Una petita monografia inèdita del sepulcre
de Pere el Gran, de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver
A l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, en el fons Joan Rubió i
Bellver (Reus 1870-Barcelona 1952),1 es conserven pàgines manuscrites,
inacabades, amb anotacions de l’arquitecte modernista, així com nombroses fotografies (algunes resseguides a tinta per l’arquitecte) i apunts
i croquis molt precisos dels detalls arquitectònics del sepulcre de Pere
el Gran.

Coneixem des del 19032 la relació de Joan Rubió i Bellver3 amb Santes
Creus, que perdurà almenys fins a la seva valoració de l’estat del monestir el 1923.4 La petita monografia inèdita apareix sense data, però
creiem que es tracta d’un escrit fet vers el 1904.5 Possiblement es destinava a una iniciativa de l’editorial Tipografía Católica,6 que pretenia
publicar unes petites monografies de monuments catalans; la primera
seria dedicada al sepulcre de Pere el Gran, amb dibuixos7 i text del mateix arquitecte, i fotografies d’un professional de Valls.8

Fotografia dels fons Rubió
i Bellver on podem veure
la llarga escala que li va
deixar el rector per poder
accedir al monument.
COAC. Fons Rubió i Bellver
(C/1849/3.5.12).

Fragment del manuscrit de Rubió i Bellver amb la seva descripció de les
tombes. COAC. Fons Rubió i Bellver C/1849/2.1
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A1) Banyera romana en un monument gòtich

En aqueixa tomba se veu clarament la insustacialitat dels que predican en
pro de la unitat absoluta d’istil en les obres d’arquitectura.
Certament que la unitat és la primera de les qualitats que l’obra d’art à
de tenir y per lo tant tambe és cert que la unitat de istil es una de les
grans qualitats de tota obra artística. Mes d’això no s’ha de fer un principi incommovible. Ha major honor y glòria de la unitat d’istil s’han tret
de moltes igglésias, esplèndits retaules barrochs, prodigis de fantasia y
de elegància, per a ser surtits per unas cosas barroeres, insustancials y
migrades mal anomenats retaules gòtichs. Haguera sigut ridícol fer
expressament una banyera de pòrfit de forma romana pera
cobricelar-la per un baldaquí gòtich.
Pero poguent aprofitar una pessa riquísima
de l’art romà, per a servir de real sepulcre (encara que originalment hagués tingut un servey tan poch noble
com el de banyera) hauria sigut propi d’homes d’esperit raquítich no
aprofitar-la. Per altre part es aqueix
un fet repetit moltas vegadas en els
principis de la civilisació cristiana.
Els istils artístichs, per diferents
que siguin, sempre tenen de comú lo
ser fills del esperit humà y quant les
obres són d’alta concepció y bon de-

senrrotllo, totes lligan y s’uneixen per aqueix llas espiritual comú a totas
ellas que las ha creades. Las cosas que no lligan ni may lligaran entre si,
són les vulgaritats, no ya d’istils diferents, sinó que ni tampoch les de un
mateix istil.

B1) ¿Per què sobre la volta del baldaquí no hi ha coberta y per lo
tant per què sobre els calats no hi ha frontons?

Aqueix mestre incògnit que va fer aqueix real sepulcre era verament home
delicat però resolut. Dins de la iglésia no hi plou, allí ahont no hi plou
no’s necesitan cobertas, y, rompent d’un modo violent amb tota la tradició mitx-eval que posava frontons, indicadors de coberta allí
ahont se necesitavan y allí ahont no es necesitaban, no va
posar coberta ni frontons. La pensada és pròpia de
un gran constructor la resolució de les dificultats
que això portava com a conseqüència la va fer com
de gran artista.
Y ara que que queix gran home ho va fer,
contemple-m-ho, y amb els ulls del esperit
fem-nos la imatge de aqueix mateix sepulcre
coronat amb frontons y notarem immediata-

Estudis i mesures de les tombes
reials realitzades per Rubió i Bellver.
COAC. Fons Rubió i Bellver C/1849/2.2
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ment el desacort grandísim d’aquellas líneas inclinadas de coronament
amb totas les corves d’archs y de aristons de les voltes. En la armonia total
de la iglésia de Santas Creus no hi hauria cap mes línea inclinada; y encara
que les líneas inclinades del frontó estesin lligades amb el resto de la tomba, és lo cert que no ho podrian ser amb les de la igglésia. Ho podrian ser
si fosin molt mes petites, si juguesin com a simples detalls ornamentals
per a entretenir la vista, pero amb la importància que elles tindrien foran
dominants y trencarian la armonia. Tant és aixís que l’autor d’aqueix admirable conjunt no ha vacilat en posar frontons purament escultòrichs,
sobre les arcuacions que encuadren les imatges de N.S. y dels Sants en la
tapa del sepulcre.

C1) Caràcters que diferencian el sepulcre del baldaquí

Sembla evident que l’autor d’aqueix monument sepulcral ha volgut diferenciar característicament la tomba del seu cobricel. En la tomba hi ha
posat tota la riquesa esculptòrica que li ha sigut posible, y verament la
grossa massa de pedra que la corona es un exemplar preciós de rica ornamentacions que, a pesar de que la diferència de riquesa entre aqueix
coronament de pedra caliça y el sepulcre de pòrfit és enorme, l’esperit no
hi nota cap desequilibri; la vulgaritat del material caliç està tan enriquit y
amb tanta delicadesa esculpturat que no fa cap mal paper posat demunt
del suprem esplendor d’una banyera de pòrfit pòlit. Veritat és que entre el
pòrfit polit y el coronament sepulcral orna[…] , va tenir bon cuidado de posar-hi una pedra de calitat intermitja polimentada y d’enllàs entre el pòrfit
pulimentat y el coronament mate.

En cambi en el cobri-cel hi regna la simplicitat, casi diré la austeritat ornamental. Las líneas constructivas són simplícimes y la esculptura hi és
escasa y sòbria tant que en el calat no ni ha gens.
Sembla veure’s clarament que aqueix monument està concebut per amb la
idea fonamental de què el cobricel no s’emportés l’atenció sinó que fos el
sepulcre la nota dominant d’aqueixa tan ben trobada harmonia.
¿Per què en els capitells de las columnas hi ha més esculptures de un caràcter tan atormentat? Per mi aqueix és l’únich petit defecte que tal vegada
podria trobar en aqueix monument després de considerar-lo atentament
en tots els seus aspectes, orgànich, armònich, constructiu y ornamental.
Tal vegada la rahó, si és que ni ha cap, que ho aboni, se podria trobar en
la existència dels cortinatjes que devian tapar la part baixa en les grans
festivitats. Y com els capitells tal vegada quedavan vistos y sense tapar,
allavors podria ser molt convenient que aqueixos capitells armonisesin
amb els cortinatjes y per lo tant que fossin d’un aspecte trinxat y aixís
lligar y casar amb els brodats y dibuixos de les robas que els voltavan. Per
altre part, els capitells ý estavan ricament decorats y daurats y això debia
encara fer-los més germans de les robas dels cortinatjes.

D1) Descripció

La tomba del gran Rey Pere III és una banyera romana de pòrfit rotj pulimentat sostinguda por 2 lleons jacents de calissa polimentada tapada
amb una llosa de pedra calissa nummulítica de Gerona, sobre de qual llosa
hi ha una gran massa de pedra també calissa provenient de ... pesa, es-
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plendidament esculpturada, de dificultar amb el seu pes l’aixecament de la
tapa, y aqueix conjunt esta cobricelat amb una airosa volta d’aristons atirantada y sostinguda per 4 pilastras angulars y havent-hi entre aqueixes 4
pilastres y omplint els [...] dels 4 archs forners de boca de la volta d’aresta
4 delicadíssins calats sostinguts per columnas. Tant les 4 pilastras angulars com les 6 columnas dels calats són de calissa nummulítica, sent
els aristons, els arcs y els calats de pedra calissa. En els 4 ànguls quatre
pinacles y sota d’ells els símbols dels 4 sants evangelistas.
Tot aqueix monument esta apoyat en un petit basament general.
Descripció de la sepultura pròpiament dita Banyera

La descripció detallada d’aqueix monument ha de tenir dons 2 parts. En la
primera la sepultura pròpiament dita, y en la segona el baldaquí o cobri-cel.

tauració feta amb els medis moderns, de eficàcia inmensament superiors
als romans, li va costar prop de cinch cents mil franchs. Hi ha que fer-se
càrrech de què al mateix museu Vaticá la anomenada Sala Rodona, que
és un edifici de gran cost y feta amb tota l’esplendor de la Roma papal del
Renaixement, fou feta espresament per a guardar en son centre una pica
d’aigua de pòrfit rotj pulimentat, de dimensions no molt extraordinàrias y
feta sense cap classe de esculptura, y que havia sigut en la Roma imperial
la pessa mestre de las famosas Termes de Titus.
Dibuix a tinta
vermella i negra.
COAC. Fons Rubió i
Bellver. C/1849/2.3

La banyera romana en la que esta depositat el cos del nostre gran Rey Pere
III (d.c.s) es de duríssim pòrfit rotj pulimentat. És una d’aquelles pessas
mestres de la magnificència romana, qual treball, inclús fet avuy amb els
medis moderns, espanta.
Hi ha que reflexionar que aqueixa banyera, y aquells dos troços de columna també de pòrfit rotj que es poden vèurer en el mateix monestir de
Santas Creus, són les únicas pessas de pòrfit polimentat que es coneixen
en nostra terra y en moltes altres terres. Hi ha que fer-se càrrech que
quan Pius VII va fer transportar al museu Vaticà els dos únichs sepulcres
de pòrfit rotj que s’i conservan, que són el de la emperatriu Santa Elena,
mare del emperador Constantí el Gran, y el de la seva néta, filla del mateix emperador Santa Constança, y els va volguer restaurar, la sola res-
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La banyera que guarda el cos del gran Rey Pere III és una d’aqueixas pessas
de valor extraordinari escasas en la historia de la humanitat y que, a pessar
de la seva aparent simplicitat, per fer-las fou precís agotar tots els recursos
dels esforços humans, que deu provenir d’algun d’aqueixos palaus o termas
de la Roma imperial, de fama universal, y en els que tal vegada ella era la
pessa millor entre les millós y mes explèndidas que allí hi havia.
Aqueixa banyera es veu que és feta seguint les formes de èpocas anteriors. Las anellas X que altres banyeres sens dupte deurian ser de bronce
en aqueixa són unes vulgars imitacions, en lleuger relleu, en les que està
senyalat amb tota fidelitat la anella y la abrassadera que la fa forta el cos
de la banyera. Això fa que no tingui tota aquella noble elegància que tenen
las coses primitives y tingui en cambi un no sé què de xaparro y vulgarot y
que li fa molt mal. El cap de lleó X recort y supervivència dels caps de lleó
que lliuravan l’aigua en el cornisaments grechs, aquí tambe hi és a punt de
deixar anar l’aigua, pero no té la boca foradada. El forat de sortida d’aigua
és a un altre lloch y una petita pessa postissa circular senyala amb evidència la seva situació. Tot això significa que aqueixa esplendíssima banyera
és de una època ja decadent en què la gent que la tenia de usar havia ja
perdut aquella noblesa caraterística dels hòmens de la ciutat imperial.

Lleons
Està sostinguda per dos lleons jacents que devoran un moltó, fets amb la
pedra calissa de gra fi y extraordinàriamente homogènea y de to de marfil
de què hem parlat. Li deuria ser molt difícil a un esculptor de la edat mitjana trobar un modelo per a fer un lleó. Aixís no és de estranyar gens que
el lleó sigui un xich infantil. X De passada vull fer notar la diferència de un
cap de lleó fet per un artista romà y un altre fet per un artista mitxeval.
És fàcil que ni un ni altre haguessin vist may un lleó. Però no li passa lo
mateix al moltó que està devorant, ya que està fet amb una fermesa decorativa y amb un coneixement tan extraordinari de les exingències de la
esculptura ornamental monumental que sens dupte no és igualada en cap
més obra de esculptura ornamental catalana de la edat mitjana

Les dimensions màximas de la boca de la banyera són 2,36 de llarch y 1,11
d’ample y la seva figura aproximada és la de un quadrat acabat per dugas
semicirconferèncias X (APUNT)
El perfil longitudinal per el punt A és aqueix X (APUNT)
Y el transversal por el punt B és aqueix altre X (APUNT)
Interiorment és clar que és imposible saber quina forma té sense destapar-la.

Fons Rubió i Bellver. COAC (c 184973.5.37).
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Tapa
La pedra que tapa la banyera que guarda els restos del nostre gran Rey és
de calissa forta de la anomanada “nummulítica” de Girona tan empleada
en la edat mitxana en els elements constructius subjectes a treball més
intens. Aqueixa clase de pedra té una gran resistència al doblegament y
per lo tant és molt a propòsit per l’ús a què està destinada en aqueix monument, ya que sobre d’ella y carregant sobre el buit s’apoya el gran pes
de la pedra que la subjecta y apreta contra la banyera perquè sigui difícil
destapar-la.
La motllura que la circumvola és aqueixa X com se veu és composta tota
ella de elements curvos, cosa poch comú en els estils de la edat mitjana.
Mirada aquí al paper y en secció transversa aqueixa motllura aparenta
ser de una vulgaritat y de una monotonia molt grossa y no és pas aixís.
Pocas motlluras se poden vèurer en els nostres monuments que tinguin
una riquesa de lluius y que estigan tan adecuadas al objecte a què estan
destinadas com aqueixa. Si un dia visiten aqueix interessantíssim munument us demano que hi fic[...] contra atenció.
Sobre aqueixa tapa de pedra calissa hi descansa la pedra que amb el
seu pes asegura com si fos una forrellat la inviolalibitat del sepulcre.
Aqueixa solució és potser única, tal vegada feta amb la franquesa constructiva que està feta aquí, no es veu en cap més lloch y de moment se
pot assegurar que en tot l’art gòtich català no hi ha cap que se li sembli.
Per altre part el constructor d’aqueix admirabilíssim conjunt va enriquir de tal modo aqueixa massa brutal de pedra, que actua amb tota la
materialitat del seu pes, que el respecte mateix que infundeix tota cosa

fina y delicada ajuda a la inmovilitat del conjunt y, en conseqüència, a la
inviolabilitat del sepulcre.
Pedra
La pedra de que està format és de la mateixa clase que la que estan fets
els lleons jacents, calissa, de gra fi, y molt homogènea y de un color una
mica groch. La forma general d’aqueix pes colocat sobre la tapa és aquella forma tantas vegadas repetida en l’art gòtich al decorar pedras que
han de servir ellas totas solas per un fi noble y distingit dins del organisme general constructiu. Té la forma de un petit edificiet en socolada
general, contreforts, y pinacles, obertures com finestres o portas amb
els seus frontonets en cada una de les que hi ha esculpida una imatge,
coronament calat y teulada o coberta general y hasta en aqueix cas agulla central
Com se veu en el grabat X les esculptures que la enriqueixen són una galeria de estatuetas de gran relleu, moltes de les que és difícil saber en absolut
a qui representan, y estan vorejades y encuadradas amb tots els aditaments de arquets, frontonets, pinacles y cresteries que l’art gòtich empleaba en aqueixos casos. Se pot asegurar, enprò que hi esta representat N.S.
Jesucrist en el centre de la cara principal, amb un cap de lleo sota els peus
com a signe de poder y magestat, tenint a un y altre costat S. Pere y S. Pau.
En la part central de la cara del darrera hi està representat la Verge Santíssima entre dos frares, tal vegada sants de l’ordre que vivia en el monestir,
sens dupte abats, a jutjar per els restos de gayato que portan a la mà esquerra. Algunas santas entre los que sembla que s’i veient Sta Magdalena
y Sta Elena y altras figuras de difícil filiació, en total en nombre de 16.
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Aqueixes esculptures estan ben fetas, tenen vida y moviment, y encara
que pecan de una mica curtas tenen una grandesa y elegància especial. Ni
ha que estan molt mes bé que altres, però totas ellas la principal condició
que tenen és que són vivas. San Pere ple de magestat amb el cap alt y el
front seré del home que X té un gran organisme a les seves ordres; un sant
apòstol amb el gayato a la mà X y el cap baix sembla que avansi resolut a
predicar a llunyanas terras; la Mare de Déu y els dos frares que té al costat X plens de bondat, alegria íntima y pau. És difícil trobar en aqueixes
esculpturas sepulcrals mitxevals tipos tan vivents com els que forman la
riquesa d’aqueixa galeria.
Sota de les figures y fent de socolada general hi ha una faixa motllurada X
un de quins frontis està decorat per una tira de fulles de 5 puntas en la hi
estan representadas un parell de clases d’eura X y ademés la fulla de vinya
X esplendidament interpretadas y fetas amb una traça y una delicadesa de
execució verament admirables.
Els detalls de motlluració de les capelletes que encuadran les imatges estan representats fig. X
Els demés detalls de fullatge que adornan la galeria de són representa
cions de gran varietat de fullatjes y totas fetas amb una elegància suma. X
Acaba y corona aqueixa galeria una barana calada amb circols tri-lobats
elegantísima, per desgràcia molt atropellada quals detalls de motlluració
son X
La coberta general d’aqueix graciós edificiet té tants aigua-vessos com
caras la simulada construcció que té sota. La aresta de aqueixa coberta
está engruixida amb una motllura de refors X. Al extrems de la aresta hi

Fotografia realçada amb tinta. COAC. Fons Rubió i Bellver C/1849/3.5.9).

faltan les dugues esculptures de coronament que junt amb l’Agulla central
tanta gracia devían dar al conjunt. En el dibuix-restauració he suposat que
eren dugas creus, tan perque sembla que en una
Els detalls de ornamentació y motlluració de la agulla central son X
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D) Cobri-cel

El cobri-cel està format per una volta d’aresta atirantada sostinguda per
4 pilastres angulars amb els 4 archs forners omplers amb 4 calats sostinguts per columnas.
Basament
El basament general sobre el que esta construït.

Detall del basament del
sepulcre de Pere el Gran
dibuixat per Rubió i Belver.
Fons Rubió i Bellver
(C.1849/2.3).
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Notes
1.

La documentació va ser donada l’any 2000 per l’arquitecte Manuel de Solà–Morales i Rosselló i la Sra. Montserrat Rubió i Roig.

6.

Com es desprèn de la missiva, el projecte era de Ramon Casals Xiqués, fundador el 1870,
amb Primitivo Sanmartí, de Tipografía Católica (primer nom de l’actual Editorial Casals).

2.

Data en què realitzà les reformes i decoracions d’un dels edificis de la plaça de Sant Bernat.

7.

En el manuscrit trobem marcats, amb una x vermella, els llocs on Rubió i Bellver volia
il·lustrar el seu escrit.

3.

La figura de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver fou abastament tractada en dues monografies
dels germans arquitectes Solà–Morales: Solà–Morales, Joan Rubió i Bellver y la fortuna del
gaudinismo; Solà–Morales, Joan Rubió i Bellver, arquitecte modernista.

8.

Pensem que es tracta de Ramon Rozada Suárez, amb local al carrer Baldrich número 21 de
Valls, que exercí la fotografia en aquesta ciutat del 1889 al 1914. En aquell moment, també a
Valls, un altre fotògraf, José Rius, oferia els seus serveis al carrer de l’Església núm. 10.

4.

Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 145.

5.

Es pot afirmar gràcies a una carta de l’arquitecte a Joan Alandí, el 6 d’agost de 1904. En
aquesta missiva, adreçada des de Barcelona a Santes Creus, Rubió notifica al seu amic en un
to de bona amistat: “Si un dia sent a dir que sóch a la Igglésia prenent mides y no l’he entrat a
saludar ni a V. ni a la seva família no en fassi cas. Després de acabar la feyna ja entraré. Penso
anar-hi el dia menys pensat, perquè junt amb En Casals volem comensar a publicar una sèrie
de petitas monografías de monuments catalans y vull vomençar per la sepultura de Pere III.
Penso que aprofitant el temps en les 4 o 5 hores que la tartana està a Santas Creus y no passant temps per dinar, sinó menjant a la tartana abans de arribar, y tornant a menjar al marxar tot anant a Valls, puch fer-ho bé, y més si ve (pensó que vindrà) En Bruguera a ajudar-me.
Avuy escrich al fotògrafo de Valls per començar a posar-nos d’acort, perquè si ens entenem
per el preu també vindrà amb nosaltres per indicar-li les fotografíes que trindrà de tréurer.
Fassi el favor de dir-ho al sr. Rector y demanar-li permís, y que li agrahiré (que si no es molèstia grossa) tingui la escala llarga de treure mel abaix a la iglésia, perque ell ja sab que sense
la escala aquell dia no vam poder arribar a pendre la mida de la alçada”.
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