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Quan los personatges formaven part d'una escena, el 
dissenyador incloïa una inscripció amb el rètol identicatiu 
del personatge per a explicar millor el missatge iconogràc i 
evitar confusions. Est últim acte material estava a càrrec dels 
lapicistes, los quals no solien saber llegir - a més estaven en 
llatí- i transferien los escrits d'unes plantilles que lis 
entregaven los artistes.
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XXIV

LES PEDRES PARLEN,
PERÒ ... S'HAN D'ESCOLTAR BÉ (part II).  

PACO TEJERO COSTA

Fraga, 2022. Vista de la porta d'entrada a l'Església de Sant Pere. Els seus capitells romànics en la imposta,

al davall d'una volada amb relleus de palmetes i rosques, presenten escenes finament tallades

 relacionades amb la lluita entre el bé i el mal. (1)

Si en un principi, s'entenia que el patrimoni (del llatí patrimonium) eren exclusivament 
aquells béns que els fills heretaven per via paterna com un distintiu social de classe, 
al qual havien de conservar i cuidar, en l'actualitat lo concepte de patrimoni cultural 

designa a l'herència, material o immaterial, rebuda per una comunitat determinada, per a 
ser gaudida i protegida per les generacions presents i també per a ser transmesa a les 
generacions que vindran.

Indiscutiblement lo primer pas per a això és lo seu coneixement i valoració pels membres 
de la comunitat de la qual es tracta. Amic lector, amb l'autoria de l'article que tens davant 
dels teus ulls, pretenc col·laborar a estos objectius. 

La portalada d'entrada principal de l'Església de Sant Pere de Fraga alberga una de les 
escassíssimes manifestacions d'escultura d'estil romànic constitutives del patrimoni 
cultural fragatí. VERITABLES JOIES QUE HEM DE PROTEGIR!
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Al capítol XXII d'esta sèrie ja es va explicar que eixa porta principal, d'arc de mig punt,

· al principi estava més cap a l'interior que en l'actualitat.
· a mitjan segle XVIII va ser desplaçada cap al sud en integrar a l'interior del temple 

l'atri porticat, conegut popularment com LO PORTEGAT. Curiosament, durant la 
guerra de Successió eixa part va albergar durant un curt període de temps tropes 
del bàndol “austracista” que vandalitzaren los capitells i altres imatges. (2) (3) (4)

Esquema d'una portalada de estil romànic.

De la portalada actual es pot manifestar que, si bé els capitells que constitueixen la 
imposta són los originals de l'anterior romànica, les dovelles que formen l'arc de mig punt 
van ser manufacturades de nou per a la reforma realitzada al s. XVIII.

No obstant no podem afirmar, ni negar, que les jambes ho siguen.
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Abans de continuar en los autèntics protagonistes d'est article, els relleus esculpits en los 
capitells del pòrtic de l'Església de Sant Pere de Fraga, considero oportú ressaltar les 
següents idees:

· Primera, a l'art romànic l'escultura està subordinada a l'arquitectura. Això hem de 
tenir-ho en compte. També és cert que l'escultura ocupa algunes de les posicions 
més importants del temple, com ho són la portada i els capitells.
 

· Segona, la temàtica de l'escultura gira entorn de la religió i té una clara finalitat 
didàctica. Convé recordar que gran part de la població no sabia llegir ni escriure, i 
menys en llatí, per la qual cosa la contemplació visual de passatges religiosos 
constituïa un mètode de donar a conèixer històries Bíbliques per a aquells fidels.

En el nostre cas, no hi ha dubte que estem davant un conjunt escultòric, complementat 
amb un baix relleu localitzat a un llenç de paret a la dreta, del primer terç del s. XIII. La seua 
finalitat didàctica era adoctrinar sobre el combat entre el bé i el mal. Les escenes 
representades són: (5)

· L'Alsí (6) d'Abraham segons la paràbola del ric epulón i el pobre Llàtzer, Les 
Temptacions de Crist, i dues escenes de combat contra el Drac (diable), una 
protagonitzada per Sant Miquel i una altra per Sant Grabiel. (6)

A l'interior de l'edifici, a l'altura on degué situar-se en origen la portalada, es conserva una part de paret 

molt desgastada amb escenes en relleu que podrien al·ludir a moments de la vida de Llàtzer, entre elles la 

paràbola del ric epulón i el pobre Llàtzer. (7)
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A dalt, d'esquerra a dreta: arcàngel portant una ànima, Abraham, arcàngel portant una altra ànima, Jesús, 

Satan, Moisès, Jesús i Satan.

Davall: Draco, arcàngel St. Gabriel, arcàngel St. Mikael, Draco, St. Joan Bautista, Jesús i Satan. (8)
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La iconografia cristiana, especialment durant l'Edat Mitjana, pretenia fer accessible als 
illetrats tot tipus de missatges religiosos. Quan los sants se representaven aïlladament, per a 
reconèixer-ls s'incorporaven atributs que es fonamenten en les hagiografies i martirologis, 
als quals se sumen tot tipus de fonts, des de la Bíblia i els evangelis fins a les més variades 
llegendes piadoses. Així, entre les característiques dels sants trobem des de trets físics 
(sexe, edat, barba o absència d'ella, canes o calvície), fins a la vestimenta i certs objectes o 
animals.

Quan los personatges formaven part d'una escena, el dissenyador incloïa una inscripció amb 
el rètol identificatiu del personatge per a explicar millor el missatge iconogràfic i evitar 
confusions. Est últim acte material estava a càrrec dels lapicistes (9), los quals no solien 
saber llegir - a més estaven en llatí- i transferien los escrits d'unes plantilles que lis 
entregaven los artistes. Això últim a camins provocava errors com los apareguts en los 
nostres capitells on la

plantilla de SanCtI va estar voltejada verticalment i apareix 

mentres que la de GABRIEL ho 
 va ser horizontalment i se mostra
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SUPLEMENT
1) ESTUDI EPIGRÀFIC

L'epigrafia és la ciència que estudia les inscripcions gravades en una superfície dura. Estos 
rètols tenien diverses finalitats. Una d'elles, la que mos interessa a nosaltros, era la 
explanativa que pretenia explicar millor el missatge iconogràfic d'una escena.

Una de les qüestions més discutides entre els epigrafistes és la que concernix a la gènesi de 
les inscripcions i, d'ella, qui són los intervinents o actors d'estes. En tota gènesi existixen 
fonamentalment dos actors: lo moral, anomenat “comanditari” o autor, i el material o 
“ordinator”. A ells s'ha de sumar l'expert lapicida, que pot ser diferent persona, o no, a 
l'ordinator. I en el cas de relacionar-se amb una obra d'art, hauríem d'afegir la intervenció de 
l'artista.

Als capitells de la portada de Sant Pere crida l'atenció que mentre les figures estilísticament 
mantenen una magnífica i uniforme obra, el procés d'elaboració de les inscripcions dista 
d'una execució cuidada.

Quadres d'elaboració pròpia. Esquerra, tipologia lletres usades. Dreta, abreviatures.

En l'escriptura de les lletres s'observa la coexistència de . Bàsicament diversos models
l'escriptura s'adapta a la Reforma Carolíngia, encara que ja comencen a observar-se formes 
del model de la Gòtica i es manté en algunes lletres los , fruit de remats triangulars
l'herència Clàssica. S'usen les (majúscules) excepte quan de la  es tracta. lletres capitals h
Per a separar les paraules es fa ús de en lloc de deixar un espai. En tres punts verticals 
MIKAEL s'usen .lletres encaixades
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2) DESCRIPCIÓ DE LES ESCENES

Per a un coneixement més minuciós del que segueix a continuació d'elles, aconsello la 
lectura completa de l'estudi realitzat per Montse SAMPIETRO (5)

A) EL SI D'ABRAHAM: Es va designar així a l'estat, lloc o situació, a on 
se suposaven les ànimes justes abans de la Redempció de Jesús.

El terme "Sí d'Abraham" només es troba una volta al Nou Testament, en la història de l'home 
ric i Llàtzer (Lluc 16.19-31), en la qual Jesús estava predicant sobre la realitat del cel i l'infern. Es 
va designar així a l'estat, lloc o situació, a on se suposaven les ànimes justes abans de la 
Redempció de Jesús. A ell va arribar l'ànima del Senyor, perquè el cos va quedar en lo sepulcre, i 
d'allí va alliberar les ànimes dels justos i les va portar amb ell.

Lo relat de l'episodi del ric epulón i el pobre Llàtzer apareix així en el text evangèlic:

Hi havia un , que es vestia de home ric
púrpura i de lli fi i feia cada dia banquet 
amb esplendor. Hi havia també un 
mendicant anomenat Llàtzer, que 
estava tirat a la porta d'aquell, ple de 
nafres, i anhelava atipar-se de les sobres 
que caien de la taula del ric; i fins i tot los 
gossos venien i li llepaven les llagues...

Va passar que va morir el pobre, i va ser portat pels ;àngels al Sí d'Abraham

i va morir també el ric, i va ser enterrat.
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Allà al Hades va alçar els seus ulls, estant en patiments, i va veure des de lluny a Abraham, i a 
Llàtzer en el seu Sí. Allavonces, cridant, va dir: "Pare Abraham, tingues misericòrdia de mí i 
envia a Llàtzer perquè banye la punta del seu dit en aigua i me refresque la llengua, perquè 
estic aturmentat per estes flames!".

Però Abraham li va exclamar: "Fill, recorda't que vas rebre els teus béns en vida, i Llàtzer, sols 
mals; però ara ell és consolat astí, i tu torturat.

A més de tot això, una gran vall està posada entre nosaltros i vosaltros, de manera que els 
que vullguen passar d'astí a vosaltros no poden, ni d'allà cap astí tampoc"

Llàtzer insistí: "Et prego que l'envies a la casa dels meus 
pares, perquè tinc cinc germans, perquè els assabente  a 
fi que no vingen ells també a est lloc de suplici".

Abraham li digué: "A  i als Profetes tenen; que els Moisès
escolten a ells!»

Llavors, ell va reiterar: "No, pare Abraham; que si algun dels 
morts va a ells, es penediran!".

Però Abraham li va recalcar: "Si no fan cas a Moisès i als 
Profetes, tampoc es persuadiran, encara que algun 
s'aixeque d'entre els morts".

Lluc 16, 19-31
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B) LES TEMPTACIONS DE JESÚS: Les temptacions es representen 
cadascuna en una escena. Crist i Satan apareixen en les tres 
ocasions, però eix últim presenta característiques canviants en 
cadascuna d'elles.

Los Evangelis descriuen el Baptisme de 
J e s ú s  p e r   c o m J o a n  e l  B a p t i s t a
l'esdeveniment amb el qual dona principi el 
ministeri (predicació) públic de .Jesús

Després del seu bateig, Jesús va ser portat al 
desert per Déu i allí va dejunar durant quaranta 
dies i quaranta nits. Durant eix temps, lo dimoni 
es va aparèixer a Jesús i li va temptar tres 
voltes perquè provés los seus poders 
sobrenaturals com a Fill de Déu

PRIMERA TEMPTACIÓ�

Després d'haver dejunat quaranta dies i 
quaranta nits, va sentir gana. I, arrimant-se, el 
temptador li va susurrar: “Si ets Fill de Déu, 
digues que estes pedres es convertixquen en 
pans”.

Ell va respondre: “Escrit està: No sols de pa 
viu l'home, sinó de tota paraula que procedeix 
de la boca de Déu”.
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SEGONA TEMPTACIÓ�

Després, lo diable el va portar a la Ciutat Santa 
i el va pujar a dalt del pinacle del Temple. I li va 
dir: “Si ets Fill de Déu, tira't a baix. Perquè escrit 
està: Donarà ordres als seus àngels, perquè et 
porten a les seues mans, no sigue que 
ensopegue el teu peu contra alguna pedra”.

I li va contestar Jesús: “Escrit està també: No 
temptaràs al Senyor, Déu teu”.

TERCERA TEMPTACIÓ
�
De nou lo va portar el dimoni a una muntanya 
molt alta, i li va mostrar tots los regnes del món 
i la seua glòria, i li va dir: “Totes estes coses et 
donaré si prostrant-te m'adores”.

Allavonces li va replicar Jesús: “Aparta't 
Satanàs, perquè escrit està:

Al Senyor, el teu Déu, adoraràs i a Ell només 
donaràs culte!".

Un dels aspectes més interessants d'estes escenes és el canvi morfològic que experimenta 
la imatge del diable al llarg d'elles: des de la primera amb una forma aparentment humana 
de la qual se serveix per a l'engany, fins a la tercera en que el seu aspecte general ha canviat 
totalment i s'ha convertit en un ésser monstruós i ferotge, com indica la coa de lleó. L'autor 
va reflectir amb eixes imatges la doctrina cristiana que avisa que Satanàs, per a aconseguir 
allunyar a les persones de Déu, usa tot tipus d'estratagemes i astúcies.
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C) LOS ARCÀNGELS: Als capitells de S. Pere de Fraga es produeix 
una curiositat iconogràfica ja que són los dos arcàngels més 
populars los qui combaten al dimoni. (10)

L'arcàngel St. Miquel lluitant contra 
Leviatan, monstre marí que s'identifica amb 
la boca de l ' infern. Ell és Satanàs 
arrossegant als pecadors a les profunditats 
dels abismes oceànics. És un monstre que 
reuneix en la seua efígie característiques 
de les principals espècies animals: mamífer 
pel seu cap i part davantera de lleó, peix per 
les aletes, ocell per les ales i rèptil per la  
coa.

L'arcàngel St. Gabriel acudeix en ajuda de 
St. Miquel i ara és Ell qui lluita amb un drac 
alat i cua de rèptil acabada en un cap amb el 
que li mossegue l'ala.

Los dos arcàngels apareixen alats, nimbats, idènticament vestits i en una posició simètrica 
molt semblant. Porten la mateixa túnica i dues bandes creuades sobre el pit, pròpies de la 
vestimenta del guerrer. Tots dos porten una llança, però St. Miguel apareix amb escut; 
atribut que sol acompanyar-li quan se'l representa lluitant contra el mal. (11) 
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Bibliografia: (3) SALLERAS, J; ESPINOSA, R. La Ciudad de Fraga en la guerra de 
Sucesión, 1705-1714. IEA. 1992. (4) OTERO CARRASCO, F. La vila de Fraga al segle 
XVII (II). IEBC-IEA. 1995. (5) SAMPIETRO SOROLLA, M. La lucha del bien contra el mal. 
Los Capiteles de San Pedro de Fraga.  Col·lecció Cinga, nº2. p. 11-38. IEBC-IEA. 1998.

Notes: (2) Fraga va ser ocupada dues voltes pels aliats del pretendent Carlos abans de 
finalitzar l'any 1705. Molt dura va ser l'ocupació de la vila per les tropes de l'Arxiduc, que 
comptava amb reforços d'anglesos, portuguesos i holandesos. Sobretot, estos últims, 
feien gala del seu agnosticisme catòlic i lis molestava la religiositat dels espanyols. (9) Del 
llatí LAPIDIS (pedra). Derivats: làpida, lapidari, lapicista, llapis, lapislázuli. (10)  St. Miquel 
és el més popular dels set arcàngels i el de major advocació per tindre la doble missió de 
lluitador contra el mal i guia de les ànimes cap al cel. St. Gabriel comparteix amb l'anterior 
la funció de guardar la porta de les esglésies on prohibeix l'entrada al dimoni. (11) A l'escut 
porta una creu florejada, amb los extrems acabats en flor de lis. Això últim és de gran 
utilitat per a diferenciar-lo d'un altre cavaller que lluita contra el Drac, Sant Jordi. 

Lingüística: (6) Encara que la grafia dels dos noms (  i ) no és l'estandarditzada Alsí Grabiel
(  y ), he considerat oportú presentar-les així ja que, al seu moment, han estat de Si Gabriel
total ús i tolerades entre els parlants fragatins. En totes dues s'ha produït una 
transformació lingüística a causa del seu gran ús en uns moments en què la llengua era al 
carrer, però no s'ensenyava a les escoles. 

Al primer s'observa un allargament de la paraula primitiva amb una  (adició inicial prótesis
d'elements acústics dels articles):

AL + SI        ALSÍ (regazo)               LES + TISORES          ESTISORES   

En el segon s'ha originat una   (alteració de l'ordre dels elements que composen metátesis
una paraula). En eix cas regressiva donat que l'element que canvia de posició va cap  
atrás de la paraula:

GABRIEL              GRABIEL

Fotografies: (1) TEJERO P. Col·lecció particular. (7) LMZ. De web Románico digital.com.  
(8) SOTO, J. De web Biodiversidad virtual.org. 

Maquetación: José A. CALDERÓ


