la barreja amb la matèria «vil», l’única tanmateix que permet a la mirada –ella mateixa corporal- aquesta 
«obertura». Quan Joan Escot afirma que, per a ell, tota pedra és llum [...] la veu com a imatge de la pedra, per una altra pedra 
(escatològica) transformada en cristall (de la Jerusalem celestial, potser) que participa, com tot allò que veu, d’un món teofànic. 
Concebuda així, com a lloc de la manifestació i com a (model d’)ésser escatològic alhora, la imatge dóna l’únic mitjà de 
comprendre una transcendència incomprensible en si [...] l’únic mitjà –per a Joan Escot- de veure, anagògicament, en el (a través 
del) vel de les criatures (visibles) la fenomenalitat d’un Creador-en-acte, que es revela ell mateix en crear el món” (VASILIU 
1997, 32-33). 

91 En aquest sentit el diccionari és desesperant: “Fundamentum és Crist, com en Pau: “El que és fonament, ningú no en pot posar 
més del que ja hi ha posat: Jesucrist” (1Cor 3,11). Fundamentum, la fe, com en els Salms: “Arraseu-la, deien, arraseu-la amb els 
fonaments i tot” (Sal 137,7), és a dir, destruïu fins al fons tot allò que és de justícia en l’Església, fins que n’arrenqueu la fe. 
Fundamentum, els amagatalls del dimoni, com en el cant d’Habacuc: “la despulles dels fonaments fins al coll” (Ha 3,13) [...] Per 
fundamentum, apòstols, com en els Salms: “Els seus fonaments estan posats a la muntanya de Sion” (Sal 86,1) [...] Per fundamenta 
predicadors, com en Job: “On eres tu, quan jo posava els fonaments de la terra?” (Jb 38,4), [...] Per fundamenta l’envaniment 
dels superbs, com al càntic del Deuteronomi: “abrusarà els fonaments de les muntanyes” (Dt 32,22) [...] Per fundamenta els 
defensors de l’Església, com a l’Apocalipsi: “I la muralla de la ciutat tenia dotze fonaments, i sobre d’ells els dotze noms dels 
dotze apòstols de l’anyell” (Ap 21,14) [...] Per fundamenta els plaers carnals, com en Job: “es va fondre en riu el seu fonament” 
(Jb 22,16) [...]”(RABAN MAUR 5 840c, 935-936). Jacques Le Goff explicava que “els homes de l’alta Edat Mitjana no concebien 
les herències culturals del passat com a conjunts on calia, si no resoldre les contradiccions internes, almenys explicar-les; per a 
ells, les herències eren una juxtaposició de texts sense context, de mots sense discurs, de gestos sense acció: per exemple, 
segons les seves necessitats o els seus desigs, adoptaven, sense confrontar-los, els texts evangèlics que recomanaven la imitació 
de la inactivitat dels lliris dels camps i dels ocells del cel o, al contrari, els texts paulins que exhortaven l’home a treballar” (LE 
GOFF 2 1971, 244); però Henri de Lubac concentra un seguit de citacions que proposen una altra manera d’entendre-ho: 
“«Qui desitja la veritat», deia Orígenes, «no s'embranca en qüestions de vocables» (Periarch., 1, IV, c. III, n. 15 (347)); i encara 
«la superstició dels noms és inútil, quan se saben mirar les coses» (In Jo. XIX, 15 (315)). Climent d'Alexandria ho sentia 
igualment: «En la meva opinió», declarava, «cal que qui busca la veritat trobi les seves expressions sense premeditar-les ni 
inquietar-s'hi; que s'esforci només per anomenar com pugui el que vulgui dir, perquè les coses fugen sempre de qui es fixa 
massa en les paraules i els consagra massa temps» (Strom. I, II, c. III n. 2 (SC 38, 34)). En el seu enteniment superior, Sant 
Tomàs d'Aquino serà d'aquesta opinió: quan el fons de les coses és clar, tota controvèrsia verbal és vana (I Sent., d. 2, q. 2, a. 2), 
i dirà encara: «Sapientis est non curare de nominibus» (I Sent., d. 3, q. 1, a. 1; Prima, q. 54, a. 4, ad 2m)” (LUBAC 1959, I v2 VI 
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Il·lustració 58: el paradís i els quatre rius 

58a. De X nominimus quibus apud Hebraeos deus vocatur (ex Isidori Origg. VII,1). De angelis (s IX, abans del 824), Bayerische Staatsbibliothek, clm 14456, f 74r  
58b. Conrad de Hirsau, Speculum Virginum (2n-3r quart s XII, probablement després de 1140), British Library, Arundel 44, f 13. Al centre del paradís, l’església abraça Crist; els 

quatre rius tenen, a la mà dreta, els símbols dels quatre evangelistes, i a l’esquerra quatre pares de l’església; a la diagonal hi ha les quatre virtuts cardinals, i sota de cada una, 
dues beatituds. Per la història el paradís terrenal; per l’al·legoria, l’Església; per la tropologia, les virtuts i les beatituds; per l’anagogia, el paradís celestial dels predestinats.   

58c. Dialogus de Laudibus Sanctae Crucis (c 1170-1180) Bayerische Staatsbibliothek, clm 14155, f 5v. Al centre, el Paradís abraça l’anyell de l’Apocalipsi; en diagonal, els 
quatre rius abracen quatre pares de l’Església; a la creu, es doblen els símbols dels evangelistes i les quatre virtuts cardinals. Les mateixes significacions, amb l’anagogia reforçada 

per l’anyell del centre (ESMEIJER 1978, 63-67). 
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Agustí, “l’obscuritat mateixa de l’Escriptura té l’avantatge que podem trobar diferents sentits en un 

mateix passatge, tots conformes a la veritat, tots confirmats pel testimoni de les coses manifestes o per 

altres passatges molt clars, de manera que, en el curs d’un llarg treball, si no s’arriba a descobrir el 

veritable sentit d’un text, almenys es té l’ocasió de proclamar altres veritats”. 92 La consciència d’aquests 

sentits diversos –la comprensió dels quals hem vist reclamada més amunt per la iconografia dels anys 

noranta- era comunament compartida pels exegetes ja al segle IV, i la seva naturalesa havia quedat 

codificada abans de finals del segle VII:93 qualsevol passatge de l’Escriptura tenia un sentit històric o 

literal, un sentit al·legòric, un sentit tropològic o moral i un sentit anagògic;LXIX (il 58) seguint la 

presentació que en fa Henri de Lubac,LXX la història són els fets que s’expliquen en ells mateixos, i tot i 

la seva simplicitat, “ja té una força, una primera «virtut», diferent de la virtus mystica: té, ella sola, la seva 

bellesa, està plena de grans ensenyaments”;LXXI la intel·ligència interior, en l’exercici de l’al·legoria, arriba 

a veure la Divinitat enllà de la història: “passar de la història a l'al·legoria” és passar de la fe a la 

intel·ligència de la fe;LXXII si la història i l’al·legoria serveixen per conèixer la veritat, el sentit moral 

serveix per trobar la virtut a través de la interiorització –subjectiva- de la comprensió –objectiva- a què 

arriba l’al·legoria: no és una qüestió de “bons exemples”, ni de “sermó moral”;LXXIII l’anagogia, finalment, 

                                                                                                                                                                                           
V). En tot cas, de repertoris de significacions n’hi ha molts: el Formularum spiritualis intelligentiae d’Euqueri de Lió, del segle V; el 
Clavis Melitonis, o Clavis Scripturae, del segle VIII (“Civitas, Ecclesia [...] / Murus, Christus [...] / Antemurale, patriarchae, vel prophetae 
[...]); la Gemma animae d’ Honori d’Autun, del 1130; el Mitrale de Sicard de Cremona (1155c-1215); el Racional dels oficis divins, 
de Guilhem Durand, de c1284; per a algun seu contingut, v nota 352. 

92 (AGUSTÍ D'HIPONA 7 413-426/427, 11, XIX). Gregori rebaixa la complexitat: “és molt útil, aquesta obscuritat mateixa de 
les paraules de Déu: exercita l’esperit, que, bo i cansant-se, creix, i així exercitat, entén allò que no hauria pogut entendre 
ociós. Té un avantatge més gran encara: la intel·ligència de l’Escriptura sagrada esdevindria una cosa banal si tot fos fàcil, però 
quan s’hi arriba en passatges especialment obscurs, difon una dolçor més gran com més cansada hagi estat la feina de recerca 
[...] Allò que els humils entenen segons la lletra, els doctes ho porten a un pla superior amb la intel·ligència espiritual” 
(GREGORI EL GRAN 2 593, 197-199). 

93 (LUBAC 1959, I v. 2 VI V); l’articulació dels quatre sentits pot haver estat més o menys lenta – “la Bíblia conté un sentit 
històric o literal de la Paraula, i un sentit espiritual superior... aquesta interpretació va ser substituïda per tres o quatre sentits 
del text, és a dir, una interpretació a partir del sentit històric, al·legòric, tropològic i fins anagògic del text... Agustí de Dàcia, el 
1260, va encunyar que ‘Littera gesta docet, quid credas allegoria / moralis quid agas, quid speres anagogia’: la lletra ensenya què 
passa; allò que has de creure, l’al·legoria. El sentit moral ensenya què hauries de fer; i allò que hauries d’esperar, l’anagogia” 
(MÜLLER 2009, 99)-, se’n pot seguir la transformació en un mateix autor -“Gregori diu i repeteix que l’Escriptura s’interpreta a 
un triple nivell, que el seu poder de significar s’exerceix en tres plans, i que es passa de l’un a l’altre amb un moviment continu. 
Hi ha el pla de la història, expressat per la lletra de la narració, el pla dels esdeveniments explicats [...] Però l’Esperit que inspira 
l’autor sagrat dóna, a través d’aquests esdeveniments, lliçons més altes. Vol, de primer, amb els exemples que es donen, dirigir 
la nostra conducta: és el sentit moral o tropològic [...] A més, les realitats de la història són la figura d’altres realitats molt més 
altes, que entén la intel·ligència espiritual, il·luminada per l’Esperit Sant: és la significació al·legòrica [...] Sentit literal, tropològic, 
al·legòric: aquesta divisió tripartita, la més antiga, és la divisió usual en Gregori. Pot esdevenir quadripartita, i s’endevina de 
vegades en Gregori, si subdividim l’al·legoria: els personatges o els esdeveniments de la història poden ser la figura, el tipus del 
Crist i de la seva Església aquí baix (sentit típic), i poden ser la figura de les realitats eternes que veurem clarament al final del 
temps, i que la contemplació entreveu (sentit anagògic)” (MOREL 1986, 17-19)- i no és un procés lineal, però “Beda reprèn [...], 
formalitzant-la, la teoria dels quatre sentits de l’Escriptura ja ben establerta pels Pares i la Tradició monàstica” (VUILLAUME 
2003, 39); i efectivament, “la taula del Tabernacle té quatre potes, perquè el costum és interpretar les paraules sortides de la 
boca celestial o en un sentit històric, o en un sentit al·legòric, o encara en un sentit tropològic –és a dir, moral- o en un sentit 
anagògic. Es tracta del sentit històric, quan un fet o una paraula s’expliquen en un discurs simple, literal: així, quan s’explica que 
després de ser salvat d’Egipte, el poble d’Israel va alçar un tabernacle al desert per al Senyor. Hi ha al·legoria, quan la presència 
del Crist i els sagraments de l’Església són designats amb paraules o realitats figuratives [...]  La tropologia, és a dir el discurs 
moral, fa referència a la institució o correcció dels costums en termes clars o figurats [...]. L’anagogia –és a dir, una paraula que 
eleva a realitats superiors- tracta de les recompenses que vindran i de com serà la vida futura al cel, en termes clars [...] o en 
termes figuratius” (BEDA EL VENERABLE 3b 720, 145-147). 
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Il·lustració 59: primera visió d’Ezequiel (Ez 1,1-28) a la bíblia de Ripoll, Vaticà lat 5729, f 208v 
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arriba a la comprensió de les realitats escatològiques últimes, enllà d’objectivitats i subjectivitats.LXXIV No 

és, tot plegat, ni un mecanisme de funcionament ni un marc per classificar observacions, almenys fins a 

principis del segle XII.LXXV D’altra banda, s’ha discutit si fins la relació més elemental entre el sentit 

històric i l’al·legòric es va entendre sempre de la mateixa manera, i en particular si el sentit històric va 

generar efectivament gaire interès a l’alta Edat Mitjana;94 com sigui, Jacques Le Goff entenia que “la 

imbricació del concret i de l’abstracte és el fons mateix de l’estructura de les mentalitats i les 

sensibilitats medievals. Una mateixa passió, una mateixa necessitat obliga a oscil·lar entre el desig de 

retrobar darrere del concret sensible l’abstracte més autèntic, i l’esforç per fer aparèixer aquesta 

realitat amagada en una forma perceptible pels sentits”.LXXVI 

 

L’esquema s’orienta a la complexitat, no a la simplificació: el llenguatge només pot dir els sentits un 

darrere l’altre, però hi són tots alhora; com a la visió del profeta, de qui Gregori vol explicar la dificultat: 

“l’esperit de profecia relliga dins seu l’anterior i el posterior, però el llenguatge del profeta no pot 

arribar a presentar-los tots dos alhora. L’amplària de la visió s’entén a partir de la divisió del discurs; i 

tan aviat expressa l’anterior i després el posterior, com el posterior i després l’anterior... Ezequiel... ha 

vist alhora allò que el llenguatge no era capaç de dir alhora”.LXXVII L’edifici, com la imatge –com la visió 

profètica- presenta també alhora tots els seus sentits: no podem pretendre, nosaltres, explicar-lo des 

del quàdruple sentit; però tampoc sembla que puguem fer-ho ignorant que, per a qui el pensava, la 

consciència de la simultaneïtat de les significacions era constituent.95 

  

                                                           
94 Lubac volia que el sentit literal hagués estat sempre el fonament primer de l’exegesi, però Grover Zinn afirma que “durant el 
període carolingi, un interès cada vegada més gran per l’al·legoria havia comportar l’atròfia de l’interès per l’exegesi literal, amb 
la desintegració consegüent de la integritat de la narració bíblica en fragments subjectes a una al·legorització plena”, i que “a 
l’alta Edat Mitjana, la pràctica general va ser negligir tota l’exegesi tret de l’exposició moral, i la violació de la pràctica de 
Gregori d’agafar un text i donar-ne sempre una exposició triple”. L’exegesi literal no hauria recuperat un paper important fins a 
Hug de Sant Víctor (ZINN setembre 1971). v el fragment de Ricard de Sant Victor que reproduïm al text, sobre l’exegesi literal 
de la visió d’Ezequiel. 

95 És obligat recordar la contundència amb què Gombrich expressava la seva convicció que mai no hi va haver cap relació entre 
els nivells de significació de l’Escriptura i les representacions pictòriques: “Admetent que es pot considerar que qualsevol 
d’aquestes imatges conté tota mena d’implicacions –i faig al·lusió a l’ús dels termes en Hirsch-, hi havia la voluntat que tinguessin 
més d’una significació? Hi havia la voluntat, tal com ha estat postulat de vegades, de desplegar els quatre sentits diferents que 
l’exegesi atribuïa a l’Escriptura i que el Dant mateix volia que es fessin servir per llegir el seu poema? No conec cap text 
medieval ni del Renaixement que apliquin aquesta doctrina a les obres de l’art pictòric.  Tot i que un argument ex silentio mai no 
pot suposar una convicció absoluta, sí que suggereix que la qüestió ha de ser examinada més en profunditat [...] Però aquest 
simbolisme només pot funcionar en suport del que he proposat designar com a significació dominant, la significació intencionada 
o el propòsit principal de la pintura [...] La pintura no té diferents significacions: en té una” (GOMBRICH 1972, 15-16); però 
aquesta vegada no el seguirem. 
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Il·lustració 60: Raban Maur, poemes de De Laudibus Sanctae Crucis. 60a., poema 1/ 60b. poema 2 / 60c. Poema 3 / 60d. poema 4. 
Biblioteca Vaticana, ms Reg Lat 124 (s IX). 
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Notes finals de les pàgines 22-45. 

                                                           
I “Liber de Vita et Rebus Gestis Sancti Malachiae Hiberniae Episcopi”, a PL 182 (1073-1118). 
II (BEDA EL VENERABLE 3b 729, L 1, 5.4). 
III (BEDA EL VENERABLE 3b 729). 
IV Al “Discours préliminaire” de Les monuments de la France classés chronologiquement et considérés sous le rapport des faits 
historiques et de l’étude des arts, volum I, p ii (BIZZARRO 1992, 128-130). El volum II, de 1836, ja parla d’arquitectura romànica. 
V (SHELBY 1 1964), (SHELBY 2 maig 1971) i (SHELBY 3 1972). 
VI (VON SIMSON 1956, 31). 
VII (SCHAPIRO 1947, 131). 
VIII (SUNDERLAND 1 desembre 1950, 4) 
IX (SHELBY 1 1964, 388 i 389 n 9). 
X (OURSEL 1970, 39-41). 
XI (SHELBY 3 1972, 395 i 397). 
XII (WARNKE 1976, 102). 
XIII (KIDSON 1 1987, 1-2). 
XIV (WILSON 1990, 10). 
XV (RADDING i CLARK 1992, 3 i 35). 
XVI (ARMI 2 setembre 2010, 345). 
XVII (FRANCASTEL 1 1942, 122, 191). 
XVIII (SHELBY 2 maig 1971, 154). 
XIX  (A. i.-B.-B. ERLANDE-BRANDENBURG 1995, 144). 
XX (STALLEY 1999, 106-107). 
XXI (DAVIS 1 i NEAGLEY 2000, 161). 
XXII (LIEFFERINGE desembre 2010, 492). 
XXIII v nota 40. 
XXIV Citem a partir de (BRENK 1984, 31); el text és a Historia Francorum II 17, de Gregori de Tours, escrita entre el 574 i el 
593. També s’hi refereix (PARSONS 1994, 755) 
XXV Notker Bàlbul. Gesta Karoli I, 28; escrit entre el 883 i el 887. Citem a partir de (BINDING 3 1998, 219). 
XXVI (SKUBISZEWSKI 2 1990, 275). 
XXVII (PEVSNER 1 1942, 551-553). 
XXVIII (HISCOCK 1 2000, 161). 
XXIX (ISIDOR 1 615 c, XIX, 8); idèntica –aquesta i tantes més- en (RABAN MAUR 4 842-846, XXI I). 
XXX (IOGNA-PRAT 3 2006, 542). 
XXXI Del capítol 1 de GERHARD, Vita sancti Oudalrici episcopi, 1, MGH SS 4, 387f [escrita entre 982 i 993; citem, però, des de 
(BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 33) i (BINDING 3 1998, 65). 
XXXII (BINDING 3 1998, 67-68) i (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 35). 
XXXIII  (BINDING 3 1998, 266-267), que cita a partir de  la Vita Johannis Gorziensis, escrita per l’Abat Joan de Sant Arnulf de 
Metz; n’hi ha una publicació, editada per G. Pertz, a Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 4 (Hannover 1841). (HISCOCK 
4 2003, 12-15) inclou referències molt semblants. 
XXXIV (HISCOCK 4 2003, 12-15), que cita a partir de Chronicon abbatiae Rameseiensis, I, 22, 39, ed. per W. Macray, Rolls Series, 
83 (Londres 1886).  
XXXV (GARCIES 1043-1046) 
XXXVI  (A. i.-B.-B. ERLANDE-BRANDENBURG 1995, 144).. 
XXXVII  (A. i.-B.-B. ERLANDE-BRANDENBURG 1995, 144).; més referències a (HISCOCK 4 2003, 12-15,20), i (IOGNA-PRAT 3 
2006, 331-332). 
XXXVIII (PEVSNER 2 1942, 233-234). 
XXXIX (PEVSNER 1 1942, 555). Pevsner s’entusiasma potser amb poca justificació davant d’un dispositor del text de la biografia. 
XL Norbert. “Vita Bennonis II episcopi Osnabrugensis, praef.”. A: Monumenta Germaniae Historica SS 30/2, 876 i 886; ens hi 
remeten (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 30) i (BINDING 3 1998, 96 i 99). Georg Germann, que havia manejat 
aquests texts sobre Bennó el 1987, mantenia que no es podia saber si el biògraf en lloava les habilitats com a organitzador de 
l’obra o com a projectista (GERMANN 1991, 31), i citava en aquest sentit Hans Josef Böcker, “Benno II. von Osnabrück”, a 
Beiträge über Bauführung und Baufinanzierung im Mittelalter, Colònia, 197, p 80-100. 
XLI (HISCOCK 4 2003, 14); l’autor comenta que “la naturalesa d’aquesta «ciència», i per què no la coneixien els arquitectes, no 
són coses òbvies, però és possible que representés el programa que Heribert va donar als seus constructors”. 
XLII (HISCOCK 4 2003, 14), que cita a partir de Glaber, Historiarum, 3, 4, als Cinc Llibres; també (DUBY 1 1967). 
XLIII Tangmar, “Vita sancti Bernwardi episcopi Hildesheimensis”, MGH 4, 758; però ens hi remet (BINDING 5 i LINSCHEID-
BURDICH 2002, 27). 
XLIV (ANDALORO 1995, 56). 
XLV (BANDMANN 1 1951, 46). 
XLVI (PLATÓ 2 c380aC, 601e). 
XLVII (CAPPUYNS 1933, 67), i també (HERREN 2 1993, 2); però podria haver-ho estat al final de la seva vida (CAPPUYNS 1933, 
239). 
XLVIII (CHRISTE 09 1987, 144-147). 
XLIX (PIEMONTE 1990, 43-45); l’autor suggereix un paral·lel entre la descripció de la casa i la descripció de l’església d’Aulae 
sidereae. El text complet de la descripció de la casa és a “De Praedestinatione Liber”. A: PL, 122. 
L (DUTTON i JEAUNEAU juny 1983) 
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Il·lustració 60: Raban Maur, poemes de De Laudibus Sanctae Crucis. 60e. poema 5/ 60f. Poema 6 / 60g. Poema 7 / 60h. Poema 8. 
Biblioteca Vaticana, ms Reg Lat 124 (s IX). 
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LI (HERREN 1 desembre 1987, 607). 
LII La capella de Compiègne imita, efectivament, la d’Aquisgrà, segons el diploma de la consagració (VIEILLARD-
TROÏEKOUROFF 1971, 89). 
LIII (BEDA EL VENERABLE 3a 720, II, 988-999 i 1743-1751). 
LIV (BEDA EL VENERABLE 3a 729, I 167 670, 850-856, 890-899); en aquest cas, la paraula que Eriúgena fa servir per merlets, 
luriculas, sembla indicar que podria haver manejat directament Beda: no és l’ortografia normal del mot, i en canvi és la que tots 
dos fan servir. 
LV (EUSEBI DE CESAREA 2 337, III, XXXVI). 
LVI (MALONE abril 2000, 286). 
LVII (HEITZ 1 1963, 155 i pl XXXVIIIA). 
LVIII (HERREN 1 desembre 1987) 
LIX v nota L. 
LX (SUCKALE 1 1989, 44). 
LXI Assenyalat en (WIRTH 1 1989, 86). 
LXII (IOGNA-PRAT 3 2006, 97-98). 
LXIII (GUERREAU 4 1997, 404-405). 
LXIV (FREEMAN 1 octubre 1957). 
LXV (TEODULF D'ORLEANS 1 c794, III.XXVII). Una posició semblant també en Sant Bernat al segle XII: “Ben terrible aquest 
lloc, i digne de tota reverència, on habiten els fidels” (BERNAT DE CLARAVALL 1126, Sermó VI, De reverentia sacris locis 
debita). 
LXVI  (TEODULF D'ORLEANS 1 c794, IV.III). 
LXVII Traduïm a partir del text publicat per (BINDING 3 1998, 10); es tracta de la mateixa Vida mètrica comentada en la nota 
XIV d’aquest capítol. 
LXVIII Joan Escot Eriúgena, “Expositiones Super Ierarchiam Caelestem S. Dionysii”. A: PL CXXII, 129. 
LXIX (LUBAC 1959, I v. 2 VI IV). 
LXX (LUBAC 1959). 
LXXI (LUBAC 1959, I v. 2 VII I). 
LXXII (LUBAC 1959, I v. 2 VIII). 
LXXIII (LUBAC 1959, I v. 2 IX). 
LXXIV (LUBAC 1959, I v. 2 X). 
LXXV (LUBAC 1959, I v. 2 IX V) 
LXXVI (LE GOFF 1 1967, 411). 
LXXVII (GREGORI EL GRAN 2 593, 211). 
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Il·lustració 60: Raban Maur, poemes de De Laudibus Sanctae Crucis. 60i. poema 11 / 60j. poema 12 / 60l. Poema 16 / 60m. poema 22. 
Biblioteca Vaticana, ms Reg Lat 124 (s IX). 
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4. No s’arribava a l’exegesi sense passar per les arts del quadrivi, i a l’època de la construcció de 

Sant Pere de Rodes tenien més pes l’aritmètica i la música que no la geometria; la importància 

del càlcul mental en la formació era enorme. No es pot descartar que, a l’entorn on es va 

concebre l’església, hi hagués algun coneixement, directe o indirecte, del text de Vitruvi: que no 

hi hagi notícia de cap còpia ni dels deu llibres ni de cap seva compilació a les biblioteques de la 

Catalunya de l’època no és determinant, atesos els contactes i la mobilitat europea de l’elit 

intel·lectual. 

 

Als Libri Carolini, Teodulf d’Orleans suggeria 

“que aquell que s’entreté en l’amor de la saviesa mundana i de l’escola secular s’acosti als 
prestatges de la llei divina, que precedeix els savis del món tant temporalment com en l’elevació 
dels mèrits, i que gaudeixi de les profunditats dels estudis liberals, dels que conegui que ja sap i 
dels que descobreixi que ignorava [...] Allí descobreix els arcans i les profunditats dels sentits en 
els nombres, amb l’art de l’aritmètica, del moment que, tal com diu la mateixa Escriptura, Déu ho 
ha fet tot en nombre, pes i mesura (Sa 11,20). Allí troba no només les consonàncies i els 
instruments de la música que han utilitzat la major part dels sants Pares, sinó també els seus 
creadors. Hi troba també les disposicions i les mesures de la terra, que són pròpies de l’art de la 
geometria. I també les òrbites i les posicions de qualssevol estels, i les varietats de les estacions, 
els mesos i els anys, i el curs de les hores, els dies, i la raó de la regularitat del cel, que són totes 
coses pròpies de l’art de l’astronomia; allí hi descobreix l’estudiós tot el que es pot conèixer”;I 

l’estudi de la llei divina comportava haver passat per les arts liberals, i en particular per les del quadrivi; i 

això, tant de molt abans96 com força després de Teodulf: en particular i per al nostre tema, calia haver-

ho fet a la segona meitat del segle X i a la primeria de l’XI.II 

                                                           
96 Al segle IV, Agustí formulava l’atractiu d’una tal preparació encara més enlairat: “[La raó] en aquest quart grau, ara en els 
ritmes, ara en la mateixa modulació, es va adonar que hi regnaven els nombres, i que tot ho feien ells; va investigar-ne, doncs, 
amb molta diligència, la naturalesa, i va descobrir que hi havia nombres divins i eterns, i sobretot que amb la seva ajuda havia 
organitzat tot això d’abans [les arts] [...] aquesta disciplina, sensual i intel·lectual alhora, es va anomenar música [...] D’aquí, 
passant als dominis dels ulls i recorrent el cel i la terra, va advertir que res no li plaia sinó la bellesa, i en la bellesa les figures, i 
en les figures les dimensions, i en les dimensions els nombres; i va esbrinar si en la realitat hi ha les línies i les esferes o 
qualsevol altra forma i figura, com es contenen a la intel·ligència. I va trobar que l’avantatge era d’aquesta última [...] va 
anomenar geometria la ciència que distingeix i ordena aquests coneixements. I admirava molt els moviments del cel [...] i va 
trobar que igualment hi predominaven les dimensions i els nombres en les vicissituds regulars dels temps, en els moviments 
fixos i concertats dels astres, en els intervals moderats de les distàncies [...] i va inventar l’astronomia [...] Aquí es va alçar molt la 
raó i es va animar molt [...] va estudiar-ho tot amb diligència, i es va adonar de la seva força i que tot el seu poder estava en la 
potència dels nombres. I va llampeguejar una intuïció meravellosa, la sospita que ella mateixa era el nombre que regulava totes 
les coses” (AGUSTÍ D'HIPONA 1 386-387, II, 41-43). Les arts del nombre ja són aquí les del quadrivi, però tradicionalment el 
camí per arribar en aquesta delimitació no s’ha donat per tancat amb Agustí, ni s’ha explicat lineal. Al Fileb, Plató distingia el 
coneixement productiu del relacionat amb l’educació (BALASCH 1997, 44-45), i dins del primer feia que Sòcrates establís que 
hi havia una part més lligada al coneixement autèntic, que manejava l’aritmètica, l’art de mesurar i l’art de pesar, i una altra que 
no ho feia i que en conseqüència no valia gaire res; la més científica de totes les arts, perquè feia servir la quantitat més grans 
de mesures i d’instruments, que li donaven una precisió molt gran, era l’art de construir –de construir vaixells o de construir 
cases, tant era-; les arts inferiors, perquè no mesuraven, eren la música, la medicina, l’agricultura i la navegació (PLATÓ 3 c 
360aC, 55d-56c). A Roma, el 44 aC, Ciceró no distingia les professions pels procediments que feien servir, sinó pel grau 
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Il·lustració 60: Raban Maur, poemes de De Laudibus Sanctae Crucis. 60n. Poema 28. Österreichische Nationalbibliothek ms 652, f 35v (s IX). 
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d’intel·ligència que requerien i per la seva utilitat: en resultava que l’arquitectura encara era poc o molt honorable: “quant a les 
professions i mitjans diversos de guany, quins són dignes d’un home lliure i quins innobles... il·liberals i baixes són les indústries 
de tots els mercenaris que venen, no llur talent, sinó llur treball; car llur mateix jornal és penyora de servitud. Per baixos també 
han d’ésser tinguts els qui compren de mercaders gèneres per revendre’ls; puix que en res no es beneficien si no menten; i res 
no hi ha de més vil que la falsedat. Tots els artesans s’ocupen també en un ofici servil; un obrador, en efecte, res no pot 
contenir que sigui digne d’un home lliure. I menys que cap altre poden ésser admesos aquells oficis que són servidors de 
voluptats: «tonyinaires, carnissers, cocs, botifarrers, peixaters,» com diu Terenci; afegeix-hi, si et plau, perfumistes, acròbates i 
dansarins talars. Ara: aquelles professions que, o bé impliquen una major intel·ligència, o reporten una utilitat més que mitjana, 
com la medicina, l’arquitectura, l’ensenyament de les arts liberals, són honorables per a aquells al rang dels quals convenen” 
(CICERÓ 2 44 aC, I, XLII). Vitruvi diu que Varró va dedicar un volum a l’arquitectura en el seu tractat sobre les nou disciplines 
(VITRUVI c 25 aC, VII, prefaci, 14): l’obra de Varró es va perdre, com tantes de seves, i tot i que s’ha assegurat repetidament 
que aquestes disciplines eren les arts liberals, i que incloïen la medicina i l’arquitectura ((D'ALVERNY 1 1946, 247-248), 
(ULLMAN 1964, 263), (MARROU 1967, 11-23),  (WHITNEY 1990, 44-46), sempre directament o indirectament a partir de 
RITSCHL, F, “De M. Varronis disciplinarum libris commentarius”, a Opuscula Philologica, iii, Leipzig, 1877), sembla que la base 
per assegurar una tal cosa a partir de les poques referències que se’n conserven és ben escassa; Ilsetraut Hadot, després de 
revisar-les totes, concloïa el 1984 que “les Disciplines constaven de nou llibres i un d’aquests llibres, no sabem quin, tractava 
d’arquitectura. Aquí s’acaben les certeses. En el terreny del probable, podem posar-hi la suposició que el vuitè llibre parlava de 
medicina. I això és tot. Voler anar més lluny en la reconstitució de les Discipines és abandonar-se a les hipòtesis, per no dir als 
purs fantasmes” (HADOT 1 1984, 161), i s’hi refermava absolutament el 2005, després de revisar la bibliografia publicada des 
de la primera publicació del seu llibre (HADOT 2 2005): caldrà deixar l’arquitectura, a Roma, en aquella relativa honorabilitat 
de Ciceró, i no pretendre-li marcs més prestigiosos, perquè les suposicions retroactives que s’han fet a partir de De Nuptiis 
Philologiae et Mercurii de Marcià Capella, del segle V –la data ha estat molt discutida, i Danuta Shanzer, que s’inclinava, sense fer-
s’hi especialment forta, per situar el tractat a finals d’aquest segle, va rebatre amb solidesa els arguments acceptats 
tradicionalment per situar-la entre el 410 i el 439 (SHANZER 1986, 1-16)- i de com, al llibre IX, Apol·lo proposa que la 
medicina i l’arquitectura “com que tenen cura de coses mortals i sol·licitud per les terrenals, i no tenen res a veure amb el cel 
ni amb els déus del cel”, “callin davant del senat celestial, destinades a ser interrogades més tard amb més precisió per la verge 
mateixa [Filologia]” (MARCIÀ CAPELLA c450, IX,890-891, 637), i les exclou així del cànon, es basen precisament en la hipòtesi 
varroniana (SHANZER 1986, 15-16) –de què si de cas De Nuptiis constitueix un indici. En tot cas, per a Capella les arts liberals 
eren set, i del seu llibre se n’ha dit alhora que “l’obra d’aquest escriptor del segle V va ser enormement popular. El segle IX va 
produir almenys tres comentaris del seu llibre: el d’Eriúgena, el de Remigi d’Auxerre i el de l’anomenat Dunchad” (ULLMAN 
1964, 263) i que “el tractat de Marcià Capella que rebutjava la medicina i l’arquitectura [...] va ser molt poc llegit abans del segle 
IX” (WHITNEY 1990, 59); les glosses d’Eriúgena, de l’Anònim i de Remigi d’Auxerre a l’escena de l’exclusió (RANELLI (ed) 
2006, 505-560, 698-699, 1600-1603) manquen particularment d’interès; però sigui com sigui, el cert és que al costat de la 
classificació de les set arts liberals, els mateixos autors que la repetien i en paral·lel amb ella en manejaven d’altres (il 61) que de 
vegades sí que posaven l’arquitectura –o la mecànica-, la medicina i l’astrologia al mateix nivell que les arts del quadrivi. Així, 
Cassiodor, en una de cartes de Teodoric, escrivia que “la Geometria [...] va ser descoberta pels caldeus, que van adonar-se que 
els seus principis són a l’arrel de l’Astronomia, de la Música, la Mecànica, l’Arquitectura, la Medicina, la Lògica, i de tota ciència 
que tracta del general” (CASSIODOR 1b 507 i s, III,LII p 107); Isidor, al Liber numerorum, que “els antics enumeren set gèneres 
de Filosofia, la primera Aritmètica, la segona Geometria, la tercera Música, la quarta Astronomia, la cinquena Astrologia, la 
sisena Mecànica, la setena Medicina” (ISIDOR 3 c600, 8,44 188), i a les Differentiarum, que “[els antics] deien que la seva 
Filosofia tenia tres parts, que són Física, Lògica, Ètica. La Física és natural; l’Ètica, moral; la Lògica, racional [...] A la Física, hi 
pertanyen set disciplines, de les quals la primera és l’Aritmètica, la segona la Geometria, la tercera la Música, la quarta 
l’Astronomia, la cinquena l’Astrologia, la sisena la Mecànica, la setena la Medicina [...] La Mecànica és una certa perícia o 
doctrina on concorren les fàbriques de tota mena” (ISIDOR 2 c600, II,39,149-150 93-94) –la divisió de la filosofia en física, ètica 
i lògica seria, d’acord amb Hadot, d’origen estoic, i hauria estat assumida pels platònics de l’època de l’Imperi (HADOT 1 1984, 
211)-; Raban Maur, seguint Isidor, que “la Física es divideix en set parts, que són: Aritmètica, Astronomia, Astrologia, Mecànica, 
Medicina, Geometria i Música [...] la Mecànica és la perícia en l’art de la fàbrica dels metalls, de la fusta i de la pedra” ((RABAN 
MAUR 4 842-846, XV,I 413), i assenyalat tant per Whitney (WHITNEY 1990, 66) com per Ribémont (RIBÉMONT 2001, 299-
301)); dos dels manuscrits del Dialogus de Rhetorica et virtutibus d’Alcuí, a la Bayerische Staatsbibliothek de Múnic -el CLM 13084 
de Sant Emmeram, dels segles IX-X, i el CLM 6407 de Freising, del segle IX, contenen gràfics que expliquen la divisió de la 
Filosofia en Física, Ètica i Lògica, i la de la Física en aquelles mateixes Aritmètica, Astronomia, Astrologia, Mecànica, Medicina, 
Geometria i Música (il 62): l’edició de PL els reprodueix (ALCUÍ DE YORK c790, 950); i Honori d’Autun, al segle XII explica que 
la pàtria de l’home interior és la Saviesa, i s’hi arriba per la Ciència de les coses físiques i les deu arts que la constitueixen: la 
Gramàtica, la Retòrica, la Dialèctica, l’Aritmètica, la Música, la Geometria, la Física, la Mecànica i l’Economia (HONORI 
D'AUTUN 2 c1120, 1243-1244) –Binding, que en aquest cas, i excepcionalment, és una mica confús, atribueix el fet que Honori 
es separi de l’esquema de les set arts, curiosament, a la seva formació a Canterbury (BINDING 3 1998, 173 n20)-; en Honori, la 
Mecànica “ensenya [...] tota l’obra dels metalls, de les fustes, dels marbres, de les pintures i les escultures i totes les arts que es 
fan amb les mans. Va alçar la torre de Nemrod, va construir el temple de Salomó. Va bastir l’arca de Noè i totes les muralles 
del món, i ha ensenyat les textures diverses dels vestits”. Sembla que la distinció entre unes arts liberals i unes arts mecàniques 
articulades no s’hauria proposat fins al comentari d’Eriúgena a Marcià Capella (WHITNEY 1990, 70-71), i que no seria fins al 
Didascalicon de studio legendi [1125] d’Hug de Sant Víctor que algú hauria dissenyat “una sistemàtica de les artes mechanicae que 
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Il·lustració 61: iI·lustració de les Institutiones de Cassiodor (British Library, ms Harley 2637, f 15v), amb una divisió de la Filosofia (també en Isidor (ISIDOR 615 c, II,XXV)): 

Filosofia - Inspectiva - Natural   
- Doctrinal - Aritmètica 

- Música 
- Geometria 
- Astronomia 

- Actual - Moral   
- Dispensativa  
- Civil   
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L’equilibri aparent de les arts, enunciades seguides, no es corresponia però, en aquesta època, amb la 

possibilitat efectiva d’estudiar-les totes i amb la mateixa intensitat. Els tractats de Boeci sobre 

l’aritmèticaIII i la músicaIV havien estat copiats i difosos, i el catàleg de la biblioteca de Ripoll del 1047 en 

conté un exemplar de cada (il 63) –potser dos del d’aritmètica.97 De geometria en circulaven texts molt 

menys extensos, compilats o produïts a partir del segle IX98 -potser abans-; Gerbert va escriure el seu 

cap al 983,V amb molt poc contingut teòric i un predomini important de material d’agrimensura -es 

coneixien i es manejaven, sencers o fragmentaris, i sovint agrupats, una sèrie de tractats i escrits romans 

de la matèria; el còdex 106 de Ripoll en conté extractes.99 L’interès per l’astronomia documentat al 

                                                                                                                                                                                           
s’assembla molt a la sistemàtica de les artes liberales, perquè les classifica en set apartats: Mechanica septem scientias continet: 
lanificium, armaturam, navigationem, agriculturam, venationem, medicinam, theatricam” (BINDING 3 1998, 213-214); a l’Armadura, 
“hi pertany tota la materia de pedres, fustes, metalls, sorres, argiles. Té dues espècies, l’arquitectura i la forja. L’arquitectura es 
divideix en maçoneria, dels que tallen la pedra i els mestres d’obres, i fusteria, dels fabricants de carros i dels fusters d’obra, i 
dels altres artífexs semblants, que fan anar el pic i la destral, la llima i el cisell, la serra i el trepant, el ribot, el gat, la pala, 
l’escaire, els que poleixen, desbasten, esculpeixen, llimen, cisellen, collen, revesteixen amb qualsevol morter o amb fang, amb 
rajoles, amb pedra, amb fusta, amb os, amb sorra, amb calç, amb guix, i tots aquells que treballen com aquests” (HUG DE 
SANT VÍCTOR 1 1125, II,22). No cal dir que no serem pas nosaltres qui faci cap aportació rellevant a la qüestió: per al nostre 
argument, el que ens cal és recórrer quin era el contingut de la formació que es podia adquirir amb les diverses arts, fossin les 
que fossin, que clarament eren complementàries i podien tenir, cadascuna d’elles, utilitat pràctica, propedèutica i exegètica 
(WHITNEY 1990, 59-61), i això és el que procurem fer al text; tot i que no deixa de ser útil trobar, en Cassiodor al segle VI, 
en Isidor al VII, en Raban Maur al IX, en els copistes d’Alcuí al IX i al X i en Honori d’Autun al XII, texts que ens autoritzen a 
pensar que podria ser cert que, a l’any 1000, “el conjunt de coneixements tècnics necessaris per construir un molí tan sols 
podien procedir de dos col·lectius: o bé de les comunitats monàstiques que havien heretat i preservat part dels coneixements 
del món antic, o bé de la influència de la cultura islàmica transmissora de coneixements i molt pràctica en la seva aplicació” 
(SANCHO I PLANAS 1999, 359); que quan es diu d’Evracle de Lieja, Hug de Montier-en-Der, Ulric d’Augsburg, Ansteu de 
Metz, Osvald de Worcester, Garí de Cuixà i Odoí de Llemotges al segle X, de Bernward de Hildesheim entre el Xi l’XI, i 
d’Argeric de Verdun, Airard de Saint-Remi, Guillem de Volpiano, Bennó d’Osnabrück, Heribert de Deutz, Hervé de Tours i 
Desideri de Montecassino a l’XI, que tenien alguna mena de relació amb la mecànica, no se n’estava exaltant, necessàriament, la 
humilitat cristiana; que fer Eginard arquitecte amb Carlemany i suposar Eriúgena pensant edificis amb Carles el Calb no és cap 
absurd epistemològic. 

97 Beer els donava tots per desapareguts (BEER 1909-1910) i indicava que les referències del catàleg a la Institució aritmètica no 
eren absolutament segures, però en justificava la versemblança: “l'Aritmètica de Boeci no està registrada expressament a l'antic 
catàleg de Ripoll; però el Boethius que segueix el Macrobius als libri artium (Nr. 193) indica l’Aritmetica un cop registrats els 
comentaris de lógica d'aquest autor; bé que es podria identificar també amb l'obra de referència un segon exemplar inclòs en el 
catàleg entre Terentius i Música i assenyalat solament com Arithmetica (Nr. 211)”; recollia també la presència de fragments del 
tractat al Ripoll 168 de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; el manuscrit 168, però, és una còpia –inacabada- de tot el tractat, i no cap 
extracte, i Zimmermann el data a finals del X, o a la primeria de l’XI (ZIMMERMANN 5 2005, 684). En el mateix sentit, però 
per al tractat de música, Zimmermann assenyala que no hi ha la certesa que el De musica catalogat sigui el de Boeci, però ho 
considera molt creïble (ZIMMERMANN 5 2005, 957), i remet al Ripoll 42 de l’ACA –datat per l’Arxiu al segle XI- que conté tot 
el text (ZIMMERMANN 5 2005, 684). 

98 “La Geometria I [...] era un florilegi compilat a principis del segle IX a partir de fragments dels Elements d’Euclides, de tractats 
dels agrimensors romans i de digressions pseudofilosòfiques relacionades amb la geometria [...] A mitjan segle IX es va produir 
una versió expandida de la Geometria I, enriquida amb dos fragments addicionals del Corpus Agrimensorum Romanorum. Més 
endavant en el segle IX, la Geometria I va ser utilitzada per compondre dos tractats geomètrics més: Geometrica ars anonymi i Ars 
geometria Gisemundi. A principis del segle XI, la Geometria I degué ser usada per a la preparació de la compilació coneguda com a 
Segona Geometria del PseudoBoeci (d’ara endavant Geometria II). Als segles XI i XII, la Geometria I va continuar essent transmesa 
juntament amb tractats geomètrics avançats, com ara la Geometria II, la Geometria de Gerbert, i la Geometria incerti auctoris” 
(ZAITSEV setembre 1999, 524). 

99 Amb exageració notable, “l’actual manuscrit 106 [de Ripoll] reuneix els tractats dels agrimensors romans (gromatici veteres)” 
(ZIMMERMANN 2 1997, 85); el còdex va ser àmpliament descrit a (BEER 1909-1910): “El Rivipullensis avui signat amb el Nr. 
106 [...] conté receptes medicinals, després la mètrica de Beda, Boeci De Trinitate com també Fidei cristianae complexio i alguns 
altres fragments més que donarà a conèixer el catàleg. Però els detalls aportats aquí basten per esbargir qualsevol dubte sobre 
la destinació de la col·lectànea. El manuscrit era un llibre d'escola que havia de subministrar als docentibus com també als 
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Il·lustració 62: divisió de la Filosofia en Física, Ètica i Lògica, i de la Física en Aritmètica, Astronomia, Astrologia, Mecànica, Medicina, Geometria i Música, 

 Dialogus de Rhetorica et virtutibus d’Alcuí, Bayerische Staatsbibliothek, Múnic, Clm 13084, f 25r. (Sant Emmeram, s IX-X) 
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segle X partia d’un nivell de coneixements molt baix, que s’orientava bàsicament al còmput: a Ripoll, el 

1047, només se’n podia saber alguna cosa a partir de les Etimologies d’Isidor i dels tractats sobre 

l’astrolabi del còdex 225,100 i sembla que això és extrapolable a la resta de l’occident cristià.101 

 

Que Déu ho hagués disposat tot en nombre, pes i mesura, que el nombre hagués estat “el primer model 

en l’esperit del Creador”  i que “tot allò que ja estat edificat per la naturalesa en la seva primera edat” 

aparegués “format segons el sistema dels nombres”,VI feia de l’aritmètica la primera de les arts del 

quadrivi: una aritmètica que era, sobretot, ciència del nombre, i del nombre natural. Al tractat de Boeci, 

els nombres es classifiquen en ells mateixos, i es classifiquen les relacions de desigualtat entre ells;102 es 

                                                                                                                                                                                           
estudiants, manuals segurs de qüestions de fe i moral, Astronomia [?], Matemàtiques, Mètrica, instruccions de la medicina, etc., i 
a més encara un text litúrgic solfejat” (BEER 1909-1910). 

100 “si [...] tornem als manuscrits de Ripoll, trobarem una cultura científica pre-àrab molt semblant a tot el que acabem de 
veure. Al costat de De temporibus de Beda, trobarem l’Aritmètica de Boeci, les Etimologies d’Isidor (un dels millors exponents, 
juntament amb el De Nuptiis de Marcià Capella, del nivell limitat assolit per l’astronomia llatina), textos dels agrimensors 
romans, etc.” (SAMSÓ 1 1991, 257); “el manuscrit 225 és una col·lecció de petits tractats matemàtics (geometria i astronomia) 
acompanyats de figures, probablement traduïts de l’àrab” (ZIMMERMANN 2 1997, 85); i encara “el cèlebre ACA Ripoll 225 que 
conté els tractats sobre l’astrolabi, que s’han volgut identificar amb les traduccions de l’àrab fetes per l’ardiaca Llobet de 
Barcelona, ha de ser posterior al 984, data en què Gerbert, com hem dit, demanava als seus amics catalans que n’hi 
transmetessin còpia. De fet la lletra del manuscrit és més tardana, d’entorn de l’any mil” (GROS I PUJOL 3 1999). 

101 “Vista en conjunt, l’obra de Raban Maur ens proporciona una bona perspectiva de l’estat  general dels coneixements en les 
disciplines del quadrivi a l’alta Edat Mitjana, el seu abast i la seva ordenació. [...] Per a l’Astronomia valien les descripcions 
generals de les Etimologies i, a través de Beda, l’enumeració de les constel·lacions dels Fenòmens d’Arat. Era sabut que amb 
l’ajut dels estels es podien determinar les hores de la nit; però cal deixar en suspens el tema de si el coneixement teòric de la 
cronometria pràctica –per exemple, amb el mètode concebut per Gregori de Tours- s’aplicava o no. La feina de Raban Maur 
amb l’Astronomia i amb l’Aritmètica va ser merament literària, i no va tenir cap relació, o ben poques, amb cap aplicació real 
[…] L’aportació de Raban Maur no és pas d’haver fet avançar el nivell dels coneixements de les diferents matèries, sinó més 
aviat d’haver reunit el que hi havia, d’haver-ho ordenat i d’haver-ne preparat la tranmissió. Així, el seu Còmput i el De Universo 
fan llum sobre què se sabia i què s’ensenyava d’Astronomia i d’Aritmètica a l’Occident llatí al segle IX, i caracteritzen l’estàndard 
del coneixement per a aquesta època i fins a mitjan segle X” (BERGMANN 1985, 31-32). 

102 “Quant a la quantitat desigual, es divideix en dos. El desigual es divideix en més gran i més petit […] Quant a la quantitat 
més gran, n’hi ha cinc subdivisions. La primera és la que s’anomena el múltiple; la segona, el superparcial, la tercera, el 
superpartient; la quarta, el múltiple superparcial; i la cinquena, el múltiple superpartient. Aquestes cinc subdivisions del més gran 
en tenen com a oposades cinc més, les del més petit: com el més gran mateix s’oposa sempre al més petit, aquestes cinc 
espècies del més petit s’oposen respectivament a les cinc espècies del més gran que acaben de ser enumerades; també es 
designen amb els mateixos termes, amb l’única diferència del prefix sub: perquè es diu submúltiple, subsuperparcial, 
subsuperpartient, submúltiple superparcial i submúltiple superpartient” (BOECI 1 c500, I.21-22).; “[el múltiple] conté més d’una 
vegada el nombre amb el qual és comparat” (BOECI 1 c500, I.23,1); “el nombre que s’anomena submúltiple […] mesura més 
d’una vegada la suma del nombre gran” (BOECI 1 c500, I.23,2); “un nombre és superparcial sempre que comparat amb un altre, 
conté en ell mateix aquest nombre més petit sencer i una certa part d’aquest nombre. Si és la meitat, se l’anomena sesquiàlter; 
un terç, sesquiterç; un quart, sesquiquart” (BOECI 1 c500, I.24,1-2); “quant als nombres més petits, els que són continguts 
sencers amb una part d’ells mateixos, el primer és el subsesquiàlter, el segon el subsesquiterç, després el subsesquiquart” 
(BOECI 1 c500, I.24,3); “hi ha relació superpartient quan un nombre, comparat amb un altre, conté en ell mateix aquest 
nombre sencer i, a més, parts d’aquest nombre: dues, tres, quatre o tantes com n’hi haurà en la relació considerada. Aquesta 
relació comença als dos terços: perquè si el nombre que en conté un altre sencer conté a més dues meitats d’aquest nombre, 
aleshores és un doble, i no un superpartient. Venen després els dos cinquens, dos setens, dos novens, i així, segons la 
progressió dels imparells” (BOECI 1 c500, I.28,2-3); “[els subsuperpartients] són aquells que són continguts per un altre 
nombre que conté, a més, dues, tres, quatre o un nombre qualsevol de les seves parts. Així, si un nombre que en conté un altre 
dintre seu en conté a més dues parts, se l’anomena superbipartient; tres, supertripartient” (BOECI 1 c500, I.28,4); “un nombre 
és un múltiple superparcial sempre que comparat amb un altre nombre, conté aquest nombre més d’una vegada, i a més una 
part d’aquest nombre” (BOECI 1 c500, 1.29,4); “un nombre és un múltiple superpartient sempre que, comparat amb un altre 
nombre, contingui més d’una vegada la totalitat d’aquest nombre i, a més, dues o tres parts d’aquest nombre, o millor, qualsevol 
que sigui el nombre d’aquestes parts, d’acord amb l’espècie del nombre superpartient” (BOECI 1 c500, I.31,1).  
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Il·lustració 63: Arxiu de la Corona d’Aragó. 62a. Ms Ripoll 168, Boeci, Institutionis Arithmeticae, f 48v  
62b. Ms Ripoll 42. Boeci, De Musica, f 23r i 24v. 
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generen els uns als altres, i es classifiquen també d’acord amb com han estat generats; hi ha 

subclassificacions relatives a les regularitats que s’observen en les primeres; fan figures planes (hi ha 

tetràgons, nombres amb un costat més llarg que l’altre, triangles...) i volums; i finalment, s’associen en 

proporcions entre diferents relacions. Hi ha classes de nombres, de relacions i de proporcions millors 

que d’altres, i n’hi ha de perfectes (il 64).103 

 

El text de l’aritmètica de Boeci subratlla continuadament el paper estructural del nombre en la 

naturalesa. Al tractat de música, el nombre continua essent l’actor principal, i Boeci hi desenvolupa 

extensament els temes de proporció; ben al principi n’explicita amb tota contundència el protagonisme 

còsmic: 

“els tipus de música [...] són tres: la primera, la del món [...] perceptible sobretot en els 
fenòmens que es veuen al cel, en la combinació dels elements i la successió de les estacions [...] 
Tot i que el seu so no arribi a les nostres orelles [...] els cursos dels estels estan acompassats 
amb una harmonia tan gran [...] unes òrbites es desplacen amunt, d’altres avall, i giren de tal 
manera totes amb el mateix impuls que, mitjançant les diverses desigualtats, l’ordre d’aquests 
cursos es manté fix”,VII 

en remissió pràcticament directa a la descripció de la música de les esferes del Somni d’Escipió de 

Ciceró.104 La necessitat universal del nombre, de la relació i de la proporció, l’havia explicada Agustí 

també al seu De Musica: 

“[la Terra] té l’aspecte general d’un cos on es demostra l’existència d’una certa unitat, 
l’existència de nombres i d’ordre. I de fet cal que qualsevol seva partícula, per petita que sigui, 
partint d’un punt indivisible s’estengui en llargària, adopti com a tercera dimensió l’amplària, i 
com a quarta l’alçària, amb què el cos és complet. D’on doncs procedeix aquesta mesura de la 
progressió que des de l’1 arriba al 4? D’on ve la igualtat de les parts, quina és aquella igualtat que 
es retroba en la llargària, en l’amplària i l’alçària? D’on ve aquesta, diré, correlació (així m’he 
estimat més designar l’analogia), de manera que la relació entre llargària i punt de partida sigui 
semblant a la relació amplària-llargària i alçària-amplària? D’on, doncs, prové tot això si no del 
summe i etern Principi dels nombres, de la semblança, de la igualtat i de l’ordre? I si li prens a la 
terra aquestes propietats, quedarà reduïda al no res”.VIII 

Agustí reclama doncs a De Musica, que cal anar sempre a la recerca de l’“etern Principi” i prescindir de 

l’accessori; en el text, però, arriba a explicitar directament que, també en la construcció dels edificis, 

l’home no ha pogut sinó imitar Déu, ara el Déu del nombre: 

                                                           
103 v el text que remet a la nota XL de les pàgines 104-135. 

104 (CICERÓ 1 51 aC, 61-63). La concepció còsmica pot anar més enrere: “tot i que el descobriment de la relació entre 
consonàncies musicals i relacions numèriques va ser un dels primers resultats de la física “experimental”, les conseqüències que 
va produir van anar, almenys durant dos mil·lennis, en una direcció ben diferent. De fet, aquest descobriment va ser tan 
inesperat, i va posar en relació dos móns –els intervals musicals més agradables a l’orella i les relacions entre els nombres 
naturals més petits- tan allunyats entre ells, que primer els grecs i després els medievals van ultrapassar els límits de la seva 
significació real i van construir al seu voltant una cosmologia sencera. Les consonàncies foren el trampolí perquè els nombres 
s’apoderessin de l’univers, però no a través del mètode experimental, sinó seguint el camí de l’analogia i de l’abstracció pura” 
(BELLISSIMA 2000, 262-263). 
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Il·lustració 64: Boeci, Institutionis Arithmeticae, a Arxiu de la Corona d’Aragó, ms 168, Ripoll, f 69r (relacions superparcials), 90v i 91r (“l’acord suprem i perfecte”) (datat per 

l’ACA al segle IX). 
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“Què és el fàcil, aleshores? Potser estimar els colors i les veus i les roses i els pastissos i els 
cossos delicats i tous? Li és fàcil, a l’ànima, estimar aquestes coses on només busca igualtat i 
proporció quan, en examinar-les amb una mica més d’atenció, amb prou feines si aconsegueix 
veure-n’hi una ombra llunyana i una traça? I li es difícil estimar Déu en qui, quan hi pensa en la 
mesura que pot, tot i que està ferida i és immunda, no pot sospitar res que sigui desigual, res de 
desproporcionat, res que se’n vagi del lloc, res que canviï en el temps? Li agrada potser construir 
edificis enormes, i estendre’s en obres d’aquesta mena on, si bé complauen les relacions 
numèriques (perquè d’altra cosa no hi trobo), què podem anomenar igual i proporcionat que no 
pugui ser objecte de la burla de la raó il·luminada per la ciència?”.IX   

 

Al marge del contingut simbòlic que pugui tenir,105 hi ha doncs un nivell on el nombre és estructural. I 

l’estructura es fa amb desigualtats, amb relacions i proporcions. No és possible moure’s en aquest 

territori sense una agilitat de càlcul important: el segle XI va inventar la ritmomàquia,X un joc de taula 

que, en les normes més consolidades que li coneixem, enfronta dos jugadors sobre un escaquer de 8x16 

(il 66), cadascun amb vint-i-quatre fitxes numerades, les d’un del 2 al 289, les de l’altre del 3 al 361,106 que 

poden matar-se en funció dels nombres generats pel producte de la xifra de cadascuna d’elles per la 

quantitat de quadres que la separen d’una altra;107 no es guanya per l’eliminació del contrari, però, sinó 

aconseguint alineacions de les fitxes pròpies que generin proporcions llegibles.108 Naturalment, cada 

moviment d’una peça modifica totes les relacions possibles: la capacitat de manejar-se amb els nombres 

que exigeix és molt gran, clarament superior a la que s’espera de qualsevol de nosaltres; les relacions 

                                                           
105 “Ningú, per insensat o neci que sigui, no gosarà afirmar que els nombres figuren gratuïtament a les Escriptures i que 
manquen de significació mística”  (AGUSTÍ D'HIPONA 4 399-419, IV, VI). Haurem d’entrar-hi, amb prudència especial: el 
rigorós i molt concís Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, de Heinz Meyer i Rudolf Suntrup, dedica noranta-una 
columnes a l’1, cent vint al 2, cent disset al 3, i així fins a la columna nou-cents. 

106 Les del primer jugador s’anomenen parells, perquè es generen a partir de 2, 4, 6 i 8; les del segon, imparells, perquè ho fan a 
partir de 3, 5, 7 i 9: 
 Parells Imparells 
n 2 4 6 8 3 5 7 9 
n2 4 16 36 64 9 25 49 81 
n2+n 6 20 42 72 12 30 56 90 
(n+1)2 9 25 49 81 16 36 64 100 
(n2+n)+(n+1)2 15 45 91 153 28 66 120 190 
(2n+1)2 25 81 169 289 49 121 225 361 
         
Els elements de la segona fila són múltiples dels de la primera; dels de la que les precedeix, els de la tercera i la quarta, en són 
superparticulars, i els de la cinquena i la sisena, superpartients. El 91 dels parells i el 190 dels imparells tenen la particularitat de 
ser suma de quadrats de nombres naturals consecutius: 91 = (12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62), i 190 = (42 + 52 + 62 + 72 + 82), i es 
designen com a piràmides. Les peces de les dues primers files poden moure’s als escacs adjacents; les superparticulars, dos 
escacs més enllà; les superpartients, tres escacs més enllà; no es poden saltar peces i les regles de moviment de les piràmides 
varien ((BEAUJOUAN 3 1971, 645) i (FOLKERTS 9 2003, 2-5). 

107 Hi ha més maneres: també es mata una peça amb el mateix nombre que la pròpia en col·locar-se en un escac des d’on, amb 
un moviment, es podria arribar al que ocupa la morta; o si s’han pogut col·locar dues peces que sumen la xifra de la morta de 
manera que cadascuna de les dues podria arribar a l’escac que ocupa aquesta també amb un moviment; o si s’envolta 
completament una peça contrària. 

108 Sí que cal haver mort prèviament la piràmide del contrari. L’alineació de peces pròpies s’ha de muntar a la meitat del tauler 
ocupada inicialment pel contrari i és d’un mínim de tres peces entre les quals hi hagi una mitjana aritmètica, geomètrica o 
harmònica; si s’alineen quatre peces amb més d’una mitjana, la victòria és més valuosa. 
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Il·lustració 65: Boeci, divisió de la música en música del món o còsmica, música humana i música instrumental. Arxiu de la Corona d’Aragó, ms Ripoll 42, f 6r. 
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numèriques dels edificis enormes dels jugadors de la ritmomàquia poden tenir un nivell de sofisticació 

important.109 

 

Les seves elaboracions geomètriques, no.110 Lon R. Shelby caracteritzava els coneixements geomètrics 

necessaris per a la construcció de les catedrals gòtiques dient que es tractava de “procediments pràctics 

–del compte de la vella-, que calia seguir pas a pas, que no implicaven cap càlcul matemàtic [...] una 

geometria constructiva, mitjançant la qual els problemes tècnics del disseny i l’edificació es resolien a 

través de la construcció i manipulació física de formes geomètriques simples –triangles, quadrats, 

polígons i cercles”.XI Però els tractats de geometria del moment que ens ocupa no contenen res que vagi 

més enllà de la descripció de les “formes geomètriques simples” –el triangle, el quadrat, el cercle-, res 

que s’assembli a cap mena de construcció geomètrica que les manipuli amb una mínima complexitat. S’ha 

defensat que els tractats del agrimensors romans van ser, a l’alta Edat Mitjana, el material més utilitzat en 

l’ensenyament de la matèria dins del marc del quadrivi,111 però el cert és que el contingut que es pot 

                                                           
109 I el rigor que estaven disposats a mantenir-hi, considerable. Dels 28 poemes de De laudibus Sanctae Crucis,  que Raban Maur 
–que mal podia jugar a la ritmomàquia, al segle IX, però perfectament dins de la manera de fer que volem il·lustrar- va 
compondre el 810, s’ha explicat que “el principi de la construcció del text des de la simbologia aritmètica va tenir més pes en 
Raban Maur que no en els seus predecessors  [...] 28, com a nombre perfecte, és adequat per a la Creu com a consummatrix et 
perfectio rerum; Raban estructura internament la seva obra amb els seus divisors (14, 7, 4, 2, 1), a partir del principi, que observa 
estrictament, de la quantitat de lletres: fa 14 poemes amb versos de 37 lletres, 7 amb versos de 35, 4 amb versos de 39, 2 amb 
versos de 36 i 1 amb versos de 31. Raban busca una coordinació forta entre el sentit teològic i la forma tectònica, i no només 
en la macroestructura tectònica dels grups, sinó també en la disposició de cada poema; [... al poema de mysterio quadragenarii 
numeri, on forma quatre triangles que fan una creu], la lectura del text inscrit en aquesta creu de Malta comença horitzontal 
d’esquerra a dreta del triangle superior a l’inferior, i després vertical del triangle de l’esquerra del braç horitzontal al de la dreta 
[...] El carmen quadratum artificial de Raban mostra una estructura simbòlica complicada però acuradament precisa en tots els 
seus elements” (ERNST 1984, 328-331). v també la nota 162. 

110 Ni l’havien de tenir fins bastants anys després: “L’art romànic estimava el simbolisme dels nombres. La nova estètica gòtica 
està impregnada sobretot per la geometria” (SUCKALE 1 1989, 48). 

111 L’agrimensura havia estat, a Roma, una activitat essencialment pràctica que havia sabut importar tècniques de mesura 
utilitzades al Mediterrani oriental, però que no havia tingut cap interès en la teoria de la geometria: els procediments es 
transmetien, en general, com a receptes sense demostració; incloïa, a més dels treballs de mesura de la terra, el replanteig de 
ciutats, campaments i edificis (VOGEL 1985, 578), i també el càlcul de volums i la intervenció pericial en els litigis sobre 
mesures (FOLKERTS 7 1992, 329). Els tractats dels agrimensors van ser compilats potser ja al segle IV (DILKE 1 1971, 126), tot 
i que la bibliografia considera més probable el V - (FOLKERTS 5 1981, 189) (a partir de K. Thulin “Die Handschriften des 
Corpus Agrimensorum Romanorum”, a Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1911); també 
(DOCCI i MAESTRI 1993, 37)- en un Corpus agrimensorum Romanorum al qual es van anar incorporant repetidament més texts, 
al segle VI (VOGEL 1985, 578-579) i al VII (DOCCI i MAESTRI 1993, 37). Se’n conserva un manuscrit que ha estat datat al segle 
VI o al VII, el Codex Arcerianus, i després d’altres ja del segle IX; però B.L. Ullman va proposar el 1964 que degueren copiar-se’n 
i refer-se’n ja des del segle VIII, a Corbie -”la capital geomètrica i gromàtica del món medieval”-, amb la intenció decidida de 
preparar material directament per a l’estudi del quadrivi (ULLMAN 1964, 265, 273, 275, 283): “al segle IX [...] no s’estudiava 
agrimensura en comptes de geometria, sinó que en absència de texts de geometria, els agrimensores eren manejats en 
l’ensenyament del quadrivi pel material geomètric que contenien” (ULLMAN 1964, 266); o “les obres sobre la mesura dels 
terrenys no van sobreviure principalment perquè hi hagués un interès en aquest camp tècnic, sinó perquè eren font de material 
geomètric per ser ensenyat en el quadrivi” (ULLMAN 1964, 285). Ja hem indicat que el còdex 106 de Ripoll –que podria ser de 
mitjan X (GROS I PUJOL 3 1999)- conté extractes dels agrimensors; també inclou la dita Geometria Gisemundi (il 67) –igualment 
elaborada amb material gromàtic-  entre els folis 76 i 86 (BEER 1909-1910), però tot i que Beer considerava que en el seu 
conjunt el còdex era una col·lecció reunida amb finalitats docents, matisava que “els extractes dels agrimensors servien 
especialment per a interessos pràctics. Disposant el monestir de Ripoll de territoris vastíssims i veient créixer més cada jorn els 
seus dominis, és clar que s'havia de trobar precisat a pensar en l'agrimensura i sovint també en la defensa dels límits de les seves 
propietats. Així es troba encara en la mateixa compilació (foli 80 del manuscrit) una ressonància de l’antiga controvèrsia sobre 
locorum religiosorum modus restituendus” (BEER 1909-1910). Sigui com sigui, fins si Ullman tenia raó i l’interès pels texts dels 
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Il·lustració 66: tauler per al joc de la ritmomàquia, posició inicial i moviments de les peces. 
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considerar geomètric dels texts de Juli Frontí, Agenni Úrbic, Higini, Sícul Flac o Higini Gromàtic és 

insignificant;XII només Balbus dedica alguns paràgrafs a recollir qüestions introductòries: línies, angles, la 

circumferència i els polígons.XIII De les més de cinquanta Propositiones ad acuendum iuvenes, atribuïdes a 

Alcuí –de la segona meitat del VIII o dels primers anys del IX, doncs, si l’atribució és bonaXIV-, n’hi ha un 

màxim de dotze que podrien tenir contingut geomètric: d’aquestes, n’hi ha moltes que no tenen solució 

correcta, i les suposades solucions incloses en el text mostren que l’autor no les entén sinó com a 

problemes de càlcul de superfícies, i encara112. L’Ars Geometriae d’un pseudoBoeci,XV també designada 

com a Geometria IXVI -compilada al segle VII, al VIII o a principis del IXXVII- no conté absolutament cap 

construcció, però sí les qüestions teòriques introductòries dels primers llibres dels Elements 

d’Euclides,113 i en té prou per proclamar la seva pròpia utilitat instrumental: 

“la utilitat de la geometria és triple: per a la capacitat, per a la sanitat, per a l’ànima. Per a la 
capacitat, com per als mecànics i els arquitectes. Per a la sanitat, com per als metges. Per a 
l’ànima, com per als filòsofs. Si intentem aprendre aquesta art amb pietat i moderació, això que 
s’ha posat de manifest en les divisions anteriors omplirà el nostre enteniment amb gran claredat, 
i també les coses superiors, tals com aproximar-se al cel amb la ment i investigar tota la 
construcció del cel, i d’alguna manera deduir i reconèixer amb contemplació mental sublim el 
Creador del món que hi ha amagat tants secrets bells”.114 

La Geometria de Gerbert, en la part que ha estat considerada realment d’ell,XVIII dedica el primer capítol a 

qüestions teòriques (“El cos sòlid és el que s’estén en tres intervals o dimensions, això és, s’estén en 

longitud, latitud i altura, i també el que pots comprendre amb la facultat del tacte”); el segon i el tercer a 

les unitats de mesura, sobretot de longitud, i en dóna les equivalències relatives precises –l’Ars 

                                                                                                                                                                                           
agrimensors era exclusivament derivat de la necessitat de tenir material per a l’ensenyament del quadrivi, la consideració que 
fem al text sobre la irrellevància geomètrica del contingut d’aquesta reorientació no canvia. 

112 Per exemple, i és dels més resolubles, la propositio 28, de la ciutat triangular: “Sigui una ciutat triangular, que té un costat de 
100 peus, un altre de 100 peus, i la façana de 90 peus. Vull doncs construir-hi edificis de cases, de manera que cadascun tingui 
una longitud de 20 peus i una amplada de 10 peus. Digueu quantes cases pot contenir. SOLUCIÓ: Dos costats d’aquesta ciutat 
junts fan 200, i la meitat de 200 són 100. La façana fa 90 peus, i la meitat de 90 són 45. La longitud de cada casa és de 20 peus i 
l’amplada és de 10 peus, i en 100 hi ha cinc vints i en 40 quatre deus. Cinc quatres són 20. Aquest és el nombre de cases que 
caben a la ciutat” (FOLKERTS 4 1978). 

113 Menso Folkerts dóna una descripció precisa de l’Ars Geometriae: “un d’aquests escrits [sobre geometria que els manuscrits 
han atribuït a Boeci], que aquí anomenaré Geometria I, es divideix en la majoria dels manuscrits en cinc llibres. L’obra consta de 
tres parts caracteritzades per tres tipus de contingut diferents: extractes dels agrimensores, aritmètica i geometria. El llibre I i 
l’anomenada Altercatio duorum geometricorum al llibre 5 són la part dels agrimensors. Al llibre 2 hi ha extractes de l’Aritmètica de 
Boeci. Els llibres 3,4 i el principi del 5 contenen material geomètric: les definicions, postulats, axiomes i la majoria dels enunciats 
del teoremes en els primers quatre llibres dels Elements d’Euclides, tot i que sense provar-ho” (FOLKERTS 1 1968, 152); Reeve, 
però, entén el títol d’una manera més genèrica quan ordena els vint-i-quatre manuscrits coneguts de l’Ars Geometriae en tres 
grups diferents, que contenen més o menys extractes dels agrimensors i, en alguns casos, Cassiodor (REEVE 1983); Brian 
Campbell, (CAMPBELL 2000, xxii) segueix Reeve absolutament. L’edició del Corpus agrimensorum de Lachmann conté aquests 
materials, publicats també a PL 63, 1307-1364, dividits aquí entre uns extractes d’Euclides de traducció atribuïda a Boeci –en la 
forma ampliada que els va donar després la Geometria II que descrivim a la nota 117-, i un “Boetii Liber de Geometria”, 1352-
1364. 

114 Però el text ve d’un de Cassiodor dedicat a l’astronomia: “no ens queda sinó l’astronomia: si l’examinem amb ment honesta i 
moderada, omplirà el nostre enteniment amb gran claredat, com diuen els antics. Què hi ha com aproximar-se al cel amb la 
ment i investigar-ne tota la construcció, i d’alguna manera deduir i reconèixer amb contemplació mental aquelles coses on 
s’amagaren secrets tan grans?” CASSIODOR. “De artibus ac disciplinis liberalium litterarum”. A: PL 70, 1216; Evgeny Zaitsev ja 
havia assenyalat aquest paral·lel (ZAITSEV setembre 1999, 531). 
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Il·lustració 67: Geometria de Gisemon, Arxiu de la Corona d’Aragó, ms Ripoll 106, f 76v, 78r, 79r i 79v (s X). 
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Geometriae també incloïa aquest contingut-; el quart a les diferents classes d’angles; del cinquè al desè, 

s’esforça bàsicament a classificar les classes de triangles: al capítol VI explica que qualsevol figura 

angulada es pot descompondre en triangles i com això permet calcular-ne la superfície, i al IX com es 

pot determinar si un triangle és rectangle; i als tres últims examina específicament els triangles 

rectangles, i en particular el triangle pitagòric 3-4-5 al capítol XI, i quinze triangles semblants en aquest al 

capítol XII: novament, doncs, material de procedències diverses115 i cap construcció geomètrica. La 

Geometria incerti auctoris –que és, sembla, ja en ella mateixa una compilacióXIX feta a principis del segle 

XI116- que havia acompanyat la Geometria de Gerbert com si en formés part des de l’edició de 1721,XX es 

dedica a problemes de mesura de distàncies inaccessibles, i d’altres de mesura de superfícies, aquests 

darrers semblants als continguts a les Propositiones ad acuendos iuvenes d’Alcuí,XXI tot i que més ben 

formulats; el seu autor sap, això sí, dibuixar un hexàgon inscrit en un cercle i un octògon en un 

quadrat.XXII Finalment, la Geometria II117 atribuïda a Boeci, de la primera meitat de l’XI,XXIII que com totes 

aquestes geometries reorganitza material de les anteriors, introdueix la novetat d’incorporar les 

demostracions de les tres primeres proposicions d’Euclides: demostracions que suposen alguna capacitat 

d’elaboració successiva amb el compàs. 

 

N’hi hauria prou per concloure que el nivell de complexitat de la geometria que s’utilitzava en 

l’arquitectura altmedieval havia de ser molt escàs; d’això, però, n’hi ha més evidència, i més específica.  

Günther Binding va publicar, el 2001, la col·lecció més extensa que coneixem de dibuixos medievals que 

representen escenes relacionades amb la construcció d’edificis:XXIV d’abans de finals del segle XI, 

documenta una sola representació d’un personatge amb un compàs, contra cinc representacions 

d’equips que mesuren longituds;118 és cert que Evgeny Zaitsev data tan enrere com c1025 la primera 

                                                           
115 “Gerbert va fer servir un manuscrit del Corpus agrimensorum (que va trobar el 983 quan era a Bobbio), el comentari de 
Calcidi al Timeu de Plató, el De quantitate animae d’Agustí, l’Aritmètica de Boeci i el seu comentari de les Categories d’Aristòtil, el 
comentari de Macrobi al Somni d’Escipió i l’enciclopèdia de Marcià Capella [...] En alguns dels manuscrits de la Geometria 
atribuïda a Gerbert hi ha rastres de les discussions acadèmiques que mantenien els estudiosos de la Lorena al començament del 
segle XI. Els temes principals es referien a la suma dels angles d’un triangle i a les definicions d’angle interior i angle exterior” 
(FOLKERTS 6 1987, 91). Gerbert, efectivament, aprenia a cop de descobriment de manuscrits; en la carta que envia a 
l’arquebisbe de Reims des de Bobbio, l’estiu del 983, li comunica la troballa: “hem descobert [...] vuit volums de Boeci sobre 
l’astrologia, i l’esplendor de les figures de geometria i d’altres coses no menys admirables” (GERBERT D'ORLHAC 2 983). 

116 (JACQUEMARD 2000, 99); però Menso Folkerts l’havia vista més antiga que no la Geometria de Gerbert: “l’anomenada 
Geometria incerti auctoris [...] en algun moment es va pensar que era part de la Geometria de Gerbert. Avui sabem que és més 
antiga i que va ser escrita al segle IX o al X” (FOLKERTS 6 1987, 90). 

117 La Geometria II és la publicada a PL 63, 1307-1352, com a “Euclidis Megarensis Geometriae Libri Duo ab An. Manl. Severino 
Boetio Translati”; en la descripció de Menso Folkerts, “l’altra geometria atribuïda a Boeci, que aquí anomenaré Geometria II, 
consta de dos llibres. Després d’un prefaci curt, el llibre 1 presenta la majoria dels mateixos extractes d’Euclides tal com són a 
la Geometria 1. A continuació, les proposicions d’Euclides I, 1-3, amb proves, i extractes dels agrimensores. El llibre I s’acaba amb 
una secció sobre l’àbac. La major part del llibre II consisteix en textos dels agrimensores sobre la geometria dels triangles, 
quadrilàters, polígons regulars i el cercle. L’obra s’acaba amb una seqüència sobre les fraccions” (FOLKERTS 1 1968, 152). 
Precisant una mica més, la Geometria II conté la majoria de les definicions dels llibres I i 3 dels Elements, i només dues del 4; i la 
majoria de les proposicions dels llibres 1 i 2, i algunes dels llibres 3 i 4. 
118 Data al segle XI -i costa acceptar-li-ho- el personatge (il 68) amb compàs esculpit al transsepte nord de la Sainte-Trinité de 
Vendôme; d’equips de mesura, recull quatre imatges procedents de diferents manuscrits de la Psicomàquia de Prudenci: del segle 
X, una de la Biblioteca Vaticana, cod. Reg. Lat. 596 (il. 497); de c 1000, una de la Stiftsbibliothek de Sankt Gallen, MS 135, f 434 
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Il·lustració 68: personatge amb compàs, transsepte de l’abadia de la Trinitat, Vendôme. 

 

 
Il·lustració 69: evangeliari d’Eadwi, Kestner-Museum, Hannover, WM XXIa, 36, f 9v. 
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miniatura que representa la mà de Déu amb un compàs a la mà, a l’evangeliari d’Eadwi: però aquest de 

Déu és un compàs de proporcions (il 69).XXV També Günther Binding ha assenyalat que “abans de 1250, 

les fonts no parlen mai de plànols”,XXVI i ha lamentat que “malgrat les opinions expressades durant 

seixanta anys per autors competents sobre l’aparició i el maneig dels plànols de construcció”, es 

mantingui i s’expressi “sempre amb més i més vehemència el parer que a l’alta Edat Mitjana es 

manejaven plànols de construcció, i això a partir de la idea del maneig de figures proporcionals i 

relacions dimensionals complicades i completament imaginàries”.119 No veiem cap indici de la 

conveniència de fer cap esforç en el sentit que Binding denuncia, de pretendre que ningú vagi treballar 

geomètricament el disseny de cap edifici, als anys que ens ocupen, amb una complexitat superior a la del 

maneig directe de les figures elementals descrites a la Geometria de Gerbert o la Geometria II; maneig 

directe de figures elementals que sí que podem buscar-hi legítimament, a partir de la indicació explícita 

de Raban Maur que recull el mateix Binding: 

“Raban Maur (780-856) afegeix als comentaris sobre la geometria que manlleva de Cassiodor, la 
indicació de la seva significació en la disposició del Tabernacle i del Temple de Salomó: «Aquesta 
disciplina ha estat doncs observada en l’edificació del Tabernacle i del Temple, on és freqüent 

                                                                                                                                                                                           
(il. 541); del primer quart de l’XI, una de la Bibliotheek der Rijksuniversiteit, cod. Voss. Lat. Oct. 15, f 43v (il. 238) (la nostra 
il·lustració 70a; cf la nostra 70b, que és la mateixa, però del segle XIII, on ja apareix el compàs); i de la primera meitat de l’XI, una del 
Museu Britànic, Cotton Ms Cleopatra C VIII (il 266); la cinquena imatge de mesura a què ens referim en el text és de finals del 
X, a les Satyrae de septem artibus liberalibus de Marcià Capella, de l’Österreichische Nationalbibliothek, cod. 177, f 14 (il. 609). En 
una recerca anàloga, però clarament més modesta, Léonard Legendre i Jean-Michel Veillerot expliquen que “a partir de vint-i-
tres documents dels segles XI al XIII, l’escaire i el compàs són els instruments més representats... L’escaire apareix 20 vegades, 
contra 9 del compàs, que, a més, només apareix a partir del segle XIII. L’escaire apareix 5 vegades tot sol, cosa que podria 
provar que hi havia arquitectes que el tenien com a únic instrument de traçat. Sondeigs fets en 20 obres posteriors, mostren 
com de mica en mica el compàs tendirà a ocupar el lloc de l’escaire, que continua tenint, tanmateix, fidels exclusius fins al segle 
XV” (LEGENDRE i VEILLEROT 1982, 61). De la mateixa manera, l’operació de mesura té tradició escrita: “[…] la construcció 
del temple de Déu que conclou la Psicomàquia de Prudenci. Els fonaments de l’edifici són mesurats mitjançant la cana d’or d’Ap 
21,15 per Fides i el seu associat la Concòrdia. Està construït segons el model de la Jerusalem celestial de l’Apocalipsi, a imatge 
del temple de Salomó, i està destinat a acollir una domus interior sostinguda per set columnes «tallades en la roca transparent 
d’un cristall gelat»” (CHRISTE 10 gener-març 1988, 33). 
119 (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 79). De tota manera, Binding també fa referència a la notícia del treball sobre 
cera del projecte de Sant Germà d’Auxerre, al segle IX (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 97), recollida igualment 
per Cynthia Hahn, “la planta [de la cripta de Sant Germà a Auxerre, c870] va ser treballada en cera pel constructor, i els 
capitells i les columnes es van aconseguir a Arles i a Marsella” (HAHN 1997, 1102) i abans per Roger Stalley (STALLEY 1999, 
116) i Erlande-Brandenburg (A. i.-B.-B. ERLANDE-BRANDENBURG 1995, 119-120). Amb Binding i Erlande-Brandenburg, i 
contra Stalley i Hahn, el text –la nostra lectura és moles ceris- sembla referir-se més a una maqueta que no pas a una planta 
(HEIRIC D'AUXERRE 870c, I,89); és possible que, al segle II, Melitó de Sardes –en una seva homilia sobre la Pasqua- ja parlés de 
maquetes de cera: “‘si no és sobre un model, una obra no es construeix. O és que no es veu el que ha de ser a través de la 
imatge que prefigura? Per això el projecte a realitzar s’elabora amb cera, o amb argila, o amb fusta: perquè es pugui veure el que 
serà construït, més alt en grandària, més fort en resistència i bell de forma i ric d’instal·lació, gràcies a una petita i menyspreable 
maqueta” (GALTIER MARTÍ 2 2001, 341). Això no obstant, en altres casos l’esment de la cera sí que remet a un dibuix -és el 
cas, al segle I, d’un exemple que proposa Filó: “aquest món construït per les idees, no és permès de dir o suposar que es troba 
en un lloc. La seva constitució, nogensmenys, la podrem esbrinar per mitjà d’una comparació presa del nostre entorn. Succeeix 
que es funda una ciutat per satisfer l’excessiva vanaglòria d’un rei o d’un governant que cobeja el poder absolut; amb l’esperit 
il·luminat pretén adornar encara més la seva bona fortuna. Aleshores compareix un arquitecte d’escola i comença d’observar 
les característiques climàtiques i geogràfiques del lloc. D’antuvi dibuixa en el seu interior gairebé tots els topants de la ciutat 
que ha de bastir: temples, gimnasos, govern, places, ports, drassanes, carrers, muralles, fonaments de cases i altres edificis 
públics. En aquest moment, una volta ha fixat en la seva ànima, com si fos una tauleta de cera, les imatges de cadascuna 
d’aquelles parts, porta en si mateix el monument d’una ciutat intel·ligible. Després, amb la seva ben  dotada memòria va 
recordant les imatges i en repoleix els contorns; com un bon artesà, mirant sempre el model, comença de bastir la ciutat de 
pedra i de fusta, adequant les realitzacions corporals a llurs corresponents models incorporals” (FILÓ D'ALEXANDRIA 30 c, 
17-18 p 75-76). 
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Il·lustració 70: Prudenci, Psicomàquia. 
 

 
70a: Universiteit Leiden, Bibliotheken, ms VLO15 f043r (988-c1034). Cana d’amidar. 

 

 
70 b: BNF, lat 15158, f 62r  (1289). Cana d’amidar i compàs. 
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l’ús de les mesures lineals, i la disposició del cercle i de l’esfera i la mitja esfera i del quadrangle i 
de la forma d’altres figures; i de la notícia plena de tot això no en resulta pas poca ajuda perquè 
els estudiosos arribin a la intel·ligència espiritual»”.120 

 

Notem encara, sobre el coneixement de la figura quadrada, que tan Gerbert com la Geometria incerti 

auctoris, la Geometria I i la Geometria II expliquen el teorema de Pitàgores; Gerbert en dóna un enunciat 

genèric completament orientat a l’obtenció d’un costat del triangle rectangle coneguts els altres dos,XXVII 

i tots els seus exemples es refereixen al triangle 3-4-5 o triangles semblants; però la Geometria incerti 

auctoris es refereix específicament a l’aplicació del teorema per determinar la diagonal del quadrat,XXVIII i 

l’enunciat comú dels pseudoBoecisXXIX -el de les proposicions 47 i 48 del llibre I dels Elements 

d’Euclides- posa l’accent en la igualtat de la superfície del quadrat traçat sobre la hipotenusa amb la suma 

de les dels traçats sobre els catets; l’autor incert i els pseudoBoecis fan pensar més aviat en el triangle 

rectangle isòsceles, i faciliten així la comprensió del problema de la duplicació de la superfície del quadrat 

del Menó de Plató:XXX de com la superfície d’un quadrat és la meitat de la d’un segon quadrat de costat 

igual a la diagonal del primer, i de com el costat d’un tercer quadrat que duplica la superfície del segon 

té una longitud doble de la del costat del primer (il 71). 

 
 

L’Edat Mitjana va perdre els nombres irracionals i √2 hi resultava un concepte perfectament 

incomprensible: la relació entre el costat del quadrat i la línia que “els doctes anomenen diagonal”XXXI 

s’aproxima a la fracció 12/17 -o 17/24, a partir de la duplicació del quadrat (il 72a): en tots dos casos amb 

errors inferiors al 2‰ respecte del valor correcte. I així, l’escaire altmedieval de la tradició escrita, a 

partir de FaventíXXXII i sobretot d’Isidor, és un triangle rectangle isòsceles amb catets de 24 polzades i 

hipotenusa de 34 (il 72b).121  

                                                           
120 (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 107); Raban Maur a (RABAN MAUR 9 819, XXIII, 401); el seu text, però, no és 
una ampliació, sinó que dóna la mesura de la reducció: a De Institutione Clericorum, Raban Maur compila les Institutiones de 
Cassiodor, i hem d’entendre que és amb aquestes mesures i figures elementals com entén que concreta l’activitat 
geometritzadora de Déu, que «determina el lloc de les estrelles, quan fa que les mòbils segueixin camins incommovibles i 
atribueix a les fixes la seva posició» (CASSIODOR 543-555, 223); no és que el molt breu text de Cassiodor desplegui res, però 
encara enuncia, per exemple, el tema de les magnituds irracionals, òbviament suprimit per Raban Maur. Friedrich Ohly ho 
entenia al revés que nosaltres, i veia en l’esment de la geometria del Tabernacle i del Temple “una al·lusió primerenca a la base 
geomètrica de la construcció sacra a l’Edat Mitjana” (OHLY 5 1982, 6). 

121 “Vegem una construcció que apareix en tots els tractats, la fórmula per construir un escaire. En Vitruvi (IX, pref.) es segueix 
la tradició culta procedent d’Egipte: l’escaire és un triangle de costats proporcionals a 3, 4 i 5: «namque si sumantur regulae tres, e 
quibus una sit pedes tres, altera pedes quatuor, tertia pedes quinque, … deformabunt norma emendatam». En Faventí (De diversis 
fabricis, XXVIII) es substitueix la tradició culta per una altra de diferent, la que Fontaine anomena dels artesans empiristes: la 
fórmula exacta del triangle egipci és reemplaçada per una altra que es basa en una relació numèrica aproximada: «Sumantur 
autem tres regulae ita ut duae sint pedibus binis et tertia habeat pedes duos uncias decem … Sic fiet perita norma composita». L’escaire 
és ara un triangle isòsceles, amb costats de 24 polzades (dos peus) i 34 polzades (dos peus i deu polzades) on s’adopta la raó 
34/24 com a valor de l’arrel de 2, relació entre la diagonal del quadrat i el seu costat. Isidor (XIX, 18, 1) recull aquesta tradició 
artesanal i empra gairebé les mateixes paraules que Faventí” (RUIZ DE LA ROSA 1987, 197); el text d’Isidor, que Raban Maur 
reprodueix literalment, és “convé que la construcció de les parets es faci d’acord amb l’escaire i respongui al plom. L’escaire 
(norma) té nom grec, i si no se’n té no es pot fer res que sigui dret. Es compon de tres regles, dos que fan dos peus i el tercer 
dos peus i deu polzades, tots del mateix gruix, que s’uneixen entre ells pels extrems de manera que facin la forma d’un triangle. 
Això és l’escaire” ( (ISIDOR 1 615 c, XIX 18,1) i (RABAN MAUR 4 842-846, XXI XI)). Òbviament, a l’entorn de l’any 1000, 
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Il·lustració 71: duplicació de la superfície del quadrat. 

 

  
Il·lustració 72: les relacions 12/17, 17/24 i 24/34, el quadrat i la diagonal. 72a. Relació entre la diagonal i el costat del quadrat  / 

72b. L’escaire d’Isidor, Etimologies, XIX, 18, 1. 
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La idea de Sant Pere de Rodes pot manejar, doncs, figures geomètriques elementals: el cercle, el triangle, 

el quadrat, difícilment polígons de més costats; les relacions entre aquestes figures poden modelitzar-se 

aritmèticament amb l’ús de nombres naturals o racionals. No són creïbles elaboracions geomètriques 

més complexes.122 

 
Quant a la possibilitat d’accedir directament al text de Vitruvi o en alguna compilació dels deu llibres,123 i 

tal com dèiem més amunt, no hi ha notícia de la presència de cap còpia a Catalunya fins força després 

del moment que ens interessa.124 També és cert, però, que les longituds totals de les columnes 

superposades de la nau de Sant Pere de Rodes estan en una relació aproximada de 3 a 4, i que aquesta 

disminució és pot trobar en Vitruvi,125 quan parla de les columnes superposades de la plaça pública o del 

                                                                                                                                                                                           
l’escaire de les Etimologies té molt de culte; i poc després, no gran cosa d’empirista, perquè sembla que els escaires que els 
artesans romànics i gòtics van utilitzar efectivament no hi tenien res a veure: “Els escaires romànics i del primer art gòtic es 
presenten com a escaires falsos: és a dir, que els manca el costat de la hipotenusa, cosa que és perfectament clàssica, però els 
més antics presenten una particularitat remarcable: els braços són de longituds desiguals i... les vores no són pas paral·leles 
dues a dues, sinó que convergeixen i divergeixen: generen un angle recte interior, situat en un eix diferent de l’exterior; així un 
sol instrument dóna dos escaires” [amb això, i les possibilitats de traç de les hipotenuses, aquest instrument permet de traçar 
polígons diversos] (LEGENDRE i VEILLEROT 1982, 63); això no obstant, Liefferinge –que fa referència a una discussió epistolar 
del segle XI sobre el valor 17/12 per a la diagonal del quadrat unitari (v nota 239 sobre la correspondència entre Regimbold de 
Colònia i Radulf de Lieja)- ha volgut trobar-ne una aplicació –remota- a la traça i les dimensions del transparent de Notre-Dame 
de París (LIEFFERINGE desembre 2010, 494-495 i 500-502). 
122 Això, de tota manera, es separa poc o molt d’algunes formulacions clàssiques: “[...] el fenomen ben conegut de la peculiar 
manca de precisió en les descripcions medievals [...] de totes les formes geomètriques [...]  Un quadrat, per exemple,es descriu 
com a contingut en quatre línies rectes: el nombre quatre és decisiu, mentre que la relació entre les quatre línies (que nosaltres 
donaríem indicant-ne la longitud i dient que estan en angle recte entre elles) simplement s’omet. Sembla com si la forma 
geomètrica es traduís en quantitats aritmètiques” (KRAUTHEIMER 2 1942, 7-8); en realitat, el quadrat quantitatiu que 
Krautheimer veu general no ho és absolutament: v, al capítol següent, il 126. 

123 La de Faventí o la de Pal·ladi, la segona a partir de la primera en els temes d’arquitectura –exclusivament o no (MARTIN 
1976, XXXIII-XXXV)- en qualsevol dels diversos títols que se’ls han donat ( (PLOMMER 1973), (MARTIN 1976) o (CAM 
2001)). Luís Cervera Vera es referia a una compilació de Gargili Marcial, del segle III, a partir d’un article de Pellati del 1921, 
“Vitruvio e la fortuna del suo trattato nel mondo antico”, a Rivista di filologia e di istruzione classica, XLIX, 3 (CERVERA VERA 
1978, 18-23): però sembla que l’hem de considerar fantasiosa, perquè tot i que Gargili Marcial va ser utilitzat com a font per 
Pal·ladi en qüestions estrictament agrícoles i veterinàries (MARTIN 1976, XXXII-XXXIII), Stadler no recull cap notícia que mai 
hagués tingut cap relació amb Vitruvi (STADLER 1910) i Marie-Thérèse Cam explica la demostrada “manca total de fonament” 
de la tesi que Pal·ladi coneixia Faventí precisament i exclusivament a través d’ell, que havia estat proposada per Wellmann el 
1908 (“Palladius und Gargilius Martialis”, Hermes, 43, Berlín, 1908, p 1-31) (CAM 2001, XIII). 

124 Stefan Schuler escriu que “Els Libri computi, el pròleg de Llobet de Barcelona (980) que remet al rellotger Vitruvi, i el de 
Hermann de Reichenau (1013-1054) proven que ben aviat Vitruvi era un autor de referència per a la gnomònica, la rellotgeria i 
especialment per a l’astrolabi” (SCHULER 2 2000, 321), però l’esment de Llobet de Barcelona deriva d’una lectura equivocada 
del text de Millàs (MILLÀS VALLICROSA 1931, 204), que degué arribar-li a través d’Arno Borst, Das Buch der 
Naturgeschichte: Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments, Heidelberg: Winter, 1994 (SCHULER 1 1999, 5 n 29). 
Zimmermann suggereix que en els Construct. II del catàleg de Ripoll del 1047 “podem veure-hi, si no exemplars de Vitruvi, 
almenys regles d’arquitectura i d’agrimensura, de finalitat estrictament domèstica i pràctica” (ZIMMERMANN 5 2005, 957-958); 
i proposa també que un Libellum qualiter constructio debeat fieri llegat per Guillem Ramon, abat de Sant Pere d’Àger, el quatre de 
novembre del 1083 a Vic, podria ser un Vitruvi o tenir-hi relació (ZIMMERMANN 5 2005, 981). No és fins que per obra de 
Ferrer Saiol el llibre d’agricultura de Pal·ladi, amb les consideracions de construcció del llibre I, “fon acabat de aromançar” –“en 
lo mes de juliol, Anno a Nativitate Domini millesimo CCC LXXXV. E fon començar en nohembre de l'any mil CCC LXXX”, tal 
com informa la còpia de la traducció, d’entre 1475 i 1525, que es conserva a l’Arxiu Municipal de València, Fons Serrano i 
Morales, ms 6437 (GINER SÀNCHEZ 1989, 514-517)- que tenim aquestes notícies segures. 

125 I no en Faventí ni en Pal·ladi, on els ordres no tenen cap paper (PLOMMER 1973, 32-33) i les proporcions ben poc: Faventí 
es limita a fixar l’alçada de les peces de planta rectangular en el promig de l’amplada i la llargada, i la de les de planta quadrada o 
les exedres en una vegada i mitja l’amplada (FAVENTÍ c 300, 62); i Pal·ladi recull només la primera regla (PAL·LADI s. IV, 19). 
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Il·lustració 73: Ricard de Sant Víctor, Temple de la visió d’Ezequiel. British Library, Harley 461, f 26 i 26v (finals s. XII). 
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front d’escena, al Llibre cinquè, capítol primer, 3, “les columnes superiors han de ser fetes una quarta 

part més petites que les inferiors, perquè, a causa del pes que han de suportar, les inferiors han de tenir 

més fermesa que les superiors”, i capítol setè, 6: “Per sobre d’aquesta balustrada les columnes han de 

ser una quarta part més baixes que les inferiors”.126 Ruffel i Soubiran van assenyalar el 1960 dotze 

exemplars del text de Vitruvi a les biblioteques d’Occident anteriors a finals del segle XI, i dos més que 

podien ser-ho, bo i admetent que existien controvèrsies sobre algunes de les seves datacions;127 el 1967, 

Karol Krinsky n’acceptava onze amb aquesta antiguitat mínima;XXXIII l’any 1998 Stefan Schuler en situava 

vuit als catàlegs medievals de les biblioteques,XXXIV i l’any següent publicava la seva llista, on els còdex 

que podrien ser d’abans de finals de l’XI eren divuit.128 Sobre l’ús del text, la bibliografia manté posicions 

molt diverses; però és segur que un d’aquests exemplars, el manuscrit Harley 2767 (H) de la Biblioteca 

Britànica (il 74), era a Hildesheim quan Bernward va consagrar-hi l’església de Sant Miquel -i que hi havia 

hagut un interès especial perquè hi fos129- el mateix 1022 de la consagració de Sant Pere de Rodes. 

  

                                                           
126 De la mateixa manera, Éliane Vergnolle assenyala l’ús del text de Vitruvi a l’hora de proporcionar el capitell corinti a Sant 
Benet del Loira, amb les alteracions que resulten de la geometria cilíndrica de les columnes, sense que hi hagi cap testimoni de 
la presència de cap exemplar dels deu llibres a Fleury (VERGNOLLE 1 1985, 65). D’ordres, en superposa també l’il·lustrador de 
Ricard de Sant Víctor a l’alçat sobre el pla inclinat amb què resol les aparents incoherències dimensionals d’Ezequiel, sense cap 
preocupació proporcional a les còpies conservades (il 73). 

127 El seu text constituïa un estudi molt complet sobre les relacions entre els diferents manuscrits; dels setze manuscrits amb 
què van treballar directament, els dotze que donaven com a anteriors a finals de l’XI eren, en la seva designació del 1960, els 
següents: (H) Harleianus 2767 Londres, British Library, segle IX; (P) Parisinus 10277, Pithoeanus, París, Bibliothèque Nationale, 
segle X; (E) Gudianus 132, Epitomatus, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, segle X; (L) Vossianus 88, Leiden, 
Rijksuniversiteitbibliotheek, segle X; (S) Seletstatensis 1153 b, nunc 17, Sélestat, Bibliothèque Humaniste, finals del segle X; (v) 
Vaticanus Regin. 1504, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, finals del segle X; (f) Frankeranus,  B.A. fr. 51, Leuwarden, 
Provinciale bibliotheek van Friesland, c. 1000; (b) Bruxellensis 5253, Brussel·les, Librairie des Ducs de Bourgogne, IX-primer 
terç del segle XI; (G) Gudianus 69, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, segle XI; (l) Vossianus 107, Leiden, 
Rijksuniversiteitbibliotheek, segle XI; (e) Escorialensis III.f.19, Madrid, biblioteca del Escorial, segle XI; (c) Cottonianus Cleop. D. 
I, Londres, British Library, segle XI. A més d’aquests, entenien que n’hi havia dos més que podien ser del segle XI o del XII: (h) 
Harleianus 3859, Londres, British Library; i (p) Parisinus 7227, París, Bibliothèque Nationale (RUFFEL i SOUBIRAN 1960). 

128 La informació addicional de Schuler, o les propostes de datació diferents de les de Ruffel i Soubiran que recollia, són les 
següents: (P) conté també Faventí. (E) només conté fragments del text i els barreja amb d’altres de Faventí, i podria venir del 
nord de França o de Corvey. (L) podria procedir de Hildesheim. (S) conté també Faventí, i és de finals del segle X; (v) conté 
també Faventí, alguna datació moderna el situa al segle XI i podria procedir de Saint Thierry, prop de Reims. (b) pot ser del 
segle IX i procediria de Colònia. (l) va ser copiat a l’oest d’Alemanya o a Bèlgica. (e) va ser copiat als Països Baixos. (c) pot ser 
també del segle X. I a més dels exemplars de Ruffel i Soubiran, recollia també els següents: fragments de Vitruvi i de Faventí a 
Valenciennes, Bibliothèque Municipale, Ms 337, del segle IX, copiat a Sant Amand; text de Vitruvi a Berlín, Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preuβischer Kulturbesitz, Ms lat fol. 601, del segle X o de l’XI, copiat a Anglaterra o al nord de França; fragment curt a 
Londres, British Museum, Royal 15 B. XIX-III, del segle X; text a Londres, British Museum, Add. 38818, del segle X (però tota la 
bibliografia que cita Schuler el situa al segle XII o després) (SCHULER 1 1999, 347-359). 

129 Bernward havia designat Goderam, el propietari del manuscrit, com a abat de Sant Miquel, i l’havia fet venir des de Sant 
Pantaleó de Colònia, on Roggenkamp creia que s’havia copiat el text a mitjan segle IX (ROGGENKAMP 1954, 148), segurament 
a partir de L.W. Jones, The Script of Cologne from Hildebald to Hermann (Cambrdige, Mass., 1932); Weiskittel i Reynolds, que ho 
assenyalen, admeten, amb Bischoff, “Die wiedergefundenen Schluβblätter des Vitruvius Harleianus”, Berliner Philologische 
Wochenschrift, 5, setembre de 1942, una situació més difuminada (“la frontera entre la Frància oriental i l’occidental”) i una 
datació anterior, c 800; suggereixen que podria ser obra de l’escriptori palatí de Carlemany, i addueixen que els primers que 
van saber alguna cosa de Vitruvi “després de l’Edat fosca” van ser Alcuí i Eginard (WEISKITTEL i REYNOLDS 1983, 441); 
Schuler recull bibliografia que sostenia que havia estat propietat d’Eginard (SCHULER 1 1999, 135). Kruft, en general bastant 
escèptic sobre l’ús de Vitruvi a l’alta Edat Mitjana, considera demostrats la comprensió i l’ús intens del text a Sant Miquel 
(KRUFT 1986, capítol 2). 
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Il·lustració 74: il·lustracions al De Architectura de Vitruvi. 

74a. Il·lustració al llibre IV, cpítol IX, sobre la posició relativa de les estàtues dels temples i els altars. Leiden, Rijksuniversiteit, Bibliothek, Voss. Lat. fol 88 (segle X), f 40r. 
74b. L’esquema dels vents i la signatura de Goderam al seu exemplar dels Deu llibres d’Arquitectura de Vitruvi, a British Library, ms Harley 2767, f16v i 145v. 
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Notes finals de les pàgines 48-60. 

                                                           
I  (TEODULF D'ORLEANS 1 c794, II.XXX) 
II La vinguda de Gerbert d’Orlhac a Catalunya per estudiar-hi les arts del quadrivi el 967 i la correspondència que va continuar 
mantenint després sobre la qüestió amb les seves relacions catalanes ha estat múltiplement citada. S’hi refereixen, entre molts 
d’altres, Rudolf Beer (BEER 1909-1910), Josep Millàs, (MILLÀS VALLICROSA 1931, 134), Manuel Díaz (DÍAZ Y DÍAZ 2 1969, 
235) (però les seves fonts són Beer i Millàs, i també Bubnov, Nicolau d’Olwer, Albareda i d’Abadal), Guy Beaujouan 
(BEAUJOUAN 6 1983 1, 652), Michael Zimmermann (ZIMMERMAN 2 1997), Miquel dels Sants Gros (GROS I PUJOL 3 1999), 
Antoni Pladevall (PLADEVALL I FONT 3 1999) o Nigel Hiscock (HISCOCK 1 2000, 159-166), (HISCOCK 4 2003, 12-15); el 
text de la carta a Miró Bonfill, bisbe de Girona, de la primavera del 984, és a (GERBERT D'ORLHAC 3 984). 
III (BOECI 1 c500) 
IV (BOECI 2 500c) 
V (VOGEL 1985), que remet a Bubnov, Gerberti opera mathematica; sembla que molt més creïblement que altres hipòtesis que 
s’havien proposat: “Tannery (TANNERY, P. I  CLERVAL, A. “Une correspondance d’écolâtres du XIe siècle”, a Notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, v. 36. París: 1900) data al segon quart del segle XI la geometria 
que Bubnov publica com a autènticament de Gerbert” (BEAUJOUAN 6 1983 1, 654-655). 
VI (BOECI 1 c500, 1,1,8 i 1,2,1). 
VII (BOECI 2 500c, I,II). 
VIII (AGUSTÍ D'HIPONA 2 386-388, Llibre 6, 57); i l’havia recollida Isidor: “suprimeix el nombre en totes les coses, i tot 
s’enfonsa. Treu el còmput del temps i tot es confon en la ignorància cega: l’home que ignora els mètodes del càlcul no pot 
diferenciar-se dels altres animals” (ISIDOR 1 615 c, III,4) 
IX (AGUSTÍ D'HIPONA 2 386-388, Llibre 6, 57). 
X El primer text conegut que s’hi refereix és d’Asiló de Würzburg, redactat entre el 1022 i el 1042 (FOLKERTS 9 2003, 6). 
XI (SHELBY 3 1972, 409); en el mateix sentit, Stephen K. Victor: “tot i que l’arquitecte de Saint Dénis va fer servir alguna 
geometria, no cal que hagi tingut cap relació amb els tractats de geometria pràctica. Pel fet que s’aplicava amb una finalitat 
pràctica, s’hi podria pensar com a geometria pràctica, però la geometria necessària per a aquest aspecte de l’església de Saint 
Dénis és tan simple que una tradició oral, ensenyada potser durant l’aprenentatge, hauria estat suficient” (VICTOR 1979, 67). 
XII Les publicacions del Corpus agrimensorum Romanorum que hem manejat són la de F. Blume, (BLUME, LACHMANN i 
RUDDORFF 1848) –l’edició que va utilitzar Beer (BEER 1909-1910) per determinar l’origen dels texts del cod 106 de Ripoll- i 
la de Karl Thulin (THULIN 1913), que conté exclusivament els tractats dels agrimensors i no les geometries altmedievals. 
XIII (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 98-108). 
XIV Folkerts considera que les raons d’aquesta atribució són sòlides, però no definitives (FOLKERTS 4 1978). 
XV (REEVE 1983). 
XVI (PSEUDOBOECI 1 c 800). 
XVII Al VII, segons Menso Folkerts, (FOLKERTS 5 1981, 190); però el mateix Folkerts situa després la compilació als segles VIII i 
IX (FOLKERTS 6 1987, 3); Reeve proposa també una compilació llarga, VIII-IX, possible però no segura (REEVE 1983). Max 
Lejbowicz la situa al VIII (LEJBOWICZ 2003). I Evgeny Zaitsev, al IX (ZAITSEV setembre 1999, 524); v nota 97. 
XVIII Els tretze primers capítols de l’edició de PL, (GERBERT D'ORLHAC 1 980), segons Bubnov (Gerberti opera mathematica. 
Berlín, 1899); però ho aprenem de Millàs (MILLÀS VALLICROSA 1931, 165). 
XIX (JACQUEMARD 2000, 89, 91). 
XX GERBERT. “Geometria Gerberti”. A: Thesaurus anecdotorum novissimus seu Veterum monumentorum praecipue 
ecclesiasticorum... Bernhard Pez (ed). Augsburg: Veith Frères, 1721-1729, 3, 2, c 7 i s. 
XXI (FOLKERTS 8 1993, 7). 
XXII A l’edició de PL, (GERBERT D'ORLHAC 1 980, LXXXVIII i LXXXIX). 
XXIII (FOLKERTS 2 1970, IX- X). 
XXIV N’hem manejat l’edició anglesa, del 2004, (BINDING 4 2001). 
XXV Evangeliari d’Eadwi, Kestner-Museum, Hannover, WM XXIa, 36, f 9v (ZAITSEV setembre 1999, 536-537); la part superior 
de la il·lustració ja havia estat publicada a Raymond KLIBANSKY, Erwin PANOFSKY i Fritz SAXL, Saturn and Melancholy, 
Londres i Nova York: Thomas Nelson & Sons, 1964; i aquí aprenem que també, molt abans, ho havia fet H. Graeven, a 
Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, 1901, p 294, “on tanmateix el compàs no va ser identificat com a tal”.  
XXVI (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 83). 
XXVII “Hac quippe in omni ferme orthogonio trigono per duo quaevis latera tertii poterit indagari quantitas naturae constitutione certissima 
hoc modo: Ut ergo hypotenusa inveniatur, catheti numerus in se, ut tetragonus fiat, ducatur, eique basis numerus in se similiter ductus 
conjungatur. Hujus simul summae ex duobus scilicet tetragonis confectae latus tetragonale quaesitum et inventum hypotenusae numerus 
esse sciatur” (GERBERT D'ORLHAC 1 980, XII). 
XXVIII “In omni tetratono sive aequilatero, sive longilatero diagonium sic invenies: latitudinem et longitudine sigillatim in se multiplices, 
summarum crescentium in unum latus quaeras. Hoc pro diagono habeto” (GERBERT D'ORLHAC 1 980, XCII). 
XXIX “In his triangulis in quibus unus rectus est angulus, quae rectiangula nominamus, quadratum quod a latere rectum angulum 
subtendente describitur, aequum est his quadratis quae a continentibus rectum angulum lateribus conscribuntur. Si ab uno trianguli latere 
quadratum quod describitur aequum fuerit his quadratis, quae ab reliquis duobus lateribus describuntur, rectus est angulus, qui sub 
duobus reliquis lateribus continetur” (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 385) i (PSEUDOBOECI 2 c1000, 1322-1323). 
XXX (PLATÓ c 380aC, 84d-85b p 57-59). 
XXXI (PLATÓ c 380aC, 85b p 59). 
XXXII (FAVENTÍ c 300, 80), amb variacions molt menors respecte del text que reprodueix Ruiz de la Rosa, v nota 120. 
XXXIII (KRINSKY 1 1967). 
XXXIV (SCHULER 2 2000, 322), amb l’error evident, també a (SCHULER 1 1999, 117, 339), de citar un catàleg de la biblioteca de 
El Escorial del segle XI. 




