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1. Introducció
1.1 Objectius
Avui en dia, quan entrem en una església i recorrem els murs amb la vista, és fàcil que
ens fixem en forats que hi ha escampats arreu i que sovint són de dubtosa interpretació.
A Catalunya es poden veure per la buidor de moltes esglésies, ja que el fervor destructor
del patrimoni religiós ha sigut habitual a Espanya i a Catalunya, normalment vinculat a
un anticlericalisme de sectors transversals de la societat. Aquests, veien en l’església un
pilar que sostenia els interessos d'una burocràcia administrativa i a una elit de poder1, i
anant-hi en contra es volien liquidar formes d'organització social per tal de modificar
l'ordre ideològic-cultural de la societat.2
Del segle XIX cal mencionar la destrucció de temples durant Guerra del Francès (18081814), les Guerres Carlines (1833-1839), la Bullanga de 1835 i la Desamortització de
Mendizábal (1836), mentre que al segle XX, destacaríem la Setmana Tràgica (1909) i la
Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Aquests conflictes, sumats a d’altres de menors, va
provocar la destrucció d’esglésies, capelles i retaules i, per tant, la reaparició d’aquests
forats medievals que s’havien mantingut ocults fins aleshores. Amb la reforma i
rehabilitació d’aquestes esglésies i capelles destruïdes per a col·locar nous retaules, es
van tapar molts d’aquests forats per tal d’homogeneïtzar i endreçar els espais. La Seu de
Manresa n’és un cas paradigmàtic, doncs en moltes de les seves capelles s’observa el
rastre d’antigues obertures tapiades (fig.1). Les esglésies amb menys recursos econòmics
no van poder fer front a les despeses de rehabilitació i els forats van quedar a la vista. En
d’altres, es van seguir fent servir, tant per a guardar-hi objectes com per a exhibir-hi
imatges devocionals.
D’altres factors importants que van determinar l’eliminació d’aquests elements són els
canvis produïts dins de la mateixa litúrgia. Per exemple, el desenvolupament de les
sagristies amb el Concili de Trento feu que molts d’aquests forats perdessin el seu ús i
s’eliminessin, s’ocultessin o reaprofitessin per a d’altres usos. A les catedrals de

Delgado, Manuel. “Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 19311939”. Ayer, 27, (1997): 146.
2
Delgado, Manuel. “Anticlericalismo,..: 153
1
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Barcelona (fig.2), Tarragona i Tortosa per exemple, aquestes obertures resten amagades
darrere retaules, armaris o arrambadors.

Fig.1: Obertura tapiada a la Seu de Manresa. Fig.2: Armari ocult darrere un
Destaca l’encaix de l’ampit i la llinda amb els arrambador de fusta del segle XVII.
muntants.

Capella de la Mercè. Catedral de
Barcelona.

L’objectiu d’aquest treball és dur a terme una primera aproximació a dues tipologies
d’obertures: les credences i les piscines a Catalunya i posar-les en relació amb el material
espanyol i europeu. L’estudi d’aquestes peces permetrà conèixer la seva ubicació,
tipologia i usos, de manera que podrem entendre millor l’espai cultual i els canvis que
s’hi han produït. Des d’un punt de vista funcional i material, les credences i piscines són
peces vinculades al culte i que admeten moltes variants formals que tracto de documentar.
Justament per tal de recollir aquesta varietat, he acabat admetent tipologies de credences
i piscines que no són nínxols a les parets, com per exemple, les credences de fusta i les
piscines en forma de columna.
Tant les credences com les piscines són suports auxiliars en la litúrgia, ben diferenciats
de la resta d’elements que hi participen i no sempre es troben al mateix lloc. La
5
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configuració i estructura dels espais sacres depenia del tipus d’església i les seves
litúrgies: monàstica, catedralícia, parroquial, etc. Un altre factor a tenir en compte era la
capacitat econòmica que tenia una determinada institució i per tant la quantitat de recursos
destinada a aquesta finalitat.
L’estacionalitat litúrgica dins d’una església tenia un paper fonamental en l’arquitectura
monàstica occidental3; per exemple, la processó monàstica d’una ordre religiosa concreta
era determinant per estructurar i comprendre l’espai. En aquest sentit, cal tenir present el
tipus d’altar al que ens referim; a les capelles de les naus laterals, les credences i piscines
es col·loquen als laterals de l’altar, mentre que a l’altar major no se n’ha localitzat cap.
Tot procurant establir uns límits espacials i temporals, el treball es centra en les credences
i piscines de les catedrals gòtiques catalanes d’entre els segles XIII i XV: Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Les seus episcopals de Vic i de la Seu d’Urgell en
queden fora per raons formals, ja que la primera és neoclàssica i la segona romànica. En
els annexos es poden trobar les peces estudiades i que es referencien en treball:
-

Les credences es troben a l’Annex 1.

-

Les piscines es troben a l’Annex 2.

-

Les piscina-credença es troben a l’Annex 3.

Per tal de complementar informació, s’han visitat d’altres esglésies gòtiques de
Catalunya: esglésies amb aspiracions a seu episcopal com Castelló d’Empúries i també la
col·legiata de Manresa i esglésies amb aspiracions a col·legiata, com Santa Maria de
Montblanc4.

Carrero Santamaría, Eduardo. “Una simplicidad arquitectónica por encima de los estilos. La iglesia del
monasterio cisterciense entre espacios y funciones”. Mosteiros cistercienses. História, Arte,
Espiritualidade e Património, Alcobaça, Jorlis, 2013: 120.
4
A causa de la situació de pandèmia en la que vivim, s’han obviat les seus de la Catalunya Nord i
d’Andorra.
3
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1.2 Metodologia
Per a realitzar el treball, en primer lloc, s’ha fet una recerca de quin era l’estat de la qüestió
i de quina informació es disposava mitjançant bibliografia de referència catalana,
espanyola i europea.
El segon lloc es dut a terme l’estudi de les credences i piscines, visualitzant i recollint
informació in situ. S’ha visitat i estudiat les que es troben a les catedrals gòtiques de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Per a cada peça estudiada s’ha fet una
fitxa amb la informació següent:

Número d’identificació: Codi alfanumèric emprat per citar-ho al text.
Categoria funcional: Tipus de peça a estudiar.
Ubicació: La capella on es troba la peça d’estudi i l’església.
Precisió ubicació: El detall del lloc on es troba a la capella.
Cronologia: Datació

Mides màximes: Mides màximes que fa la part esculpida de la
peça. Les mides són aproximades degut a la dificultat, en
alguns casos, de prendre les mides correctament.

Descripció: Descripció formal.
Construcció: Descripció constructiva.
Observacions: Informació que no es pot encabir en cap dels anteriors camps.
Documentació gràfica: Fotografia.

En tercer lloc, s’han buscat referents visuals dels objectes d’estudi, les credencies i es
piscines, en retaules, miniatures il·lustrades i pintures murals. Si bé hi ha molts recursos
visuals on s’hi celebra missa, els casos en què apareixen els elements auxiliars en la
litúrgia són molt escassos. Normalment els altars estan coberts amb una peça de roba,
damunt hi ha un calze, a vegades un missal i, al fons, un crucifix i una parella de
canelobres.
Finalment s’ha consultat documentació de l’època: consuetes, inventaris i concilis. La
documentació consultada és publicada i en cap cas inèdita. Cal destacar el Synodicon
Hispanum coordinat per Antonio García y García. Aquesta és una obra important de 16
volums on es recullen els diversos sínodes i concilis celebrats a les seus episcopals
7
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espanyoles. El volum que ens resulta d’interès és el número XIII, on es recullen els
concilis i sínodes duts a terme a les seus episcopals de Barcelona, Lleida i Urgell5.

5

Garcia y García, Antonio (coord). Synodicon Hispanum. XIII: Ager (Abadía), Barcelona, Lérida,
Segorbe-Albarracín y Urgell. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017
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1.3 Estat de la qüestió
L’estudi de les piscines i les credences han passat desapercebudes tant a Catalunya com
a Espanya. En general, no s’han tractat més enllà d’anomenar-ne la seva existència en
monografies i estudis genèrics d’art i litúrgia. Per trobar informació al respecte, cal
remuntar-se als llibres d’arqueologia sagrada de principis de segle XX, on es
categoritzaven i ordenaven els espais i objectes litúrgics amb una voluntat enciclopèdica.
A Espanya el primer que en va parlar fou el canonge Antonio López Ferreiro (1837-1910)
a les Lecciones de arqueología sagrada publicada el 1889, subratllant

també les

aportacions del religiós claretià Francisco Naval Ayerbe (1858-1930) amb Elementos de
Arqueología y Bellas Artes para uso de universidades y seminarios, publicat el 1904. A
Catalunya en canvi, cal fixar-se amb mossèn Josep Gudiol i Cunill (1872-1931): Nocions
d’arqueologia sagrada catalana de 1902 i El mobiliari litúrgic de 1920.
A Europa també se’n fa esment en llibres dels mateix tall que els publicats aquí, com el
de l’historiador Francis Bond (1852-1918) The chancel of English churches de 1916 i el
de l’abat René Aigrain (1886-1957) a Liturgia. Encyplopédie populare des connaissances
litúrgiques el 1931. Cal destacar els treballs de Justin Kroesen i Regnerus Steensma a
Interior of the medieval village church publicat el 2004, on es fa consideració dels
diferents espais d’una església, amb un capítol dedicat a les piscines.
Els diccionaris de mobiliari litúrgic també són una eina interessant per a consultes
generals però sense entrar al detall de credences ni piscines. Per exemple, Sacralia
antiqua. Diccionari del catalogar del patrimoni cultural de Josep M. Martí i Bonet del
2013 i el Diccionario de bienes culturales pertanyent al Tesauro del Patrimonio Cultural
de España editat pel Ministeri de Cultura i disponible en línia.
S’ha de tenir en compte l’existència d’una problemàtica de nomenclatures i
denominacions. Per una banda hi ha diferents termes per a referir-nos a una mateixa idea,
mentre que en d’altres ocasions aquesta idea no té un mot concret i se’n agafa un de
posterior. El terme credença no apareix fins al segle XVI6 i, per tant, no hi ha un terme
exacte per a anomenar els nínxols o mobles que havien de complir amb aquesta funció

6

Gudiol i Conill, Josep. Nocions d’arqueologia catalana sagrada. Barcelona, 1932:270.
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durant l’edat mitjana. Segons Bonet, una credentia també es podia anomenar abacus7; tot
i que més genèric és el mot armarium, armariolum o scrinium, ja que designaria un armari
per a “guardar atuells i ornaments litúrgics però també a l’indret per a guardar la reserva
del Santíssim Sagrament, els sants olis, les relíquies”8. Admet també el lloc on es
guardaven

els

llibres

com

a

lloc

complementari

a

les

biblioteques9

En alguns articles trobem la denominació moderna d’armari o nínxol litúrgic, que no
queda recollit en cap tesaurus. En alguns casos s’associa a armaris eucarístics per guardar
la reserva eucarística, llibres i objectes de culte10, en d’altres és un element que forma
part del sacrarium11 (el tabernacle que contenia la pyxis amb el Santíssim), i per altres és
vincula amb els altaria viatica o portatilia12, és a dir, els altars portàtils13.
Veient la diversitat i complexitat de maneres per anomenar el lloc per guardar els objectes
que no són sagrats però tenen un ús en la litúrgia, i amb l’objectiu d’evitar confusions, en
aquest treball s’utilitzarà el terme modern credença per a referir-s’hi.
El mot fenestella també és problemàtic i es confon sovint pel de fenestella confessionis.
El concepte compartit dels dos termes és el d’una finestra cega però amb usos ben
diferents. El primer (fig.3) es refereix a una obertura o nínxol feta al mur on trobem una
credença i/o una piscina14, ben diferent del segon (fig.4), que es refereix a un nínxol obert
al frontal d’un altar, que es tanca amb un plafó de pedra o metall calat on hi havia un
reliquiari o un sant enterrat15.

7

Martí i Bonet, Josep Maria.”Credença”. Sacralia Antiqua. Diccionari del catalogar del patrimoni
cultural de l’església. Barcelona: Catedral de Barcelona, 2014:71.
8
Martí i Bonet, Josep Maria.”Armarium”. Sacralia Antiqua...:23
9
“Arnarium”. Tesauros del Patrimonio Cultural de España. Consulta 16 juliol 2021 <
http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1196067.html>
10
Fuguet Sans, Joan. “La casa del Palau del Temple de Barcelona”. Locus Amoenus, 7 (2004):104.
11
Carrero Santamaria, Eduardo. “La sacristía catedralicia en los reinos hispanos. Evolución topográfica y
tipo arquitectónico”. Liño. Revista Anual de Historia del Arte, 11(2005):51.
12
Oliva, Juanjo. “Armari litúrgic medieval del Museu Episcopal de Vic”. Rescat. Bulletí del Servei de
Restauració de Béns Mobles, 9(2001):3.
13
Lübke, Wilhelm. Ecclesiastical Art in Germany During the Middle Ages. London: Simpkin, Marshall
& Co. 1870: 135.
14
Fenestella” Collins Dictionary. Consultat el 12-7-2021.
<https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/fenestella>
15
Lowrie, Walter. Monuments of the early church. London: MacMillan & Co., 1901: 162.
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Fig.3:Fenestella amb piscina a la Catedral
de Girona.

Fig.4: Fenestella confessionis amb les
relíquies de Sant Fructuós a la Catedral de
Tarragona.

La piscina també pot donar lloc a interpretacions confuses, ja que una piscina, a part de
referir-se al lloc per a dur a terme les ablucions, també es referia a fonts o piscines
baptismals16. Francisco Naval també admet com a piscines els dipòsits d’aigua presents
a les esglésies d’Itàlia, França i a l’Orient17. La confusió de termes ja ve de lluny, el
dominic Jacques Goar (1601-1653), explica18 com els “llatins” anomenem piscina al
lavacrum i al sacrarum, és a dir, un lloc per abocar ablucions, cendres de substàncies
sagrades i altres coses sagrades. Els termes lavacrum o lavabo i piscina són necessaris per
a l’elaboració del treball i, per tant, utilitzaré les definicions modernes per referir-me a un
o altre. Prenent la definició de Martí i Bonet, un lavabo seria un gerro o aiguamans
(buccale) amb una gran palangana normalment de plata19, mentre que una piscina seria la
solució arquitectònica referida sempre dins d’un espai sagrat, consistent en una pica amb
un desguàs per on abocar l’aigua. Tot i aquestes definicions, aquests termes no deixen
d’estar interrelacionats, ja que podem trobar lavabos que complementin a una piscina.

16

Lowrie, Walter. Monuments of the early..: 175
Naval, Francisco Elementos de arqueología y bellas artes para uso de universidades y seminarios.
Santo Domingo de la Calzada: J.Sáez, 1904: 150.
18
Bond, Francis. The chancel of English churches: altar, reredos, Lenten veil, communion table, altar
rails, houseling cloth, piscina, credence, sedilia, aumbry, sacrament house, Easter sepulchre, squint etc. .
London; Toronto: H. Milford, 1916: p144.
19
Martí i Bonet, Josep Maria.”Armarium”. Sacralia Antiqua...:46
17
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2. La celebració de la missa medieval
2.1 Simbolisme i significat
La missa o eucaristia és la cerimònia religiosa més important per als cristians en la qual
el sacerdot ofereix a Déu el cos i la sang de Jesucrist en forma de pa i vi, en record de
l'últim sopar d'aquest amb els seus Apòstols, i en què es rep el sagrament de la comunió,
que és l'acte central de la celebració. La missa va acompanyada d'una litúrgia de cants,
lectures, oracions i cerimònies. El nom grec d’eucaristia" significa "acció de gràcies".
A partir del segle V a Occident s'utilitza el terme missa que deriva del llatí missio que
vol dir comiat, com els fidels rebien una benedicció quan acabava una funció litúrgica,
"missa" es va convertir en un sinònim de "benedicció" en el llenguatge eclesiàstic i
finalment només es va utilitzar per a la celebració de l'eucaristia20.
L'església Catòlica diu que el pa i el vi al ser consagrats es converteixen en el cos i la sang
de Crist, respectivament, encara que el pa i el vi conservin el color, textura, etc. A aquest
fet se li diu "transsubstanció". La creença té el seu origen en la revelació de Jesús quan
en el Últim Sopar, abans de ser crucificat, prengué el pa , digué la benedicció, el partí i,
tot donant-lo als deixebles, digué: " – Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos. Després
prengué una copa, digué l’acció de gràcies i els la donà tot dient: – Beveu-ne tots, que
això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom en perdó dels pecats. Us
asseguro que des d’ara ja no beuré d’aquest fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou
amb vosaltres en el Regne del meu Pare" (Mt 26, 26-29). El jesuïta Josef Andreas
Jungmann (1889-1975) assenyala dos significats de la missa. En primer lloc, la missa és
el memorial de la Passió, Resurrecció i Ascensió de Crist, quan va salvar la humanitat, en
la celebració cada cristià viu la recreació de la vida i mort de Crist. En segon lloc, "és un
sacrifici que Crist ofereix com a sumum sacerdot i nosaltres també tenim dret a oferir-la
juntament amb ell"21. També assenyala que la missa forma part de la identificació dels
fidels amb Crist, que s'inicia amb el baptisme fins arribar a l'eternitat.

20
21

Jungmann, Josef Andreas. Breve historia de la misa. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2006:24
Jungmann, Josef Andrea. Breve historia...: 25
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2.2 Esbós històric de la missa
En temps dels apòstols la missa se celebrava en el context d'un menjar amb les paraules
que va dir Jesús en l'Últim sopar, i abans de començar es llegia la Bíblia, doncs el Nou
Testament encara no estava escrit. Progressivament i fins al segle III, la celebració de
l'Eucaristia va anar canviant: deixa de celebrar-se en un menjar i es fa una única Plegaria
Eucarística, que integra la narració del Sopar i les diferents benediccions del pa i el vi.
L'únic llibre litúrgic és la Bíblia. La Litúrgia de la Paraula seguia el model del que feien
els jueus en les seves reunions del dissabte, però no sols es llegia l'Antic Testament sinó
també el Nou22.
Del segle IV al VIII la celebració de la missa a les basíliques cristianes es va allargar i
s'hi van afegir pregàries i accions, en els ritus d'entrada, en la presentació del pa i el vi,
en la comunió, etc., que s'acompanyen de processons i cants. "Els formularis es posen per
escrit i es creen les primeres col·leccions d'oracions. Són els primers llibres litúrgics"23.
Els fidels participaven a la missa que es feia en la seva llengua, al voltant del bisbe i els
sacerdots, sota la direcció dels diaques.
Aquest desenvolupament de la missa té formes diferents segons el lloc i la cultura. Es
formen grans famílies litúrgiques al voltant de les ciutats que havien rebut en primer lloc
l'Evangeli

com:

Jerusalem, Antioquia (Síria) , Alexandria

(Egipte), Edesa

(Mesopotàmia), Roma, etc.
A finals del segle XI, la majoria de països de l'Europa occidental havien adoptat el ritu
romano-franc, que tenia el seu origen a la cort carolíngia als segles VIII i IX, i que s'havia
anat imposant arreu d'Europa per la influència dels papes.24 Així, les costums de la ciutat
de Roma es van difondre a tot l'occident. Un dels canvis més importants que això va
comportar, va ser que el sacerdot cada vegada tenia més importància i el poble cada
vegada participava menys a la missa. Es va deixar d'utilitzar el pa ordinari, que els fidels
portaven de les seves cases, i la comunió, ja no es rebia a la ma, sinó a la boca. En aquest
aspecte és interessant recollir la interpretació que en fa l'estudiós Éric Palazzo (1963)
d'aquest canvi: "El pas de la comunió de la ma a la comunió a la boca, que pot situar-se
22

Cabié, Robert. La misa sencillamente. Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 1994:110.
Cabié, Robert. La misa...: 111
24
Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc, "L'altar i el seu mobiliari 1100-1350. Litúrgia i Art". Nord &
Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350. Museum Catharijneconvent, Utrecht, Museu
Episcopal de Vic, WBOOKS, Zwolle, 2020: 17
23
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en el segle X, sosté la idea de la sacralitat de persona del prevere. Però aquesta sacralitat
serveix, a la vegada, a una altra sacralitat, la del misteri de la transsubstancio i de la
presencia real en l'eucaristia"25.
Una de les discussions teològiques de començaments de l'Edat Mitjana va ser si la
consagració del pa i el vi, realment es transformaven en el cos i la sang de Crist o
simplement el cos de Jesús s'unia d'alguna manera a aquestes substàncies materials. Però
al Concili Laterà IV celebrat el 1215 va establir la doctrina de la Transsubstanciació26,
segons la qual el pa i el vi es transformen en el veritable cos i sang de Crist durant la
consagració de la missa. La declaració laterana va reafirmar la creença tradicional
heretada per l'església: quan es combrega es pren l'autèntic cos i sang de Crist, és una
expressió tangible i visible de la presencia de Déu a la terra. El mateix Concili va obligar
a tots els cristians, quan tinguin ús de raó, a confessar-se i a combregar una vegada a l'any,
en general per Pasqua. En aquesta mateixa època, el vi ja només era pel sacerdot i no
s'administrava als assistents.
L'obligació de combregar una vegada a l'any, que va adoptar el Concili de 1215, va ser
deguda al descens en la pràctica de la comunió27, que alhora va coincidir amb un gran
desig per part dels fidels de veure, contemplar i adorar el sagrament, quan es va introduir
el ritus de l'elevació de les especies sagrades en la consagració, a principis del segle XIII.
El sacerdot elevava l'hòstia i el calze per damunt del seu cap després de la consagració, a
una alçada que tothom ho pogués veure. Aquestes elevacions mostraven als fidels les
especies consagrades: el pa i el vi convertits en el cos i la sang de Crist. Aquest era un
instant que es va convertir en crucial a la missa, volent provocar un acte de fe i adoració
per parts dels assistents28. A finals del segle XII hi va haver un canvi important respecte
a l'eucaristia, "els fidels, en la mateixa mesura en que es consideraven indignes de rebre

25

Basurko, Xabier. Historia de la Liturgia. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2006: 263.
Sobre la transsubstanció es pot consultar: Jungmann, Josef Andreas "Breve Historia...": 72-75 ; Del
Pozo Coll, Patricia Sela."La devoción a la hostia consagrada en la Baja Edad Media castellana: Fuentes
textuales, materiales e iconográficas para su estudio", Anales De Historia Del Arte, 16, (2006): 26-28. 48-2021 <https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110025A>
27
Sobre les possibles causes de la davallada en la comunió es pot consultar: Basurko, Xabier. "Historia de
la ...": 257-259.
28
Sobre l'elevació i el culte a l'hòstia consagrada es poden consultar els treballs de: Del Pozo Coll,
Patricia Sela. "La devoción a la hostia ...": .29-58; Favà Monllau, Cèsar."Imatges per a un culte
emergent. Els retaules del Corpus Christi a la Catalunya del segles XIV i XV", volum I, Tesi doctoral,
2017: 38-43. Universitat Autònoma de Barcelona. 20-8-2021
< https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=252700>
26
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la comunió, desitjaven obsessivament veure, admirar i adorar des de lluny el sagrament
(...) per contemplar la sagrada Hòstia rebrien benedicció i ajuda per a les seves necessitats
temporals i un segur aprofitament per la salvació de les seves animes"29. La consagració
del pa i el vi es va reforçar quan l'any 1264 el papa Urbà IV va fer extensiu a tota l'església
la festa del Corpus Christi, un ritus fora de la missa, que va canalitzar la devoció dels
fidels i reafirmar la presencia del Senyor a l'eucaristia.
Josef Andreas Jungmann30 afirma que l'elevació de les Especies és com el darrer tram en
l'evolució de la missa, doncs la reforma del Missal de Pius V que va promulgar el 1570
només va suprimir petites modificacions i les disposicions posteriors van establir una
litúrgia estable, com per exemple, adaptar la música i regular els tipus de misses. Durant
la segona meitat del segle XX s’ha tractat de reduir la distància entre els fidels i l'altar, en
el sentit que la població col·labori activament en la celebració, doncs durant centenars
d'anys s'ha mantingut una gran distància.

2.3 Estructura de la missa medieval
El ritual de la missa medieval seguia un ordre: els ritus introductoris, la Litúrgia de la
Paraula, la Litúrgia Eucarística i els ritus conclusius.
Ritus introductoris
Abans de la missa els celebrants, el sacerdot, en general un prevere, i els seus ajudants es
vestien amb la indumentària per a la celebració. Tots vestien l'alba, una túnica blanca amb
mànigues, llarga fins als peus, que se cenyia a la cintura amb un cordó o cíngol, i un amit
que era una peça que cobria el cap i les espatlles. El sacerdot portava una estola al coll i
una casulla. Si la missa era solemne amb un diaca, aquest també portava estola i casulla
però de característiques diferents. Penjat al braç esquerra duien un maniple. Els ajudants
portaven sotanes obertes amb sobrepellissos blancs. Cal tenir en compte, que la
vestimenta litúrgica exterior conferien un determinat grau clerical31.
Basurko, Xabier, "Historia de …": 256; també es pot consultar: Martimort, A.G. La Iglesia en oración.
Introducción a la liturgia. Barcelona, Editorial Herder, 1987: 442-445.
30
Jungmann, Josef Andreas "Breve Historia ...": 16.
31
Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L’altar i el seu mobiliari…:19; Pazos-López, Ángel. "La
aparición de las vestiduras litúrgicas del cristianismo occidental en la iconografía tardo-antigua y
altomedieval", De Medio Aevo, 13, (2019): 272. 3-8-2021 <https://doi.org/10.5209/dmae.66823>; sobre
el mateix tema també es pot consultar: Gudiol, Josep. "La indumentaria Litúrgica", Anuari dels amics de
29
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La missa s'iniciava amb el toc de campanes mentre els celebrants, el sacerdot o prevere i
els seus ajudants, si es tractava d'una missa solemne, el diaca i el subdiaca, guarnits amb
la vestimenta litúrgica, es dirigien de la sagristia cap el presbiteri.
El prevere portava els vasos litúrgics, el calze i la patena, s'inclinava davant l'altar on hi
deixava el calze damunt d'una roba quadrada, el corporal, el qual estava cobert amb una
segona tela on hi havia la patena. El sacerdot caminava al voltant de l'altar amb l'encenser
fent un moviment de vaivé, per recordar que l'altar és sagrat i ha d'estar envoltat en una
atmosfera d'oració.
La missa es feia en llatí i, excepte quan era cantada perquè es tractava d'una missa
solemne, es recitava "amb veu molt baixa, de manera que la comunitat aplegada a la nau
només copsava el sentit general del que succeïa"32. Cap a l'any 1000 Roma va establir
com a norma que el cànon, que és el text central de la consagració, es recites en silenci.
Es va considerar que les paraules del cànon eren sagrades i dir-les en veu alta era una
manca de respecte33.
A l'accedir a l'església es recitava un cant inicial solemne d'entrada l'Introit, a continuació
una oració de penitencia i després la lletania del Kyrie eleison (Senyor tingueu pietat de
nosaltres) i els dies festius l'himne Gloria in Excelsis Deo (Glòria a Déu en les altures).
El sacerdot es dirigia als assistents dient: Dominus vobiscum (Que el senyor sigui amb
vosaltres) i, en nom de la congregació, responia el diaca: Etcum spiritu tuo (I amb el seu
esperit). A continuació el sacerdot deia l'oració Col·lecta, en la qual es dirigeix a Deu i
li fa les peticions del poble per mediació de Crist. Amb la Col·lecta finalitza la litúrgia
del ritus introductoris, que ha tractat que els fidels s'acostin espiritualment a Deu. "El ritus
d'entrada significa que la comunitat s'avança per apropar-se a Déu; però aquesta
aproximació no pot consistir només en un desplaçament ni confondre's amb una simple
presència física: ha d'efectuar-se espiritualment" 34.

l'art litúrgic, Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona, (1925): 125-155. 3-8-2021
<https://ddd.uab.cat/pub/anuamiartlit/anuamiartlit_a1925n3.pdf >
32
Kroesen, Justin; Marc Sureda i Jubany. "L’altar i el seu mobiliari…:19
33
Kroesen, Justin; Marc Sureda i Jubany. "L’altar i el seu mobiliari…:19
33
Klauser, Theodor. "Breve Historia de la Liturgia Occidental". Centre de Pastoral Litúrgica. Barcelona,
2009: 83.
34
Jungmann, Josef Andreas. "Breve historia ...":35
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Litúrgia de la Paraula
En la part de La Litúrgia de la Paraula el sacerdot llegia un text de l'epístola de l'Antic o
Nou Testament -exclosos els Evangelis -, es cantava el Gradual i l'Al·leluia del missal
que estava obert damunt de l'altar, es llegia un fragment de l'Evangeli, el sacerdot besava
el missal, i els fidels feien la senyal de la creu. Els dies festius es recitava el Credo, que
és la professió de fe cristiana
Seguidament hi havia l'homilia. En els segles XII i XIII es feien poques homilies en les
parròquies. La predicació litúrgica era senzilla, es repetien les veritats fonamentals,
contingudes en el Credo i el Parenostre, i als sagraments fonamentals. També s'orava per
les necessitats dels que estaven presents a la missa. Però això anirà canviant amb l'aparició
de les Ordres mendicants, com els dominics i els franciscans, els quals acolliran en els
monestirs i convents molts fidels que volen escoltar les seves predicacions.35 Cal
assenyalar, que la predicació arribarà a la seva màxima importància als segles XIV i
especialment el XV.
Amb l'homilia acaba aquesta part de la missa en la qual principalment es llegeixen els
llibres sagrats, i que Righetti la qualifica de "caràcter marcadament didàctic".36
Litúrgia de l'Eucaristia
La Litúrgia de l'Eucaristia o missa fidelium és la part més important de tota la missa,
començava amb la presentació del pa i el vi per a l'Eucaristia i de les ofrenes de la
congregació, que posteriorment es va substituir per la col·lecta de monedes. El sacerdot
abocava vi al calze i una gota d'aigua de dues canadelles mentre pregava el Cànon menor
i l'oració Secreta.37Al mateix temps que s'enviava el fum de l'encens a l'altar i als
assistents, el prevere es rentava els dits en un aiguamans o una piscina com a ritual de
purificació. "La pregària eucarística començava amb una invitació (Sursumcorda: "amunt
els cors!"), el cant del prefaci i el del Sanctus, seguits pel Cànon major. La teologia
medieval afirmava que les paraules Accipite et mandúcate ex hoc omnes: Hoc est enim

35

Basurko, Xabier. "Historia de la...":247-248
Righetti, Mario. Historia de la liturgia. Madrid: BAC, 1955, Vol 2: 84. 26-6-2021
< http://matematicas.unex.es/~navarro/gregoriano/righetti2.htm>
37
Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L'altar i el seu mobiliari…:20; Jungmann, Josef Andreas.
Breve historia de la ...: 50-52; Martimort, A.G. La Iglesia en ...: 439-440
36
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corpus meum i Hic est calix sanguinis mei38 (Preneu i mengeu tots d'ell: Aquest és el meu
cos i aquest és el calis de la meva sang) assenyalaven el moment en que el pa i el vi es
convertien en el Cos i la Sang de Crist, el moment més solemne i sagrat .
A partir del segle XIII amb l'elevació de l'eucaristia es mostra el moment crucial de la
missa i s'hi van anar introduint noves expressions d'atenció, els clergues ajudants alçaven
ciris rere del sacerdot i es tocava una campaneta per captar l’atenció dels fidels, que
s'agenollaven com a mostra de reverència i adoració davant la presència de Crist. Aquests
ritus tingueren la seva màxima expressió al segle XIII. El cànon finalitzava amb una
oració pels vius i els morts i es lloava a Déu amb un Glòria (doxología).
La part de la Comunió començava amb el Pare Nostre i l'Anell de Déu, el sacerdot partia
el pa, feia el Bes de la Pau al diaca a traves d'un portapau, prenia l'hòstia de la patena i
bevia vi del calze. En un copó que es guardava al sagrari s’hi deixaven les hòsties
consagrades que no s'havien utilitzat. Després de la comunió es netejava el calze,
s'esbandia dues vegades, una amb vi sense consagrar i una altra amb aigua, perquè quedés
totalment net, sobretot l'interior. El calze i la patena es fregaven, s'eixugaven i es tapaven
amb roba. El sacerdot s'esbandia les mans o les puntes del dits39 de diferents maneres: o
bé amb un servei de lavatori format per una gerra o aiguamans ple d’aigua i una bacina o
bé en una piscina. Aquesta qüestió la tractaré més endavant amb profunditat en l’apartat
3 titulat “Neteja ritual”.
Ritus conclusiu
El final de la cerimònia religiosa, en el ritus conclusiu, es donava gràcies a Déu i es
repetien les paraules de l'inici de la missa: Dominus vobiscum i la resposta Et cum spiritu
tuo. La missa acabava amb un cant de comiat, la benedicció sacerdotal i el cant
Benedicite.
A més del ritual de la missa, que tenia un ordre establert, hi ha d'altres elements que en
formaven part que ens ajuden a una millor comprensió de la missa medieval en els segles
XIII i XIV, per exemple, els altars i els seus objectes, les fonts literàries que recullen el
ritual i les fonts visuals, com pintures, escultures, manuscrits il·luminats.

38
39

Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L'altar i el seu mobiliari…:20
Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L'altar i el seu mobiliari…:21
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Per exemple, l’historiador de l’art Ángel Pazos López assenyala tres imatges de la
celebració de l'Eucaristia en un detall del "Tríptic de la Redempció: la Crucificació" de
1450 al Museu del Prado de Madrid (fig.5). A banda i banda de Sant Joan, el ritus de la
litúrgica de la paraula, on el prevere llegeix en un faristol l'evangeli; a la dreta, la litúrgica
de l'eucaristia, on el sacerdot eleva l'hòstia i un acòlit agenollat l'assisteix portant un pal
amb una espelma encesa i, a l'esquerra, un sacerdot amb un calze a la ma esquerra, dona
la comunió a la boca a un fidel40.

Fig.5: Detall del Tríptic de la Redempció: la Crucificació" de 1450 al Museu del Prado
de Madrid.41

2.4 Els altars i els seus utensilis
Els altars sempre estaven col·locats en el lloc principal de la construcció per tal de reunir
als fidels, doncs és la taula on se celebra l'eucaristia. En general, l'alçada dels altars era
d'un metre i n'hi havia de diferents tipus. Podia ser una llosa plana sostinguda per un
suport d'obra, alçat sobre un podi, o també podia consistir en una taula aguantada per
columnes o només un bloc massís42. L'altar es cobria amb una peça de roba, per exemple,
una tovalla rectangular que penjava per les dues bandes o si era un bloc massís es cobria
40

Pazos-López, Ángel. "Imagen y presencia de la litúrgia sacramental medieval en el Triptico de la
Redención del Museo del Prado". 2017, Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia
del Arte. p.180-181. 4-8-2021 < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6910001>
41
Crèdit fotogràfic: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-de-la-redencion-lacrucifixion/06c4c300-1fa8-48d7-b63b-047c64882626>
42
Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L'altar i el seu mobiliari...: 27
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el frontal amb roba o amb una taula en pintures o relleus. També es donava el cas que
damunt s'hi instal·lava un cimbori per destacar la seva importància.
Tant les esglésies com els altars eren consagrats pel bisbe en una cerimònia religiosa amb
uncions, ciris, oracions i cants. Quan l'altar es dedicava a un sant s'acompanyava, si era
possible, d'una relíquia que es col·locava en un receptacle - lipsanoteca- , la qual s'inseria
en una fenestella confessionis. Les relíquies importants es posaven en recipients decorats
amb metalls preciosos. A vegades també es col·locava una escultura del sant damunt de
l'altar. A partir del segle XII al voltant d'aquestes escultures s'hi van fer retaulestabernacle i durant el mateix segle es va introduir el retaule
Altres objectes de l'època són les robes utilitzades en la missa, els encensers, les creus,
els calzes, les patenes i les gerres, els missals, els còdex litúrgics alguns amb miniatures,
les canadelles de vidre o metall per contenir el vi i l'aigua amb què s'omple el calze o el
copó per guardar les hòsties. Moltes d'aquestes peces estan en museus o en les mateixes
esglésies, com també gerres i bacines de metall utilitzades pels sacerdots per a rentar-se
les mans abans i després de manipular les espècies eucarístiques. Les hòsties consagrades
que sobraven de les misses es guardaven en una píxide suspesa del baldaquí o del sostre
en forma de colom o també, dins del copó en un tabernacle o nínxol obert al mur. 43
2.5 Les fonts escrites de la litúrgia
Justin Kroesen i Marc Sureda ens assenyalen que la documentació relativa a les normes
d’obligació i prohibició referents als altars i els seus utensilis es poden trobar a les actes
dels concilis i sínodes44, com el Synodicon Hispanum. Ambdós autors també fan
referència a que durant el segle XIII es van escriure alguns tractats sobre el ritual de la
litúrgia de l'Eucaristia, i subratllen que els que van tenir més ressò van ser escrits per
Guillem Durand, bisbe francès de Mende (1230-1296) amb el Rationale Divinorum
Officiorm i el del bisbe Sicard de Cremona d'Itàlia (1155-1215), el Mitralis de Officiis
Eclesiasticis

Summa,

que

també

tracten

de

l'altar

i

el

seu

ornament.

Un altre document que tingué molta difusió en l’organització de la litúrgia fou el De sacro
altaris mysterio escrit pel papa Innocenci III (1161-1216).
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Altres documents que proporcionen dades són els inventaris, que tenien com objectiu
disposar d'un registre dels béns de l'Església. El mobiliari i altres ornaments estan
relacionats en els registres de les visites pastorals, que els bisbes havien de fer a totes les
parròquies mentre governaven. Catalunya té col·leccions d'aquests registres, iniciats al
final del segle XIII
2.6 Les fonts visuals
De com eren les misses durant els segles XII i XIV es conserven fonts visuals45 com els
manuscrits il·luminats, les pintures de les parets o els relleus en fusta o pedra. A les
imatges sol haver-hi un altar cobert amb roba, damunt un calze, a vegades un missal i, al
fons un crucifix i canelobres. Un bon exemple el trobem al Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC) on es conserven diferents pintures murals i també el Frontal d'altar
de Gia de la segona meitat del segle XIII i el Retaule del Corpus Christi on s’hi representa,
entre d’altres temes, l’elevació de l’hòstia consagrada (fig.6). En l’elaboració de la
recerca, han sigut imprescindibles.

Fig. 6: Detall del Retaule de Corpus Christi. 1335-1345.
Procedeix de la capella del Corpus Christi de l'església
del monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges
(Urgell). Conservat al Museu Nacional d'Art de
Catalunya, Barcelona.46

3.

45

Kroesen, Justin; Sureda i Jubany, Marc. "L'altar i el seu mobiliari...: 24-25.
Crèdit fotogràfic: <https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/retaule-del-corpus-christi/mestre-devallbona-de-les-monges-guillem-seguer/009920-000>
46
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4. La neteja ritual: teoria i praxis
La neteja ritual de parts del cos amb aigua té com a nom ablució (procedent del llatí
ablutio o perfusio). És una pràctica que els grecs i romans ja practicaven abans de dur a
terme un sacrifici o un acte mistèric, rentar-se les mans com a símbol de respecte envers
la divinitat47 i és una pràctica de totes les religions orientals48. En el judaisme les
ablucions són de dos tipus: el tevilah o bany ritual i el netilat yadayim o rentat de mans.
A Tarragona es va trobar49 el 1955 la "pileta trilingüe"50 (fig.7), datada al segle V i fou
utilitzada per a les ablucions en una sinagoga de la ciutat. Al centre es representa la
menorà, a la dreta una palma simbolitzant l'arbre de la vida i a l'esquerra un xofar
(instrument musical). Als extrems dos paons simbolitzen la resurrecció. Hi trobem una
triple inscripció en hebreu, en llatí i una altra en grec on s’hi pot llegir “Pau sobre Israel
i sobre nosaltres i sobre els nostres fills” i Pax Fides, respectivament. La inscripció en
grec no es pot llegir degut al mal estat de conservació.

Fig.7: Reproducció de la pileta trilingüe al Museu Bíblic de Tarragona
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Righetti, Mario. Historia de...: 139.
“Ablució” Gran Encicopèdia Catalana: <https://www.enciclopedia.cat/ec-gec0154742.xml?s_q=nepal#.VIG__zGG9qU> Consultat el 13-5-2021
49
Actualment la pileta es conserva al Museu Sefardí de Toledo.
50
Alguns autors consideren que originalment era un sarcòfag infantil i que posteriorment es va reaprofitar
com a pica d’ablucions.
48
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El cristianisme pren de la tradició jueva les ablucions del bany ritual (convertit en
sagrament del baptisme) i la neteja de mans i peus. També adopta el concepte de neteja
com un vehicle de purificació de l’ànima51, com ja explica el bisbe Ciril de Jerusalem
(315-386) a la Catequesis de l’Eucaristia52 i molt més tard Inocenci III(1161-1216) tal i
com veurem més endavant.
Els oficiants realitzaven les ablucions però també els fidels abans d’entrar a l’església. A
l’atri de la Basílica Constantiniana de Sant Pere del Vaticà, hi havia una font formada per
una base o cantharus i la monumental pigna romana (avui conservada al Cortile della
Pigna al Vaticà), d’on en sortia aigua per tal que els peregrins hi realitzessin una ablució:
es poguessin rentar les mans i els peus53, en record a Abraham qui rentà els peus a tres
àngels que van anar a buscar-lo54. De fet, el dijous Sant encara es renten els peus a dotze
persones tal i com Jesús feu durant l'últim sopar però ha desaparegut el costum de rentarse els peus dins els ritus del baptisme o l'ablució del cap el dijous Sant55.
Aquestes tradicions de neteja ritual també les prendrà l’Islam, i segons el grau d’impuresa
en que es trobi el fidel haurà de fer neteges majors, on es neteja tot el cos, o menors, de
manera que abans de l'oració s’han de rentar mans, cap, boca i peus mentre es recita la
shahada.
Feta aquesta petita introducció, focalitzem la atenció del treball en les ablucions de mans
en l’església cristiana occidental. Aquestes es duien a terme a les piscines, i ja des del
segle IX el papa Lleó IV (790-855) indicava que en un racó, al costat de l’altar, es disposés
d’una piscina d’aigua per a rentar els vasos sagrats, així com un llenç de tela net, i allà el
sacerdot s’havia de rentar les mans després de donar la comunió: Locus in sacrario aut
juxta altare sit praeparatus ubi aqua effundi possit, quando vasa abluuntur, et ibi linteum
nitidum cum aqua dependeat, ut ibi sacerdotes manus lavent post Communionem56. De
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Righetti, Mario. Historia de...: 139
Aldazábal, José "Lavarse las manos" Gestos y símbolos. Barcelona: Dossiers Centre de Pastoral
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Greenlee, Justin. Quod vocatur paradiso: The pigna and the atrium of old st.Peter's (Thesis). Alabama,
University of Alabama, 2014: 44 >
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Garcia Rivas, Manuel, Diccionario de términos religiosos y litúrgicos I-II-II Zaragoza: Centro de
Estudios Borjanos. Institución Fernando el Católico, 2020: 28
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fet, el canonista Guillaume Durand (1230-1296) també ho recull així en el Rationale
divinorum officium (1286): Prope altare, quod christum significat, collocatur piscina seu
lavacrum, in quo manus lavantur57. És a dir, que prop de l’altar símbol de Crist, es
col·loca una piscina o un lavabo per a rentar-se les mans. Veiem aquí però que per a Lleó
IV aquesta piscina aprop de l’altar serveix per a rentar els vasos i les mans, mentre que
per a Guillaume Durand només serveix per a les mans.
El papa Inocenci III amb el tractat De sacro altaris mysterio, intenta difondre els usos de
la missa romana del seu temps. Això li atorga un gran valor litúrgic, sobretot perquè
explica quan s’han de fer les ablucions i per què.
El llibre II, capítol 5458, porta com a títol “La neteja de mans abans del sacrifici”59. Es pot
llegir que per tal que el sacrifici eucarístic sigui reeixit, el sacerdot ha de fer una neteja
ritual, una ablució de mans mentre ofereix l’encens i recita pregaries. Inocenci III cita
l’Èxode, el moment en que el Senyor parla amb Moisés i li diu que faci una pica de bronze
plena d’aigua i la col·loqui prop de l'altar per tal que Aaron i els seus fills s'hi rentin les
mans i els peus cada vegada que hi vagin, i així seran salvats.
Explica que el bisbe es renta les mans, de camí al tabernacle, i se les torna a rentar en un
lloc accessible a l’altar abans d’oferir una Hòstia neta, immaculada i santa, i que això
agrada a Déu. Una vegada el psalmista està net, recita el Salm XVIII: Amplius lava me
ab injustitia mea, et a delicto meo munda me. Afirma que l’ablució no és solament una
neteja física de les mans, sinó que també és espiritual, doncs diu que el sacerdot quan fa
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Bond, Francis. The chancel of ...: 143
De sacro altaris mysterio Innocent, III. Ed. Archiepiscope Parisiensi. 1845. p168-169
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Liber secundus. Caput LIV: Manuum antequam sacrificium offeratur de ablutione
Notandum vero, quod cum sacerdos dixisset, oremus, non statim orationem subjungit, sed antequam ad
altare procedat, manus abluit, quatenus lotis manibus oblationem accipiat, incensum offerat, et
orationem effundat. Scriptum est enim in Exodo: Facies labium æneum, ponesque illud in tabernaculum
testimonii ad altare, et missa aqua lavabunt in ea Aaron et filiiejus, manus suas et pedes, quando ingres
suri sunt in tabernaculum testimonii, et quando accessuri sunt ad altare. (Exod. XXV .) Cum ergo manus
suas lavisset Episcopus, in gressurus tabernaculum, tunc iterum manus abluit, cum accessurus est ad
altare, ut magis magisque mundatus offerat hostiam immaculatam, sanctam, Deo placentem. Unde
psalmista, cum esset mundatus, petebat amplius emundari: Amplius lavame ab injustitia mea, et a delicto
meo munda me. (Psal. XVIII .) Sa cerdos igitur hostiam oblaturus, debet con scientiam lavare lacrymis
poenitentiæ. Secun dum illud: Lavabo per singulas noctes lectur meum, lacrymis meis stratum rigabo.
(Psal. VI.) Nam et Christus antequam rerum et unicum sacrificium in ara crucis offerret, in resurrectione
Lazari lacrymas effudit miseratus, Evangelista testante: Jesus infremuit spiritu, turbavit semeptipsum et
lacrymatus est. (Joan. XI.)
Correcció de referències. Amb el temps les cites del text no es corresponen a la bíblia actual, a
continuació es corregeixen per facilitar la seva consulta: la referència al èxode és 30:18, la referència al
Salm és el 50:4, la referència al segon Salm és 6:6
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la oblació de l’Hòstia ha de rentar la seva consciència amb les llàgrimes de la penitència,
tal i com assenyala el Salm IV: Lavabo per singulas noctes lectur meum, lacrymis meis
stratum rigabo.
El llibre sisè, capítol 860, en canvi, porta com a títol “Les ablucions de mans després de
l’eucaristia”61. Explica que després d’oferir l’eucaristia, el sacerdot s’havia de netejar les
mans, ja que encara romanien en contacte amb el santíssim sagrament i s’ha de d'evitar
el contacte amb qualsevol cosa impura, ja que tal indignitat perdurava i es castigaria per
tractar els sagraments indignament. Cita a Lluc XVI qui va dir que el Senyor exclamà:
Quan hagis fet totes les coses bones digues “Soc un servidor inútil”. És doncs una
indignitat que amb les mans amb les que s’ha tocat el cos sagrat i no s’han netejat
acuradament, llavors es barregin amb d’altres impureses. L'aigua de les ablucions s’ha
d’abocar de bones maneres en un lloc net i a una alçada honorable pel sagrament. Conclou
Inocenci III amb la triple veritable ablució del sacerdot: al principi, al mig i al final de la
missa i caracteritza com una neteja pensada, acompanyada de cants i pregaries i activa.
Les ablucions de les mans durant la litúrgia es poden relacionar amb l’ablució baptismal
o el sagrament del baptisme, ja que van vinculades amb la resurrecció de Crist. Acaba el
paràgraf amb una crida a la grandesa de Crist, qui fa deixebles a tots el pobles, batejantlos en el nom de Pare, del Fill i de l'Esperit Sant; de manera que els que creuen i es bategen
seran salvats.
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Liber sextus. Caput VIII: De ablutione manuum post eucharistile
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contingant, donec studiose laventur. Ablutionis autem aqua debet in locum mundum diffundi honeste, ut
altitudo sacramenti reverentius honoretur. Trina vero sacerdotis ablutio qua fit in principio, in medio, in
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cujus formam Christus post resurrectionem instituit. Euntes, inquit, docete omnes gentes, baptizantes eos
in no mine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. (Matth.
XXVIII. Mar. XVI.)
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De sacro altaris mysterio Innocent, III. Ed. Archiepiscope Parisiensi. 1845. p.369-370. Consultat el
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Però la realitat és que fins la regulació del missal de Sant Pius V (1504-1572) publicat el
1570 les ablucions es practicaven en diferents moments segons el lloc, l'època i el tipus
de servei litúrgic. Per exemple, hem vist com Inocenci III diu que les ablucions es
realitzaven 3 vegades: abans de la missa i abans i després de l’Eucaristia. En canvi
Guillaume Durand va descriure fins a 4 tipus d'ablucions que es podrien fer en una missa
pontifical: quan el bisbe es posava els vestits sagrats, després de llegir l'ofertori, entre el
moment posterior a perfumar l’altar amb l’encens i abans de que es produeixi la
transsubstanció i finalment després de treure's les robes litúrgiques62. Sembla clar però
que l’ablució principal es feia després d’escampar l'encens, quan el celebrant anava al
costat de l'altar i es rentava les mans amb aigua abans de tocar el Santíssim. Veiem que
el salm recitat també és diferent, mentre Inocenci III apostava pel salm 18, Bond diu que
es recitava el 25: Lavabo inter innocentes manus meas; et circumdabo altare tuum,
Domine"63, que traduït diria: Rentaré les meves mans entre els innocents; i em posaré
senyor, al servei del teu altar.
L’encarregat de dur a terme les ablucions de mans seria el subdiaca. Guillaume Durand
es refereix al subdiaca amb la frase "pro lavandis ante altare manibus aquam praebere",
és a dir, que ha d'oferir aigua al celebrant per netejar-se les mans abans d'anar a l'altar64.
Durant l’ordenació dels diversos càrrecs clericals es fa entrega de la traditio
instrumentorum, els objectes dels quals seran responsables. En el cas del subdiaca se li
entrega, entre d’altres coses, una gerra amb aigua i una tovallola per a les mans o
manutergio mentre el bisbe diu: “Observa el ministeri que se t’ha entregat”: Hic vero cum
ordinatur, accipiat ab episcopo calicem vacuum et patenam, ab archidiacono urceolum
cum aqua, manili et manutergio, dicente sibi episcopo: Vide cuius ministerium tibi
traditur65.
Al sacramentari francès de Marmoutier (fig.8) hi ha una escena amb els diferents càrrecs
eclesiàstics amb els seus corresponents objectes que els identifica. Allà podem veure el
subdiaca amb un calze i un aiguamans, com a responsable dels vasos sagrats66.
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Fig.8: Sacramentari de Marmoutier o de Raganaldo Ms. S. 19 bis, f. 1v,
Bibliothèque municipale, Autun (França), h. 845-850.67

Sobre com es feien les ablucions tampoc hi ha un consens clar. Segons Josep Maria Martí
“El calze es purificava una sola vegada i amb vi; els dits es rentaven unes vegades
solament amb vi, d’altres solament amb aigua i d’altres amb vi i aigua; l’aigua de
l’ablució no es sumia, sinó que era llançada en un lloc net i de vegades utilitzada pel poble
fidel com a sagramental”68. En canvi Bond ens diu que les ablucions sobre l’altar només
es feien amb aigua i cita a Guillaume Durand explicant com el sacerdot s'agenollava per
rentar les mans al bisbe amb aigua durant la Missa Pontifical: "Funden flexis genibus
aquam super manus ejus"69.
Pel que fa al procediment pràctic de les ablucions de mans s’ha de consultar la
documentació gràfica de l’època. Hi ha molt poques imatges que ens mostrin com eren
les ablucions però se n’han localitzat dues. La primera és al Salteri de Stuttgart (fig.9), on
s’observa una escena d’un personatge rentant les mans a un sant, utilitza una gerra d’aigua
sense tapa i una bacina amb peu. Justament al costat, torna a aparèixer aquest mateix
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personatge amb una roba diferent i davant un altar oferint-hi encens. Podem interpretar
que es tractaria de la primera ablució que deia Guillaume Durand, aquella que es fa abans
de posar-se les vestidures litúrgiques. La segona imatge d’ablució la localitza Cèsar
Favà70 i pertany a un manuscrit d’instruccions de missa anglès (fig.10). En l’escena en
qüestió es veu un sacerdot netejant-se els dits en un calze, assistit per un altre personatge,
possiblement un subdiaca. Tant per aquesta imatge com per les anteriors, es pot interpretar
que es tracta de l’ablució posterior a la comunió. Al calze s'hi abocava una petita quantitat
d'aigua o vi procedent de les canadelles i s'hi submergien els dits, per a beure-s’ho
després.

Fig.9: Ablucions al Salteri de Stuttgart f.31. 820-839, Conservat a Württembergische
Landesbibliothek (Alemanya).71
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Favà Monllau, Cèsar."Imatges per a un...: 553
Crèdit fotogràfic: <https://archive.org/details/StuttgarterPsalter/page/n65/mode/1up>
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Fig.10: Ablució al calze. Mélanges théologiques: Dialogue del piere et del filz; Mirour
de seinte Eglyse; Instructions pr la messe; Psautier de saint Jérôme; Prières. Anglaterra,
s.XIV. Ref. Français 13342, f.48v.72

Una imatge molt representada és l’escena bíblica de Ponç Pilats rentant-se les mans en
presència de Crist. Els escrits dels pares de l’església i l’evangeli apòcrif dels “Fets de
Pilats” responsabilitzen als jueus de la mort de Crist i s’escull el lavatori de mans com a
iconografia recorrent, presentant al governador romà com un bon home amb absència de
maldat73 i de fet, en aquesta escena sol aparèixer un personatge jueu que manipularia al
romà per tal que el condemnés74.
Alguns autors de l’antiguitat com el filòsof Tertulià (160-220) consideraren el gest de
rentar-se les mans com un baptisme i l’acceptació de la religió cristiana; també ho pensava
el bisbe Eusebi de Cesarea (264-339), qui a més creia que Pilats hauria intentat convertir
a l'emperador Tiberi75. La idea de que el governador romà no era un sanguinari perdura
durant tota l’edat mitjana76 però el seu rentat de mans com a ablució no tingué continuïtat
i s’interpretà el lavatori com una manera de desentendre’s de la mort de Crist.
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En dos manuscrits (fig.11 i fig.12) il·luminats representant el lavatori de mans de Pilats
es veu un criat que sosté una gerra amb tapa i abocant l’aigua a les mans del governador,
a sota hi ha un plat de coure o bronze per tal de recollir l’aigua. Són doncs els mateixos
utensilis emprats que ja veiem al Salteri de Studgard i els que apareixen en una pintura
de Joos van Wassenhove (1435-1480) titulada la Comunió dels Apòstols (fig.13). Al terra
observem una gerra de pic i un gibrell en referència al rentat de peus que feu Jesús al
començar l’últim sopar. La historiadora de l’art Rosa Giorgi (1965) explica que el gibrell
ja s’utilitzava des del segle IV per a recollir l’aigua emprada en les ablucions de mans i a
partir del segle XVI hi apareix una gerra77 tot i que les fons visuals referenciades
anteriorment indiquen que al segle IX ja es feien servir.

Fig.11: Detall de
Ponç Pilats rentantse les mans. Llibres
d’hores. França,
possiblement
Bretanya. ca. 1430
MS M.1040 fol.

Fig.12: Detall de Ponç Pilats rentant-se
les mans. Passional. Fi s.XV. f.70r 3v.79

78

23v.

Fig.13: Comunió dels apòstols. Joos van Wassenhove. 14721474. Galleria Nazionale delle Marche. Urbino (Itàlia).80
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Fig.14: Detall del lavabo amb plat i Fig.15:

Detall

del

nínxol

amb

tovallola del Naixement de la Mare de l’aiguamans, plat i tovallola. Naixement
Déu. Jan de Beer. C.1520. Museu nacional de la Mare de Déu. Jan de Beer. C.1520.
Thyssen-Bornemisza. Madrid81.

Museu

nacional

Thysen-Bornemisza.

Madrid82.

Tal i com hem vist amb la pileta trilingüe jueva, el món cristià també necessitava un lloc
on abocar les ablucions, i aquí entra en joc la piscina, que desenvoluparé amb profunditat
més endavant. Malauradament no s'han trobat representacions de piscines però sí de
símils en l’àmbit profà. A la pintura sobre el Naixement de la Mare de Déu de Jan de Beer
datada el 1520 i conservat al Museu Thyssen- Bornemisza de Madrid podem trobar dues
solucions de neteja. La pintura representa a Santa Anna acabant de donar llum a Maria en
una habitació plena de gent i d’objectes preciosos. Damunt d’una tauleta (fig.14) es veu
un aiguamans amb un plat de grans dimensions de bronze i un drap per eixugar-se, mentre
que en un racó, a l’altre costat de l’habitació (fig.15) hi ha una fornícula en forma d’arc
apuntat i una pica amb un desguàs semiesfèric; del costat en penja una llarga tovallola. A
dins penja, per mitjà d’una cadena, una caldera amb nansa i bec, possiblement plena
d’aigua i que facilita l’acte de rentar-se les mans, emprant una sola mà i sense haver de
81
82
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comptar amb una bacina per a recollir l’aigua. Aquest nínxol el podem identificar com
una “piscina profana”83, molt habituals de veure en pintures flamenques del segle XV que
representen interiors cortesans, sobretot dormitoris, així com en escenes de sants erudits
en els seus estudis.
Pels textos i les imatges entenem que les ablucions de mans es podien fer primer en una
servei de lavatori amb gerra i bacina, per a posteriorment abocar l’aigua en una piscina,
o bé fer directament el rentat de mans a la mateixa piscina. Del que es desprèn, doncs, és
que no hi havia una sola manera de rentar-se les mans i que segurament aquesta va anar
evolucionant al llarg dels anys i era diferent en una església d’una altra.

En termes moderns podríem parlar de lavabo, però com ja s’ha indicat en l’apartat “Estat de la qüestió”
s’entén el terme lavabo com el conjunt de gerra i plat
83
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5. La credença
Credença (cat), credencia (cast.), credentia/abacus(llat.) credence (angl.), crédence (fr.),
credenziera (it.)
La credença és un moble o un nínxol situat al costat de l’altar, on s’hi col·loquen els
objectes d’ús per al servei litúrgic, com són dos cirials, el llibre dels evangelis, les
canadelles i els altres objectes necessaris per a la missa solemne, així com també el calze
i la patena fins a l’hora de l’ofertori84. Segons explica l’abat Aigrain85, la credença ha
d’estar prop de l’altar però mai assemblar-s’hi, el seu aspecte ha de ser com el d’un
aparador i en cap cas s’hi poden posar els objectes típics dels altars, com grades, creus,
estàtues, relíquies, etc.
El mot credença prové del llatí credere (creure) que derivaria cap a credentia (taula lateral
o auxiliar). Segons Bond l'evolució del terme ve de la precaució o confiança que s'havia
de tenir a la hora de disposar del menjar i la beguda que hi havia, ja que pel que diu, els
enverinaments del vi no eren estranys fins ben entrat el segle XIX. Una evidència n’és
que a la missa pontifical del Papa Lleó X86, el tastador de begudes per a la missa
s'anomenava credentiarii, tal i com ho recull el següent document: Antequam acolythus
illas (ampullas vini et aquae) ad manus accipit, dat credentiariis ad pregustandum87. Per
tal que ningú pogués accedir-hi de manera inadequada aquests espais es podien tancar
amb pany i clau88.
López Ferreiro diu que les primeres credences podrien aparèixer quan el culte cristià es
pogué desenvolupar amb tranquil·litat89 i que segons Sant Paulí de Nola (? - 431), a la
credença de la dreta de l’altar s’hi guardaven els vasos sagrats i a la de l’esquerra els
Evangelis i altres llibres litúrgics90. Al mosaic amb el martiri de Sant Llorenç que es troba
al Mausoleu de Gal·la Placídia a Ravenna (s.V), hi podem veure un armari obert amb els
quatre Evangelis, col·locat al costat esquerra de la composició, fet que podria encaixar

Martí i Bonet, Josep Maria. “Credença”. Sacralia Antiqua...:71
Aigrain, René Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances litúrgiques 1931:223.
86
Bond parla del papa Lleó IV, però per les cronologies que dona es refereix al papa Lleó X
87
Bond, Francis. The chancel of ...: 164
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Gudiol i Conill, Josep. Nocions...: 399
89
López Ferreiro, Antonio. Lecciones de...: 271
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López Ferreiro, Antonio. Lecciones de...: 271
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amb aquesta descripció de Sant Paulí. Francisco Naval en canvi no parla de credences i
afirma que a les basíliques romanes, els objectes es guardaven a les sagristies properes al
baptisteri91.
Isidro Bango Torviso (1946-) explica la presencia de credences-reliquiaris a esglésies
preromàniques i també de l'existència d'un preparatorium, o altar secundari que actuava
recolzant l'altar principal92, gairebé com una cambra adjacent a l’altar major. En aquest
moment apareix també la sagristia (sacrarium/secretarium), on es preparaven els objectes
sagrats (sacris)93. Naval diu que a l’època romànica, en canvi, els objectes es guardaven
en armaris i caixes properes a l’absis al costat de l’Epístola94.
Per a fer-nos una idea dels objectes que podia contenir una credença a l’època gòtica
podem adreçar-nos als frescos de l’església de Sant Esteve de Obermontani (prop de
Mortar al Tirol del Sud, Itàlia) datats en l’any 1475. Allà s’hi representa una credença
amb tots els seus utensilis (fig.16), el que Justin Kroesen i Regnerus Steensma anomenen
una natura morta litúrgica95. El nínxol es divideix per la meitat formant dos
compartiments a banda i banda, un format molt diferent dels que es conserven a
Catalunya. A la dreta s'hi pot veure una zona reservada per les ablucions amb el servei de
lavatori: una gerra amb tapa i suspesa d’una barra, d’on també hi penja el manutergio. A
sota hi ha un plat per a recollir l’aigua emprada. La banda esquerra esta dividida en dos
nivells: al superior un encenser, una pixis i dos canadelles o ampullae per a l'aigua i el vi,
mentre que al prestatge inferior hi ha un llibre obert i un altre de tancat.
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Fig.16: Frescos de l’església de Sant Esteve de Obermontani (Tirol del sud, Itàlia).
147596.

Tenint en compte la definició de credença, crida l’atenció que en aquesta s’hi representin
els objectes del servei de lavatori i la píxide. Sembla lògic doncs que la gerra, el plat i la
tovallola es poguessin guardar a la credença en cas que no hi hagués espai a la piscina.
Pel que fa a la píxide, possiblement podria estar buida o contenir les hòsties sense
consagrar, les quals una vegada consagrades, si no hi havia sagristia o sagrari, quedaven
dipositades sobre l’altar a la mateixa píxide. S’ha de descartar la idea que la credença
s’utilitzés també de sagrari; la frase recollida per l’antropòloga Alice Cunningham
Fletcher (1838-1923) a un nadiu americà afirmava que “cada cosa sagrada ha d’estar al
seu lloc”97, és a dir: la divisió del que era sagrat i el que no ho era estava molt clara, i per
tant. no es podien barrejar unes coses amb d’altres, ja que devaluava el seu sentit sagrat.
La presència de les canadelles, en canvi, és constant a totes les fonts visuals on apareixen
credences, esdevenint-ne un objecte imprescindible i identificador d’aquestes. En pocs
96
97
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casos però s’han pogut les canadelles col·locades directament sobre l’altar, fet que podria
ser una llicencia artística98. Les canadelles o ampullae apareixen al segle XIII i són dues
ampolles bessones. Serveixen per contenir el vi que s’ofereix amb sacrifici i l’aigua que
es barreja amb el vi, i que després serveix per a rentar-se les mans99. El 1298 en el sínode
de Wurzburg és va decidir que les canadelles havien de ser de vidre, peltre, or o plata100.
A Catalunya es conserven algunes canadelles de diversos materials com de peltre (MEV
871), coure101, vidre102 i se’n documenten d’argent a Montblanc103 i a la capella del rei
Jaume I:”II ampollas d’argent”104. Als llibres de comptes del Palau Generalitat de 1444,
consta que l’argenter Bernat Llopart va cobrar VII onses per a fer unes “canadelles xiques
de argent daurades ab sos brochs e nances” pel tresor de la capella de Sant Jordi105.
La importància de les canadelles es posa de relleu perquè es tracten en múltiples sínodes,
s’especifica que han d’estar netes però sobretot que s’ha de distingir la de l’aigua de la
del vi. En el Sínode de Barcelona de 1241 s’especifica que hi ha d’haver les ampullae
d'aigua i de vi netes i íntegres al ministeri, i s’han de poder reconèixer una de l’altra:
Ampullae quoque uini et aque in ministerio atlaris munde et integre habeantur, et una ab
altra cognoscatur106. En un altre sínode celebrat a Barcelona entre 1347-1354 es repeteix
que les canadelles estiguin netes per tal d’evitar ofenses: Ampulle quoque uini in
ministerio altaris, propter scandalum, nitide teneantur.107 A la Seu d’Urgell es va
celebrar un sínode el 1364 on s’insisteix en que les canadelles de vi i d'aigua han d'estar
netes i ser distingibles, de manera que es pugui saber fàcilment en quina hi ha aigua: Item,

Les dues pintures on les canadelles són sobre l’altar és el Tríptic de l’Adoració dels Reis Mags de El
Bosco datat el 1510 i conservat al Museo del Prado de Madrid i la Missa de Sant Gregori de Bernt Notke
(Fig.37) d'Aarhus, Dinamarca.
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ampulle uini et aque munde teneantur, et sint dissimiles, ut illa in qua aqua ponitur de
facili cognoscatur.108
Per a diferenciar una canadella d’aigua amb una de vi, com diuen els sínodes, se solia
escriure la lletra V (vinum) o A (aquam) a la tapa, així es pot apreciar en una canadella
(núm. de registre 32.100.219) alemanya conservada al MET109
4.1 Credença com objecte moble
L’abat Aigrain, el mossèn Josep Maria Martí i mossèn Josep Gudiol i Conill afirmen que
en primer terme una credença és un moble de fusta i, per tant, mòbil, que pot ser
transportat d’un lloc a un altre: “per contenir els objectes que devien contenir l’altar, a
finals del segle XVI, es parlà de posar-hi una tauleta o buffetillo que a vegades tingué
prestatges a la manera dels mobles d'un menjador. No obstant prevalesqué la forma de
tauleta, sobre la que es posaren tovalles i a vegades un frontal, per l'istil del que hi hauria
en l'altar major”110. Antonio López Ferrerio afegeix que a les esglésies grans, les
credences devien estar al costat de l’altar, mentre que a les petites, els armaris o baguls
dels costats i darrere l'altar devien fer de credences111.
Tot i aquestes definicions, no s’ha localitzat en cap museu ni col·lecció catalana ni
espanyola medieval, mobles definits com a “credença”. Amb tota seguretat, la seva
condició mòbil i per ser de fusta, era fàcil que es fessin malbé o es cremessin, raó per la
qual no en tenim gairebé cap rastre.

Així doncs, per saber com eren hem de recórrer a referents visuals. És poc habitual que
es representi figuradament una credença de fusta en retaules i manuscrits il·luminats, tot
i que s’han trobat alguns exemples, sobretot del segle XV i representant el miracle de la
missa de Sant Gregori. Molts d’aquests mobles apareixen representats a la dreta de l’altar
i s’hi pot observar la diversitat de formes que podrien prendre les credences, posant de
relleu que no era un moble estrictament definit, era un moble corrent que s’utilitzava dins
d’un context litúrgic.
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És important considerar que hi ha dos tipus de mobles segons les seves característiques,
tal i com indicava López Ferreiro: uns amb espai d’emmagatzematge (armaris, baguls,
etc.) i d’altres sense espai (taules, etc.), fet que obligaria a buscar un altre lloc per a
guardar-los.
4.1.1 Credença amb emmagatzematge
La major part de representacions dels mobles amb funció de credença són amb possibilitat
de guardar-hi coses al seu interior. Les credences més antigues que es coneixen són a
França, la de l’església de Aubazine (Correze) és de mitjans del segle XIII, mentre que la
de la catedral de Noyón és del segle XIV112. La de Aubazine és de roure i té forma de
caixa reproduïda en grans dimensions. Té dos vans bessons amb forma d’arc de mig punt
de grans dimensions en el frontal embellit per frontisses de ferro, mentre que els laterals
es decoren amb dos nivells d’arcuacions d'inspiració arquitectònica. La de la catedral de
Noyon segueix la mateixa estructura que la de Aubazine, però al frontal té tres portes en
dos nivells i es troba totalment cobert per frontisses de ferro. De fet, Eugène Viollet-leDuc (1814-1879) al seu Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque
carlovingienne à la Renaissance (I) publicat el 1874 explica que fins al segle XVI les
credences eren armaris dins o fora dels murs, a partir d’aquell moment és quan s’associa
a una taula baixa i n’analitza la seva evolució113.
En el retaule del Sant Esperit de Pere Serra a la Seu de Manresa, a l’escena on es
representa la missa de Sant Martí (fig.17), hi apareix una credença al costat dret de l’altar.
És veu parcialment però sembla que és un armari baix, per les seves obertures – en un
format molt més petit - recorda a l’armari d’Aubazine. A l’interior hi ha un parell
d’objectes que per eliminació serien canadelles. En una xilografia anònima d’un missal
francès del segle XV on s’hi representa la missa de Sant Gregori, hi podem observar una
caixa amb funcions de credença a l’esquerra de l’altar (fig18). Aquesta apareix sense les
característiques nanses dels mobles d’aquesta època, fet que evidencia una funció
sedentària i que per tant la seva presència no és circumstancial. A sobre la tapa hi ha altre
cop dues canadelles, amb boca de pic, nanses i tapa.
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Fig.17: Detall del Retaule de Sant Esperit. Fig.18: Detall missa de Sant Gregori 1490.
Anònim francès s.XV. National Gallery of
Pere Serra, 1394. Seu de Manresa. 114
Art de Wahington (Estats Units).115

En una pintura anònima de La miraculosa missa de Sant Martí de Tours datada als vols
de 1440 i conservada a l’Allentown Art Museum (fig.19), hi apareix una credença al
costat dret de l’altar; té forma d’armari de grans dimensions amb prestatges i rematat amb
merlets. Pel color que té, bé podria estar feta d’una fusta clara o molt possiblement daurat
amb or. Hi veiem tots els objectes emprats en una missa: al prestatge inferior un
aiguamans de plata, al prestatge central un llibre amb passador i enquadernació de pell
decorada a la tapa per tres joies rodones, finalment al prestatge superior un parell de
canadelles de plata i possiblement un pixis. Els elements aquí representats coincideixen
amb els ja vistos a la pintura Sant Esteve d’Obermontani i, així, podríem considerar que
aquests elements serien els que podríem trobar en una credença completa.
Aquest armari credença contrasta amb l’enorme armari anomenat “de la reina” conservat
al Monestir de Pedralbes i que tradicionalment s’ha associat a la capella privada de la
reina Elisenda de Montcada (1292-1364). Dividit en dos meitats tancades per portes
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abatibles, la superior s’ha considerat que havia d’albergar una imatge religiosa mentre
que la part inferior servia de credença116.

Fig.19:

Detall

de

la

Misa Fig.20: Armari litúrgic conservat al Meadows
Miraculosa de Sant Martí de Museum de Dallas (Estats Units).118
Tours. Anònim francès. c.1440.
Allentown Art Museum (Estats
Units).117

Cal assenyalar l’existència d’un “armari litúrgic” gòtic molt reconstruït i conservat al
Meadows Museum de Dallas (fig.20). L’armari fou estudiat per Eva Pascual i Miró i
segueix un model de petits armaris que servirien per a col·locar-se sobre altars i sagristies
de la zona d’Elna, al Rosselló119.
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La part superior es decora amb un Calvari, la part inferior resta buida i decorada amb un
fons estrellat; que bé podria ser que tingués funció de credença, on hi haurien els vasos i
útils necessaris per a dur a terme un ritus religiós. Tindria doncs la mateixa estructura
formal i funcional que “l’armari de la reina” però en petita escala. Altres dues peces
catalogades com “armaris litúrgics” són els armaris policromats amb escenes devocionals
conservats al Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic, que ben
poc tenen a veure amb les credences trobades fins ara.
4.1.2 Credença sense emmagatzematge
Sovint es refereix a la credença com una taula. Podria semblar que es referissin a
definicions modernes, com el buffetillo que deia Gudiol i Conill120, però en una escena de
la Missa de Sant Gregori al Llibre d’hores de Williem Vrelant, ens mostra una taula amb
funcions de credença (fig.21). Es troba situada a la dreta de l’altar, és de petites
dimensions i molt senzilla; la seva funció és la de sostenir les canadelles, amb boca de
pic, nansa i tapa mentre es produeix el miracle amb Sant Gregori Magne. Antonio López
Ferreiro documenta al seu llibre Lecciones de Arqueologia Sagrada una credença de fusta
en forma de columna (fig.22) que hi havia a la capella de San Fernando, ubicada a la
Catedral de Santiago de Compostel·la, un tipus de credença que segons ell desapareixeria
al XVII 121.
Aquestes credences tenien un ús circumstancial i després els objectes s’havien de guardar
en un altre lloc.
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Fig.21: Detall de La missa de Sant Gregori. Fig.22: Credença en forma de columna.
Llibre d'Hores de Willem Vrelant (1460- Capella de San Fernando a Santiago de
1470). Art Institute of Chicago122.

Compostel·la123.

4.2 Credença com a bé immoble
La major part de credences conservades són bens immobles, els quals encara són visibles
a les parets de moltes esglésies. Es construeix directament al mur, habitualment al costat
dret de l’altar. López Ferreiro se’n refereix, explicant que a partir del segle XII les
credences van adquirir importància i prenien forma de nínxol obert al propi mur de les
esglésies124. Viollet le Duc al Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème
au XVIème siècle publicat el 1858 explica, a través d'uns textos del teòleg Jean-Baptiste
Thiers (1636-1703), que “es podia prescindir d'una credença (de fusta) si hi havia una
finestra de suport prop de l'altar”125
Analitzant les característiques de les peces estudiades i els referents visuals, les credences
es poden ordenar de diferents maneres segons la seva forma i funció:
En primer lloc, hi ha la finestra de canadelles (4.2.1) i les mènsules de canadelles (4.2.2),
la funció de les quals seria única i exclusivament per a deixar aquests objectes durant la
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missa.
En segon lloc, podríem parlar de finestres o nínxols obert (4.2.3) i armaris amb portes
(4.2.4) que sí tindrien una funció estricta de credences, és a dir, de guardar tots els útils
de la missa que hem vist il·lustrats anteriorment.

4.2.1 Finestra de canadelles
A l’Arxiu Històric de Tarragona es conserva126 un document sobre la construcció de la
capella del Corpus Cristi a l’església parroquial de Santa Coloma de Queralt datat el 14
d’octubre de 1331. En aquest document127 el prevere Jaume Ferrer de l’església de
Santa Coloma de Queralt, fa aixecar entre 1331-1338128 una capella per honrar la seva
memòria. En el text s’hi fa esment a una “finestra de canadelles”, ressaltant l’ús que ha
de tenir i evidenciant que es tracta d’un nínxol ben diferent a un armari: «una capela
bona e bella de volta ab croer e ben complida de pedra picada de dins e de fora, ab sitis
de pedra e grases aytantes com menester n’i aye, ab finestra de canadeles e armari de
pedra a vestiments a tenir (...).
Jaume Ferrer també indica la compra de mobiliari i els elements indispensables per a la
litúrgia: “un calze d’argent, vestiments sacerdotals, missal, breviari, canadelles, draps,
llibres, (...)”129.
Així doncs, la finestra de canadelles seria un nínxol on s’hi posen les canadelles mentre
que a l’armari es reservava per a guardar roba. La finestra de canadelles de la capella de
Jaume Ferrer no s’ha conservat, però en una altra capella de l’església (F-6), si que hi
veiem una fenestella de grans dimensions.
Es conserva també documentació relativa a la construcció de la capella de Santa
Càndida de Tortosa, finançada per la Francesca, la viuda del senyor de Vila-Seca el
1364. Entre els detalls de l'obra assenyala que hi ha d'haver "un armari, una petita
fornícula per desar les canadelles i un canó de pedra on buidar el calze”130. Aquest

126

Segons la documentació consultada apareix com a extraviat
Fuguet i Sants, Joan. “Santa Coloma de Queralt” L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura II. Catedrals,
monestirs i altres edificis religiosos. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, (2003):118
128
Liaño Martínez, Emma. “Las iglesias góticas en Santa Coloma de Queralt” Plec de Treballs del Centre
d'Estudis de la Conca de Barberà 2, 1980: 21-50
129
Fuguet i Sants, Joan. “Santa Coloma...:118
130
Muñoz i Sebastià, Joan-Hilari. “Tres capelles de la Catedral de Tortosa al Cinc-Cents”. Butlletí
Arqueològic, V, 33, (2011): 227
127
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document, en línia amb el de Santa Coloma de Queralt, parla d’un nínxol a la paret per
tal de desar les canadelles, a més d’un armari i també del que sembla que pot ser una
piscina. La especificitat d’aquests documents posa de manifest la importància que tenien
els elements d’emmagatzematge i ús litúrgic secundari, fins al punt que no es donaven
per descomptats i s’incloïen en els projectes constructius.
La terminologia “finestra de canadelles” fa pensar que en aquests nínxols només s’hi
guardaven les canadelles i que els objectes que cita Jaume Ferrer com el calze, el
missal, el breviari, llibres, etc. anirien guardats en un altre lloc. Malauradament, ni la
capella dels Ferrer de Santa Coloma de Queralt ni la de Santa Càndida de Tortosa han
arribat intactes als nostres dies, i per tant, no podem conèixer els elements esmentats en
els testaments. Ha calgut recórrer a documentació gràfica de l’època per tal de saber
com podrien ser aquestes finestres de canadelles.
Segons la recerca duta a terme podem concloure que la finestra de canadelles és una
classe de fornícula de petites dimensions, sovint feta d’una peça monolítica amb la
única finalitat de col·locar-hi les canadelles. És una obertura coetània a la construcció
del mur o bé té origen en un reforma integral de la capella. És el tipus d’obertura que es
troba recollida en els projectes constructius de la capella de Jaume Ferrer a Santa
Coloma de Queralt i de la capella de Santa Càndida de Tortosa. Està dissenyada en
forma de finestra o nínxol de petites dimensions, sempre oberts i sense portes, voltades
amb un arc que pot prendre multitud de formes. Un exemple el trobem en el Retaule de
la Missa de Sant Gregori conservat al Museum am Dom Trier. Allà s’hi veu com el
papa Gregori Magne celebra una missa amb tots els útils necessaris i les canadelles
estan situades en un nínxol obert al mur esquerra de l’altar (fig.23).
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Fig.23: Detall del Retaule de la Missa de Sant Gregori.
1480-1495. Museum am Dom Trier.131

La majoria de documentació gràfica de les finestres de canadelles prové de material
espanyol, concretament d’escenes de la missa de Sant Gregori. A més a més, aquests
nínxols es troben integrats als propis altars, així ho podem veure a les escenes que
relaciono a continuació. A la missa de Sant Gregori de Diego de la Cruz (1460-1499)
conservada al Museu Nacional d’Art de Catalunya la finestra és l’única quadrada i
l’única que està ubicada a la part frontal de l’altar, amb dues canadelles de grans
dimensions amb nansa, tapa i boca de pic (fig.24). La missa de Sant Gregori de Juan
González Becerril (c.1498) conservat al Museu de la Santa Cruz de Toledo mostra una
finestra de petites dimensions situada a l’esquerra de l’altar, voltada per un arc rebaixat
amb unes canadelles petites també amb nansa, tapa i boca de pic (fig.25); exactament
igual que un relleu escultòric anònim castellà del segle XVI que representa la missa de
Sant Gregori conservat al Metropolitan Museum of Art de Nova York (fig.26).
L’escenificació també en relleu de l’esmentada missa al retaule de la Nativitat de la
Verge a l’església de San Gil a Burgos i datada al segle XVI, ens mostra, a la banda
dreta de l’altar, un nínxol amb volta d’arc de mig punt però sense les canadelles (fig27);
inexistents també en un nínxol en forma d’arc de mig punt, també a la dreta de l’altar
(fig.28), en una imatge de la presentació de Jesús, en una llibre d’hores castellà
il·luminat, conservat a la Morgan Library de Nova York. Tot i la seva absència, és

131

Crèdit fotogràfic:< https://www.alamy.es/la-misa-de-san-gregorio-magno-museo-museo-am-dom-entrier-autor-maestro-del-retablo-de-san-bartolome-image231971234.html>
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evident que el seu ús era per a col·locar les canadelles i no es pot confondre amb una
fenestella confessionis. A la missa de Sang Gregori del retaule de Sant Martín obrada
pel Mestre de Riofrío (s.XV-XVI) i conservada al Museu de Cluny (fig.28) observem
un nínxol de grans dimensions situat al costat esquerre de l’altar, tancat amb una volta
en forma d’arc conopial amb els carquinyols calats amb traceries. A l’interior s’hi veuen
unes canadelles amb nansa i sense tapa, amb boca de pic. Finalment, al Museo del
Prado de Madrid es conserva una missa de Sant Gregori, obra del flamenc Adriaen
Isenbrandt (1490-1551) el qual col·loca una finestra amb volta d’arc de mig punt al
lateral esquerre de l’altar (fig.30), posant de relleu que a d’altres llocs d’Europa també
podem trobar nínxols als altars.

Fig.24: Detall de la Missa de Sant

Fig.25: Retaule de la Misa de Sant

Gregori. Diego de la Cruz. 1482-1495.

Gregori. Juan González Becerril. Museu

Museu Nacional d’Art de Catalunya.132

de la Santa Cruz de Toledo 1476 o
1525.133

132

Crèdit fotogràfic: < https://www.museunacional.cat/es/colleccio/misa-de-san-gregorio/diego-de-lacruz/200701-000>
133
Crèdit fotogràfic: <
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retablo_de_la_Misa_de_San_Gregorio_(Museo_de_Santa_Cru
z_de_Toledo).jpg>
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Fig.26: Missa de Sant Gregori. Anònim

Fig.27: Missa de Sant Gregori. Escultura

castellà. 1550-1560. Conservat al

del retaule de la Navitat de la Verge.

Metropolitan Museum of Art de Nova

Anònim. S.XVI. Esglèsia de San Gil,

York.134

Burgos.135

Fig.28: Llibre d’Hores, possiblement

Fig.29: Detall de la missa de Sant

prové de Burgos o Segovia, 1465-1480.

Gregori, del retaule de San Martín.

The Morgan Library & Museum de Nova

Mestre de Riofrío c.1500. Museu de

York. MS M.854 fol. 95v.136

Cluny.137

134

Crèdit fotogràfic: < https://www.metmuseum.org/art/collection/search/207537>
Crèdit fotogràfic: < http://esculturacastellana.blogspot.com/2016/05/retablos-xvi.html>
136
Crèdit fotogràfic: < http://ica.themorgan.org/manuscript/page/31/158989>
137
Crèdit fotogràfic: < http://catholicvs.blogspot.com/2011/05/la-santa-misa-en-el-arte-lxvi.html>
135
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Fig.30: Missa de Sant Gregori. Adriaen Isenbrandt. 1515 –
1530. Museu del Prado Madrid.138

Basant-me en la documentació gràfica trobada i analitzant diversos forats a les parets de
les capelles, s’han pogut catalogar fins a 14 exemplars de finestres de canadelles del
tipus A en catedrals catalanes (veure Annex FC-A). Els exemplars localitzats s’ubiquen
a la dreta del mur de l’altar o al mur immediatament a la dreta, molt accessible des de
l’altar. No es pot descartar l’existència d’aquests nínxols als laterals dels altars encara
que no n’he pogut localitzar cap. La destrucció, la renovació i el canvi de posició dels
altars després del Concili Vaticà II va fer que molts d’aquests forats desapareixèssin i
durant la recerca que s’ha dut a terme no s’han localitzat.
Els nínxols localitzats són de dimensions molt petites i per aquest motiu ens podríem
preguntar si hi poden cabre les canadelles al seu interior. Agafant les dades de totes les
peces estudiades, el nínxol més petit mesura 23,5cm d’alçada màxima (FC-A7) i el
menys profund 11cm (FC-A18). Una recerca entre les poques canadelles conservades en
museus catalans ens indica que les canadelles més grans es conserven al Museu de la
Garrotxa (fig.31), procedeixen de Llemotges i es van trobar en un camp a Sant Quintí de
la Vall d’en Bas i mesuren 16x11cm. Unes altres canadelles interessants i de mides més
estàndard139 es troben al Museu Episcopal de Vic (fig.32). Procedeixen del sarcòfag140

138

Crèdit fotogràfic: < https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-misa-de-sangregorio/196d0165-dd80-4905-9eea-0500bc535279>
139
La mida de les canadelles no és gaire variada. Unes canadelles de vidre del segle XVI procedents de
Sant Llorenç de Sous a Albanyà (Alt Empordà) mesuren: 11×8,7.
140
La gran majoria de canadelles conservades a casa nostra són peces arqueològiques procedents
d’excavacions de tombes de personatges eclesiàstics.
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de l’abat Bertran Desbac, de Santa Maria de Ripoll i mesuren 11,5x8,5x5,5cm (MEV
871). Tot i que els forats són petits les canadelles hi cabrien sense problemes.
La finestra de canadelles més antiga trobada fins ara a les ubicacions estudiades sembla
ser que és del segle XIII i localitzada a Lleida, a la capella de Sant Esteve del claustre
de la Seu Vella (FC-A1). La seva forma recorda les portalades romàniques, perquè és un
arc de mig punt amb una guardapols que el recorre perimetralment i embellit per una
franja de flors.
Un model recorrent que podem trobar a les Catedrals de Barcelona (FC-A2), Tarragona
(FC-A3) i Tortosa (FC-A4) està format per un nínxol monolític amb una arcuació
trilobulada i els carcanyols calats en forma de triangle. En tots tres casos correspon a
fases constructives del segle XIV i tenen molt poca profunditat. Aquest model de nínxol
és un prototipus bastant difós a Espanya i a Europa. En una casa particular medieval de
Krimpenerwaard (Països Baixos) es conserva un nínxol amb característiques similars,
però que, en canvi, servia per a col·locar espelmes141.

Fig.32: Canadelles del Museu Episcopal
Fig.31: Canadelles del Museu de la

de Vic. S.XIII. MEV 871.143

Garrotxa. S.XIII. Núm. de registre
1721.142

141

Crèdit fotogràfic: Imatge 386:
https://www.dbnl.org/tekst/gron052krim02_01/gron052krim02_01_0010.php
142
Crèdit fotogràfic: Museu de la Garrotxa
143
Crèdit fotogràfic: Museu Episcopal de Vic
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Destaquen també d’altres exemplars datats al segle XIV en forma d’arc ogival, conopial
i fins i tot d’arc geminat (FC-A5 i FC-A6). Cal destacar l’exemplar conopial de la
catedral de Lleida (FC-A7), ja que és una de les poques evidències físiques de
l'existència d'una capella actualment desapareguda que ocupava el que avui és l'accés
modern a la sala capitular de la canongia de la Seu Vella. A l’igual que la resta de la
capella, el nínxol es troba totalment policromat. Aquest fet posa de relleu la integració
d’aquesta tipologia de peces dins d’un programa decoratiu complet.
Entre els segles XIV i XV a Tortosa es localitzen els exemplars més diferenciats de
nínxols. No he trobat paral·lelisme enlloc. En podem trobar pràcticament a totes les
capelles encara que no són del tot visibles, ja que hi ha retaules que en dificulten
l’observació. Dels visibles, en destaquen dos grups. Per una banda hi ha els nínxols
monolítics amb arcs plans de tres centres (FC-A10 i FC-A11) situats a la zona central
del costat de l’Evangeli. Són de petites dimensions, com tots els del seu gènere però
substancialment més profunds, fet que permetria col·locar-hi més objectes144. D'altra
banda hi ha el grup situat a la zona de la girola, també petits i megalítics, és diferencien
dels primers per tenir una qualitat artística i conceptual superior (FC-A12 i FC-A13).
Els carquinyols és decoren amb fulles tractades de manera individualitzada, uns culs de
llàntia sostenen l’arcuació i un basament en forma de voluta caragolada li atorga una
personalitat difícil de trobar en aquest tipus de peces. Tot i que els dos exemplars
estudiats s'assemblen, un és molt més estret que l'altre i posa de manifest que, tot i
plantejar-se com una actuació unitària, no era una producció seriada.
Un exemple interessant que podríem considerar com una finestra de canadelles als
països baixos és la de Zwaag, a l’Holanda Septentrional145. Hi trobem un nínxol amb
doble obertura trilobulada i separada per una columna. A la part superior de l'esquerra hi
ha la lletra A mentre que a la dreta trobem la lletra V, fent referència a la prescripció
que s'havien de distingir les canadelles pel seu contingut. A Europa moltes d’aquestes
finestres destinades a contenir les ampullae d’aigua i vi normalment van vinculades a
piscines146, mentre que en els casos estudiats i en els referents visuals trobats no és així;

144

Aquest fet fa plantejar-se si realment són finestres de canadelles o es tracten de finestres. La frontera
entre una i altra tipologia és molt fina.
145
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 147
146
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 146
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a les catedrals de Lleida, Tortosa i Tarragona és on més exemples de finestres de
canadelles s’han trobat i en canvi pràcticament no hi ha piscines.

4.2.1.1 Finestra de canadelles – B
La finestra de canadelles-B és una variació de la finestra de canadelles-A. Compleix les
mateixes funcions però la diferencia entre una i altra és la seva creació i resolució. Són
nínxols que no s'han planificat durant la construcció de la capella, sinó que s’han obert a
posteriori. Això implica que la forma i resolució constructiva no sigui tan acurada ni de
tan bona qualitat.
Constructivament sol ser un carreu al qual se li ha buidat o retallat un tros, amb la paret
del fons mal acabada (FC-B1). S'aprofita la zona de contacte amb un altre carreu,
normalment a la part inferior, per estalviar-se feina i no haver de fer un fons pla. Tot i
això en algun cas, potser perquè després els va sembla petit o perquè era intencionat, el
nínxol es fa més gran i acaba implicant més peces (FC-B7 i FC-B10).
La gran majoria d'aquestes obertures es troben en racons sense una vinculació evident
amb altar principal. Aquesta ubicació, encara que no ho sembli, explica el motiu de la
seva creació. Molt possiblement aquests nínxols es van obrir per a donar suport a altars
subsidiaris o secundaris que es van ubicar de forma més tardana a les capelles.
Aquest és segurament el cas de molts nínxols de les capelles funeràries de la Seu Vella
de Lleida. Per exemple el cas de la capella de la família Requesens. La zona principal de
culte funerari es troba al fons de la capella que dona accés a la cripta i on podem veure
un petit nínxol (FC-A8), però a l’entrada de la capella, al mur de la dreta, hi ha dos
nínxols (FC-B7 i B8) a diferents alçades que podríem vincular a altars de fases diferents
que van acabar desapareixent, de manera que el seu únic rastre són aquests forats a les
parets.

4.2.2 Mènsules de canadelles
Durant la celebració de la missa, a banda de posar les canadelles en un nínxol o sobre un
moble també es podien posar en una mènsula que surti de la paret o dels laterals de
l’altar. L’única font visual localitzada que ens mostra aquesta tipologia correspon a una
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pintura anònima espanyola de finals del s.XIV que representa una missa de Sant
Gregori conservada al Metropolitan Museum of Art (fig.33). La mènsula surt del costat
dret de l’altar, té forma de cul de llàntia i suporta dos petites canadelles amb tapa, nansa
i boca en punta.
Una mènsula més avançada cronològicament és la mènsula amb columna que ens
mostrava Antonio López Ferreiro en un gravat al seu llibre de Lecciones de Arqueologia
Sagrada vist anteriorment. Tot i que era de fusta, conceptualment la idea era la mateixa
i per tant podríem considerar-ho una mostra de mènsula de canadelles moble. Segons
indica Thiers, fins al segle XV algunes credences de vegades eren una mènsula
sostinguda per un pilar o columna amb un suport poligonal, però ja gairebé no en
queden perquè s’havien eliminat a la seva època (s.XVII)147
A les catedrals catalanes no s’ha trobat cap exemplar d’aquestes mènsules, però si a
l’església de Santa Maria de Montblanc. A la capella de la família Alenyà a banda i
banda d’on aniria situat originalment l’altar, ja que avui en dia ha desaparegut, hi
trobaríem un parell de mènsules (fig.34), que se situen a certa alçada del terra, una mica
més amunt d’un metre. Constructivament, la de més a la dreta s’integra en el mateix
carreu que forma un armari amb portes i per tant posa de relleu que és coetani a la
construcció de la capella.

Viollet-le-Duc, Eugène. “Credence” Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au
XVIème siècle (VIII). Paris: B.Bance (1858): 373
147
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Fig.33: Missa de Sant Gregori. pintura

Fig.34: Mènsula de canadelles

espanyola. 1490-1500. Metropolitan

conservada a la capella de família Alenyà

Museum of Art.148

a Santa Maria de Montblanc. Mitjans
s.XIV.

4.2.3 Finestra
La finestra o el nínxol obert és una obertura a la paret en forma de finestra, però cega.
Seria, doncs, una fenestella amb funció de credença, tal i com explica l’abat Aigrain
“une petite niche pratiquée dans la muraille, la fenestella classique"149. Malauradament
no s’han trobat fonts visuals de l’època per aquests nínxols.
Es caracteritzen per ser de grans dimensions i construïts amb diferents peces, just el
contrari que la finestra de canadelles, en general petita i monolítica. Les finestres es
situen a la paret de la dreta de l’altar, a l’igual que la finestra de canadelles, però mai
integrades en el mateix altar.
A Lleida podem trobar el més antic d’aquests nínxols en forma d’arc de mig punt, datat
al segle XIII i integrat dins un conjunt de pintures murals de la Capella de Sant Tomàs

148
149

Crèdit fotogràfic: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437722>
Aigrain, René Liturgia...: 223
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(F1). A Girona se’n conserva un de formes similars (F-2) tot i que en algun moment van
transformar-lo parcialment en un nínxol quadrat.
A la catedral de Girona també podem trobar un nínxol en forma d’arc de carpanell a la
capella de Sant Benet (F-3) i un de pla a la capella de Santa Marta i Sant Bernat (F-4).
Aquest últim igual que un altre conservat a la catedral, a la Capella de Sant Pere i Sant
Pau (F-2), conserva ganxos de ferro. Aquests dos nínxols amb ganxos, estan situats a
l’entrada de la capella, allunyats de l’altar. Tal i com podem veure a la pintura de Sant
Esteve de Obermontani, els ganxos podrien servir per a penjar-hi un encenser o bé un
recipient tipus caldera per a les ablucions. En el cas de la Capella de Sant Pere i Sant
Pau, el nínxol en qüestió té 2 ganxos i a més, a la capella també hi ha una piscina.
D’això se’n conclou que en aquest cas podria ser que hi pengessin els dos objectes:
l’encenser i la gerra d’aigua.
Les formes més habituals que prenen aquestes fenestella són d'arc apuntat combinat
amb arcs trilobulats (F-5). Destaca el nínxol (F-6) de la capella de la Santa Creu de
l’església de Santa Coloma de Queralt, que podria ser similar a l’esmentat al testament
del prevere Jaume Ferrer en aquesta mateixa església i comentat anteriorment.
També l'arc conopial és recorrent, tal i com es poden observar en diverses capelles de
Girona; tant la de Sant Dalmau Moner (F-8) com la de Tots Sants (F-9) estan vinculades
a piscines a la mateixa capella. L’amplitud de l’ampit d'aquests nínxols, 35,4cm i
19,7cm respectivament, fa pensar que simplement es volia disposar d'un lloc per a
situar-hi objectes puntualment.
El cas dels materials emprats a Tarragona és especialment interessant. La Catedral està
construïda damunt i aprofitant els materials i estructures del tèmenos i el fòrum romà de
la Tàrraco romana. Trobem per tant carreus de pedra de grans dimensions integrats als
murs i que no segueixen una lògica constructiva habitual, com és el cas dels nínxols
monolítics de la capella dels Cardona (F-10 i F-11), on dos grans carreus de pedra
conformen tot l’arc i gran part de l’espai que l’envolta. A més aquests nínxols, de ja
entrats al segle XVI, s’hi veuen uns arcs de cortina de tres centres gens habituals en les
peces estudiades
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4.2.3.1 Finestra amb prestatge
Podem considerar aquesta una variació de la finestra anteriorment explicada però amb la
particularitat que té un prestatge, també obert a la vista de tothom. La seva organització
espacial i d’emmagatzematge és major que al model simple.
Aquest model de fenestella sembla que és més popular que l’anterior. S’han trobat
diversos models visuals, situats tant en parets de les esglésies com en altars. Pel que fa
als que es troben a les parets podem consultar dues fons. A una representació
il·luminada de la missa de Sant Gregori al llibre d’Hores de Felip l’Atrevit, duc de
Borgonya, es pot veure un nínxol de grans dimensions situat al mur de la dreta de l’altar
(fig.35). Té forma d’arc ogival i té un prestatge de fusta a mitja alçada. A la part inferior
hi ha una parella de canadelles, mentre que al prestatge superior s’hi intueix una píxide.
En canvi, a la missa de Sant Gregori de Robert Campin (1375-1444) conservat al Museu
Reial de Belles Arts de Bèlgica la finestra es troba al mateix mur on hi ha l’altar, a la
dreta (fig.36). El nínxol és quadrat i té un prestatge a mitja alçada, a la part inferior hi ha
algun objecte que no es pot identificar mentre que al prestatge superior s’hi observen
dues canadelles.
Pel que fa als nínxols que es troben formant part de l’altar es poden trobar en qualsevol
dels dos costats. Al retaule de l’altar major de la catedral d'Aarhus (Dinamarca) de
Bernt Notke (1435-1509), hi ha una escena dedicada a la missa de Sant Gregori. Allà
s’hi veu un nínxol al costat dret amb dos prestatges on s’hi poden distingir dos ciris, dos
llibres, una píxide i una lluminària (fig.37). És l´únic cas en què es veuen les canadelles
sobre la taula de l’altar. En canvi, un retaule anònim conservat a Kranenkonvent a
Lübeck, i que representa una missa de Sant Gregori, mostra un nínxol amb prestatge al
costat esquerre de l’altar. A l’interior conté els mateixos utensilis que hem anat veient:
les canadelles i una píxide (fig.38).
En el treball de camp a les catedrals estudiades no s’han localitzat nínxols oberts com
els que s’acaben de descriure. Tots els exemplars localitzats amb prestatge van tancats a
mode d’armari: sembla que aquesta no és una tipologia frequent a Catalunya.
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Fig.35: Detall de Felip el bo i la Missa

Fig.36: Detall de la Misa de Sant

de Sant Gregori. Llibre d'hores de Felip

Gregori. Robert Campin. c.1415.

l’Atrevit, Duc de Borgonya Ms 3-1954,

Museus Reials de Belles Arts de

fol.253v.150

Bèlgica.151

Fig.37: Missa de Sant Gregori. Bernt

Fig.38: Detall de la missa de Sant

Notke. 1479. Retaule de la catedral

Gregori. 1470-1480. Retaule de

d'Aarhus, Dinamarca.152

Kranenkonvent a Lübeck,
Alemanya.153

150

Crèdit fotogràfic: <https://www.jstor.org/stable/community.13719177#>
Crèdit fotogràfic:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mass_of_Saint_Gregory_(1440)_by_Robert_Campin.jpg>
152
Crèdit fotogràfic: <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bernt_Notke_Gregorsmesse_Arhus.jpg>
153
Crèdit fotogràfic: <http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-088015/lido/12>
151
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4.2.3.2 Finestres dobles
La finestra doble consisteix en una parella de nínxols col·locats un al costat de l’altre.
Aquest tipus de finestres no són habituals en les representacions, tot i que apareix
documentat en una missa de Sant Gregori del s.XV atribuïda al taller de Nicolás
Francés (1434-1468) i conservada a la National Gallery de Londres (fig.39). Hi veiem,
al costat esquerre de l’altar, una doble fornícula buida, no s’hi observen canadelles al
voltant, però si que s’hi localitzen diversos objectes litúrgics col·locats sobre l’altar: el
llibre, el calze i dos canelobres que podrien encabir-se en aquests forats.
Similar a les d’aquest retaule, són les dobles finestres localitzades a la Capella de les
Ànimes de la Catedral de Barcelona. (FD-1), al mur de la dreta de l’altar. Aquests
dobles nínxols tenen una volta en forma d’arc de mig punt i es col·loquen
immediatament una sobre l’altra a molt poca alçada del terra. És l’única capella de la
Catedral de Barcelona que les té i la seva funció no és clara. No s’ha pogut comprovar si
a la mateixa capella ja hi havia una piscina-credença.

Fig.39: Missa de Sant Gregori. Taller de Nicolás Francés. S.XV. Conservat a la
National Gallery de Londres154.

154

Crèdit fotogràfic: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-nicolas-frances-themass-of-saint-gregory>
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A la capella de Sant Joan Baptista de la Seu Vella de Lleida trobem un altre exemple de
nínxol doble (FD-2) situat a banda i banda de l’altar. Es troben molt deteriorats però
sembla que el seu aspecte podria ser semblant al nínxol del retaule del mestre de
Riofrío. A la mateixa paret, al costat dret, entre un d’aquests nínxols i el lloc on hauria
l’altar (avui desaparegut) s’observa una finestra de canadelles tipus A de dimensions
molt reduïdes. A més a més en aquesta capella hi ha dos armaris bessons amb portes
(AP-13 i AP-14), situats a la paret dreta i esquerra. És un espai amb cinc obertures.
Aquesta capella havia estat l’antic baptisteri romànic de la Seu Vella de Lleida, però
durant el segle XVI la família Pinell va privatitzar-lo i el va destinar a ús funerari de la
nissaga. La reforma va ser integral i va convertir l’espai en gòtic d’influència aragonesa
com el que veiem avui en dia155. Atès a l’estat tan dolent en què va quedar la capella és
difícil de dir si totes aquestes obertures van conviure en un mateix temps. Podem
interpretar que les dues finestres al voltant de l’altar podrien haver servit de credença,
mentre que els altres dos armaris amb porta haurien pogut servir per a guardar roba
litúrgica.
A la catedral de Tarragona, a l’antiga capella dels Pueri Cantori (FD-3), s’han trobat
dos nínxols, un al costat de l’altre tot i que semblen d’èpoques diferents. El seu ús és
desconegut, però el de l’esquerra, sense decoració, és molt profund i ple de sutge,
sembla que podria haver-se emprat per a guardar ciris processionals. El de la dreta
conserva el terra cobert de fusta i sembla que anava decorat amb un arc conopial; podria
haver-se emprat com a credença. Aquests dos nínxols van descobrir-se el 2010, durant
la restauració de la catedral. Sembla que amb la conversió d’aquesta sala en sagristia
major al segle XVI van quedar tapiats.
A la capella de Sant Pere i Sant Pau de la catedral de Girona hi ha dos nínxols oberts a
banda i banda de l’altar (FD-4), amb la mateixa idea que els existents a la capella de
Sant Joan Baptista de la Seu Vella de Lleida. El que hauria de ser l’accés normal als
nínxols es veu impedit per un mur que ocupa la meitat del que hauria de ser la llum.
Aquest mur possiblement es deu a la col·locació d’un altar, avui en dia desaparegut, ja

“El conjunt monumental de la seu Vella”: http://www.turoseuvella.cat/ca/el-conjunt-monumental/seuvella/capelles/capella-de-sant-joan-babtista.-familia-pinell Consultat el dia 11-7-2021
155
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que a Santa Maria de Montblanc trobem aquesta mateixa situació per accedir a un
armari que limita amb un retaule encara present (fig.44).

4.2.4 Armari de paret amb portes
L’armari de paret amb portes és una de les tipologies més habituals arreu de les
esglésies estudiades. Cal dir que sovint és molt difícil poder afirmar si un armari
d’aquestes característiques és una credença o bé un armarium per a guardar roba i
vestits litúrgics, llibres i, fins i tot segons diuen alguns inventaris, relíquies156.
Eva Pascual explica que constructivament els armaris de paret medievals podien ser de
dos tipus. El primer seria el que s’ha anomenat en la documentació “portes d'armari ab
son forrellat, clau i pany”157, es dir unes portes que tanquen un armari de paret. El segon
seria un armari de fusta encastat al mur que en la documentació queda recollit com
“armari de fusta de tres cossos fermat a la paret”158.
Avui en dia, la majoria d’aquestes armaris de paret, o no tenen portes o són modernes.
En el cas dels armaris que podrien tenir funció de credença a les catedrals catalanes no
se’n conserva cap amb la fusteria original, mentre que, en canvi, a les sagristies si que
en podem trobar. No s’han localitzat tampoc fons visuals per saber com eren aquests
tancaments de les credences, però podem imaginar-nos-ho observant un armari
conservat a Roda d’Isàvena, centre religiós vinculat a l’arquebisbat de Lleida des del
1149 fins el 1995. Les relacions artístiques i culturals de tota la zona de la Franja de
Ponent, (inclòs Roda d’Isàvena) amb Lleida són evidents. Un bon exemple són les
portes mudèjars de fusta que es poden trobar en moltes esglésies de la zona així com en
les mateixes seus episcopals. Podríem pensar, així doncs, que els treballs de fusteria de
les credences també podrien ser similars.
Al presbiteri de la catedral romànica de Roda podem veure un armari al mur dret
(fig.40). Tradicionalment s’ha considerat un sagrari, però aquesta opció sembla poc
probable ja que els sagraris no van orientats al sud, sinó que en general van cap al

Rico Camps, Daniel; Massip Bonet, Francesc. “Una consueta tardía para una iglesia temprana: la
catedral de Tortosa”. Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias en la
Corona de Aragón. Palma de Mallorca: Objeto Perdido, 2014: 333
157
Pascual i Miró, Eva. “Els armaris”. L'art gòtic...: 314
158
Pascual i Miró, Eva. “Els armaris”. L'art gòtic...: 313
156
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nord159; a més tradicionalment la credença s’ha col·locat a l’esquerra mentre que
l’armarium estava a la dreta. De la mateixa manera, un sagrari tindria un marc més gros,
que destaqués la singularitat dels elements sagrats que s’hi guardaven, fet que aquí no
s’observa. Així doncs, molt possiblement, aquest armari es tractaria d’una credença.

Fig.40: Detall de l’armari de Roda d’Isàvena.160

Fig.41: Fotografia on es veu
l’interior de l’armari de Roda
d’Isàvena.161

Constructivament, la credença de Roda sembla un armari de fusta encastat al mur
(fig.41), i al marc s’hi acolla un tancament fet amb naies de ferro forjat, sistema de
frontisses habitual en les caixes gòtiques que podem veure en diversos museus, com en
el Museu Nacional d’Art de Catalunya o el Museu del Disseny de Barcelona. El sistema
de tancament de passador també és similar al que trobem en d’altres armaris de l’època,
com l’armari de la reina del Monestir de Pedralbes. El treball de fusteria decorativa

159

Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 108
Crèdit fotogràfic: Daniel Vilarrubias
161
Crèdit fotogràfic: Voravit Roonthiva
160
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gòtica de les portes és d’inspiració arquitectònica, amb pinacles, arcs i fulles d’acant, i
acabats policromats i daurats.
Aparentment tots els armaris estudiats eren amb portes adossades, no armaris encastats.
S’hi poden veure evidències de com les frontisses de ferro anaven clavades a la paret.
Pràcticament cap armari d’aquest tipus conserva la seva porta original, en els millors
casos la fusteria i ferros són antics però en cap cas gòtics. Un bon exemple és la fusteria
d’una porta d’armari amb un travesser amb grotescos, possiblement de la segona meitat
del segle XVI, conservat a la part baixa d’una capella a la girola de Santa Maria de
Castelló d’Empúries (fig.42). A la Catedral de Girona es conserva un altre armari (AP3) amb una porta més tardana tot i que devia substituir una altra de baix medieval.
Aquesta és cassetonada i amb frontisses amb forma de magrana, se situa a la capella de
Santa Caterina i podríem datar-la a mitjans del segle XVII.
Pel que fa a la construcció del mur d’aquests armaris sol estar format per carreus tallats,
carreus dovellats o bé integrats en un mur d’argamassa. En aquests armaris podem
observar a més un rebaix al perímetre, a la zona del marc, per tal d’encabir-hi la porta,
d’un o dos batents (fig.43). A la Seu Vella de Lleida hi ha un gran nombre d’armaris en
aquestes condicions (AP-4 a AP10). Molts tenen també un rebaix a les parets interiors,
on hi aniria col·locat un prestatge a mitja alçada, tot i que hi havia armaris que tenien
fins a dos (AP-1) o tres (AP-2) prestatges.

Fig.42: Armari vinculat al culte funerari a Fig.43: Armari a la Capella de la Mare de
Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Déu de Montserrat a Manresa.
Fusteria possiblement de la segona meitat
segle XVI.
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Aquests armaris amb portes rarament són elements aïllats. Solen complementar una
finestra o bé piscines de tot tipus. Al claustre de la Seu Vella de Lleida totes les capelles
tenen armaris i finestres de canadelles tipus B, a l’igual que gran part de les capelles de
l’interior. Destaca la capella de Sant Tomàs amb armari cobert per una porta
contemporània i una finestra (F-1).
En alguns casos podem trobar capelles amb dobles armaris. La capella de l'anunciació
de Maria, al claustre de la seu Vella de Lleida, era antigament la capella funerària de la
família Claver. Avui en dia podem observar rastre de com aquest espai anava bellament
decorat amb pintures murals de drapejats. Al mur dret hi ha dues obertures, una en
forma de fornícula de grans dimensions (AP-11) i una altra de forma quadrada de mides
més reduïdes (AP-12). El primer armari tindria dos prestatges, mentre que l'altre en
tenia un de central. Possiblement l’armari més gran tenia la funció de guardar la roba
emprada en la litúrgia en ocasions especials. És complicat arribar fins als prestatges més
alts però sabem per inventaris de l’època162 que els objectes més abundants en les
capelles són els teixits. L’armari més petit podria haver servit, en canvi de credença.
El mateix podríem interpretar a la capella privada de la família Pinell, actual capella de
Sant Joan Baptista de la Seu Vella de Lleida, on hi ha dos armaris bessons. A principis
del segle XVI163 es van construir dos armaris idèntics, un per a cada una de les parets
laterals de la capella (AP-13 i AP-14) juntament amb d’altres finestres situades al
voltant de l’altar esmentades anteriorment i que podrien exercir de credença(FD-2).
Aquests armaris tenien un prestatge central i un tancament amb portes de fusta; a més
també podrien haver-se destinat a l’emmagatzematge de llibres o roba litúrgica.
Trobaríem la mateixa funció de custòdia de robes litúrgiques passaria amb els armaris
presents a les capelles amb piscines, especialment les que ja tenen prestatges destinats
l’emmagatzematge, que són la gran majoria. On millor es veu la relació d’armaris i
piscines és a Santa Maria de Montblanc. Aquesta és un exemple d’església plantejada
des d’origen per tal que les capelles funcionin com espais de culte privat amb tots els

Muñoz i Sebastià, Joan-Hilari. “Tres capelles...: 221-238
La data de construcció d’aquests armaris és una suposició. Coincidiria amb la privatització i reforma
de la capella per part de la família Pinell, així com la construcció d’un nou armari per a usos baptismals
als peus de l’església, al costat de la Porta de les Fonts.
162
163
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elements que podrien fer falta; és a dir altars, arcosolis, armaris per a guardar roba
(fig.44) i piscines-credença (fig.45), esdevenint un model de capella ready-made164.

Fig.44: Armarium de la capella funerària

Fig.45: Piscina-credença de la capella

de la família Marçal a Santa Maria de

funerària de la família Marçal a Santa

Montblanc. Segle XIV.

Maria de Montblanc. Segle XIV.

Carrero, Eduardo. (2006). “El claustro funerario en el medievo o los requisitos de una arquitectura de
uso cerimonial”. Liño: Revista anual de historia del arte, Nº 12, (2006): 12
164
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6. Les piscines d’ablucions
La piscina, coneguda també amb els noms de lavacrum o sacrarum165, és l’indret on
s’aboca l’aigua de les abulacions o les purificacions de mans i calze, així com
substàncies que hagin pogut entrar en contacte amb els aliments consagrats.
Qualsevol element aliè que entrés en contacte amb el vi consagrat, com una esquitxada
en un mantell o que una mosca caigués dins el calze, en s'havien de cremar i abocar-ne
les cendres dins la pròpia piscina. A ser tant així que fins i tot en algunes sagristies s'hi
podrien trobar crematoris al costat de la piscina166. També l’aigua de netejar la roba
sagrada com els corporals, s’havien d’abocar a la piscina. Així s’expressa al Sínode de
la Seu d’Urgell de 1368: corporalia tamen lauentur propriis manibus sacerdotis, et
aqua ablutionis proiciatur in piscina.167 Aquestes pràctiques no ens han de semblar
estranyes, ja que les piscines desguassaven al mateix terra de l’església i per tant,
aquestes partícules sagrades romanien en sòl sagrat.
El Concili de Lleida de 1245 establia que prop dels altars s’hi havia de disposar d’una
piscina per a fer ablucions i netejar els calzes sota pena de suspensió: Precipitur
presbyteris, sub pena suspensionis, ut quilibet in coclesia sua piscinam faciat iuxta
altare, ut post susceptionem Corporis Christi manus abluant et ablutiones calicis
proiciant168. Tot i això, Francis Bond admet que és possible que no tots els altars de les
capelles tinguessin piscina i que per tant s’anés a llençar l’aigua de les ablucions en
d’altres de properes169
El disseny bàsic de la piscina es un nínxol decorat amb un arc a joc amb l'arquitectura
de l’església o capella. Les piscines catalanes segueixen el disseny anglès i francès,
consistent en una llosa de pedra amb un forat al mig a través del qual l’aigua baixa per
la paret fins als fonaments de l’església (fig.46), ben diferent dels models dels Països
Baixos i Alemanya, on la cavitat era una llosa de pedra lleugerament inclinada per tal
que corregués l’aigua cap a un desguàs a la part posterior170. De la mateixa manera que

165

Francis Bond cita a Goar (1647) que escrigué: The latins apply the name of piscina, lacabrum or
sacrarium to the place appointed for getting rid of the sacred ablution and the ash of sacred substances
consumed by fire, and another fragments of holy things. Veure Bond, Francis. The chancel of ...: 143
166
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 140
167
Garcia y García, Antonio. Synodicon...:572
168
Garcia y García, Antonio. Synodicon...:.328
169
Bond, Francis. The chancel of ...: 143
170
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 143
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se segueix formalment el disseny anglès i francès, també se’n comparteix la ubicació, de
manera que les piscines es localitzaven als altars majors i laterals, mentre que als Països
Baixos, Alemanya i Dinamarca només hi ha piscina a l’altar major 171

Fig.46: Piscina amb desguàs semiesfèric

Fig.47: Piscina amb dos desguassos

a la Catedral de Barcelona.

gallonats quatripartits a la capella de
Santa Àgueda al Palau Reial Major de
Barcelona.

Francis Bond traça l'evolució formal i funcional de les piscines. A mitjans del segle XIII
la piscina tenia un forat, però en els primers anys del segle XIV van aparèixer piscines
amb dos forats (fig.47), per tornar a un forat al segle XV172.
L’existència de dos forats de desguàs és tema de debat. López Ferreiro afirma que un
forat era per a les ablucions de la missa mentre que l’altre era per les “ablucions
comuns”173 podent considerar que es refereix al rentat de mans previ a la missa. Bond
explica que tradicionalment un forat s’ha associat a les ablucions del calze i l’altre a les
mans, però això requereix una explicació més complexa que té a veure amb l'heretgia
berengaria. Aquesta heretgia negava la transsubstanció de l'Eucaristia i en conseqüència
amb una doble piscina es volia emfatitzar la dimensió sagrada de les restes
eucarístiques. En aquest sentit, el bisbe de Canterbury Edmund Rich (1174-1240) va
crear un cànon d'ablucions per a subratllar la importància de la transsubstanciació per
171

Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 144
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mitjà de tres ablucions diferents. La primera, a l'altar durant la missa el capellà rentava
el calze i els dits amb vi, que després es bevia. La segona, a mitja missa el capellà es
rentava les mans amb aigua a una piscina. La tercera ablució es feia després de la missa
i es rentava el calze i la patena a l'altra piscina174.
Una altra versió alineada amb l’anterior és la Justin Kroessen i Regnerus Steensmaque.
Inocenci III hauria ordenat s’utilitzessin dues piscines perquè creia inadequat que l'aigua
amb la qual l'oficiant s'havia rentat els dits abans de la missa, es barregés amb l'ablució
posterior a la comunió que contenia traces sagrades, per la qual cosa calien piscines amb
dos desguassos. Més tard, esdevingué comú de fer les ablucions del dits i el calze amb
vi que després el sacerdot es bevia, fet que propicià la desaparició de la segona
piscina175. Segons Bond, però, la simplificació de la missa i el fet que alguns capellans
ja no abandonaven l'altar per a netejar-se les mans a la piscina sinó que ho feien al
mateix altar per abocar-ho després a la piscina, va provocar que no tingués sentit tenir
una piscina per a cada capella i, per tant, va desaparèixer176.
5.1 Piscina simple
Trobem la piscina simple en una fenestella177, entesa com fornícula o nínxol dins del
mur, molt similar a les credences que s’han vist anteriorment. Gairebé totes les piscines
simples s’han trobat a la catedral de Girona. En la majoria dels casos estudiats,
l’obertura de la fornícula pren forma d’arcs rebaixats (PS-1, PS-3, PS-4, PS-5), també
d’arc conopial ( SP-7, PS-8 i PS-9) i en menor mesura en forma d’arc de mig punt (PS2) i apuntat (PS-6).
El forat de desguàs es troba lleugerament desplaçat a un costat per tal d’aprofitar millor
l’espai i disposar-hi els adminicles necessaris per a les ablucions. En general aquesta
tipologia té els desguassos en forma de forat semiesfèric llis, però n’hi ha algunes que
també la tenen gallonada sexpartida, com una piscina conservada a la girola de Santa
Maria de Castelló d’Empúries (fig.48) o bé a la piscina de la Capella de Tots Sants de la
Catedral de Girona (PS-2).
Cal destacar que a la Capella de Benet de Pau (PS-7), a la Capella dels Sants Doctors de
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l’Església (PS-8) i la a Capella de Sant Dalmau Moner (PS-9), les úniques d'obertura
conopials, tenen un sistema de drenatge diferent. La cavitat on s'aboca l'aigua no està al
fons, sinó a un costat, on trobem una peça de pedra mòbil que permet regular-ne el pas
alhora que evita embussos.
A la capella de Santa Margarida de Girona es conserva una piscina en forma d’arc
apuntat (PS-6) amb una barra de ferro de la qual pengen dos ganxos. Molt possiblement
aquests ganxos sostenien una calderó per a rentar-se les mans, molt similar al que es veu
a la credença de Sant Esteve de Obermontani (fig.16).
Malauradament no s’ha localitzat cap imatge sagrada que ens mostri una piscina simple
per a fer ablucions, però sembla que no eren gaire diferents de les que podríem trobar en
un ambient profà. Per exemple, a la pintura del naixement de la Mare de Déu de Jan de
Beer podem veure, en un racó, com un calderó penja d’una cadena a l’interior d’una
fornícula (fig.15). Al famós Tríptic de l'Anunciació de Robert Campin conservat al
Metropolitan Museum of Art al costat dret també apreciem una fenestella trilobulada
(fig.49) d’on penja una caldera amb doble bec i a sota una pica a l’estil dels Països
Baixos. Al costat, la tovallola i un penjador abatible profusament decorat amb un
mascaró.
Amb les mateixes característiques que els nínxols anteriors, a l’escena de l’Anunciació
de les portes exteriors del políptic de Gant conservat a la homònima catedral obra de
Hubert i Jan van Eyck, hi trobem un arc trilobulat coronat per uns pinacles (fig.50), des
d’on penja un calderó d’una boca i una plàtera a sota. A l’esquerra hi ha un suport per a
penjar la tovallola. En la mateixa línia podem veure a la pintura de Sant Jeroni al seu
estudi de Joos Van Cleve de 1521, conservat al Harvard Art Museums, un nínxol en
forma d’arc de mig punt d’aires renaixentistes (fig.51), que guarda al seu interior un
calderó amb un plat fons a sota, del costat dret penja una tovallola. El fet que hi
pengin les tovalloles i per tant que hi hagi feta la instal·lació per a col·locar una gerra
penjant, fa pensar que possiblement aquests nínxols també tindrien desguàs. Crida
l’atenció com, en tots els casos, la plàtera és més gran que la llum del nínxol i queda
lleugerament enfora, potser per facilitar-ne la manipulació.
Sembla que el motiu pel qual les fenestelles de les piscines són altes radica en el fet de
poder-hi abocar l’aigua de la safata de les ablucions a més de penjar-hi una caldera i
facilitar que un mateix pugui rentar-se les mans, tant sols inclinant la gerra amb l’altre
67

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu

mà. A priori sembla ser que només la Capella de Santa Margarida de Girona tindria una
gerra penjant, tot i que l’existència dels ganxos en d’altres indrets com les fenestelles de
la Capella de Sant Pere i Sant Pau (F-2) i la Capella de Santa Marta i Sant Bernat (F-4)
de la Catedral de Girona podrien emprar-se com a suports per ablucions. En el primer
cas sembla poc probable ja que l’alçada és molt baixa i dificultaria l’operació, però en el
segon cas no es podria descartar.

Fig.48: Piscina conservada a la girola de Santa
Maria de Castelló d’Empúries.178

Fig.49: Detall del tríptic de
l'Anunciació. Robert Campin.
1425-1430. Metropolitan Museum
of Art. Nova York.179

178
179

Crèdit fotogràfic: Víctor López
Crèdit fotogràfic: <https://www.metmuseum.org/es/art/collection/search/470304>
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Fig.50: Detall del políptic de Gant. Hubert van

Fig.51: Detall de l’estudi de la

Eyck i Jan van Eyck 1432. Catedral de Gant180

pintura Sant Jeroni al seu estudi.
Joos Van Cleve. 1521. Harvard Art
Museum181.

Cal també tenir en compte que, en un origen, d’altres piscines podrien haver tingut
ganxos per tal de penjar aquests útils, però que es podrien haver eliminat. S’hauria de
mirar detalladament cas per cas les evidències de possibles forats. Per exemple, a la
piscina de la girola de Castelló d’Empúries (fig.48) sembla que hi podria haver hagut un
ganxo de ferro a la cara interior de la dovella central però eliminat posteriorment.
Segons ens mostren els documents gràfics, el manutergio aniria penjat amb un suport
des de certa alçada, i en alguns casos sembla que tindria cert moviment de vaivé per
mitjà d’un eix central. A la Catedral de Girona, a les capelles amb arc conopial ( SP-7,
PS-8 i PS-9) s’ha detectat que al costat dret hi ha un suport de ferro clavat a la paret i
permet encaixar-hi alguna peça (fig.52). Aquest fet fa plantejar la hipòtesis que podria
tractar-se de posa tovalloles per a sostenir el manutergio. Caldria plantejar una recerca
específica sobre aquesta qüestió.

180
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Crèdit fotogràfic: <https://harvardartmuseums.org/article/studying-st-jerome-in-his-study>
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També s’ha trobat aquest suport al costat de la piscina de la Capella de Tots Sants (PS2), i a les dues finestres amb ganxos de ferro anteriorment esmentades (F2 i F4).

Fig.52: Finestra amb suport de ferro lateral. Capella dels Sants Doctors de l’Església.
Catedral de Girona.182

Sembla ser que algunes piscines, posteriorment, es van tancar amb portes, com és el cas
de Sant Dalmau de Moner (PS-9) on es veuen el forats de les frontisses a banda i banda
i una marca de brutícia al voltant d’on aniria aquest tancament. Els motius per tancar la
piscina són desconeguts, però podrien tenir relació amb la progressiva desaparició de les
piscines a les capelles en favor d’una de centralitzada a la sagristia.
A la Catedral de Tarragona s'ha trobat una piscina molt senzilla en el que antigament era
la capella dels Pueri Cantore (PS-10). La part inferior possiblement era un petit
sarcòfag romà que es va reaprofitar com a pica. La seva senzillesa contrasta molt amb
les altres piscines estudiades i genera dubtes sobre la seva utilització. S’ha de tenir en
compte la característica constructiva d'aquesta catedral, basada en l'aprofitament massiu
de materials d'època romana.
5.2 Piscina de columna
Una tipologia diferent de piscines a les anteriors és la piscina que podem denominar de
columna. López Ferreiro és l’únic autor espanyol consultat que recull aquesta tipologia
182
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de peça i la descriu de la manera següent: "Además de las piscinas encajadas en el muro
(...), había otras de más sencillas que consistían en un trozo de columna taladrado á lo
largo con una especie de capitel de la misma pieza excavado y también taladrado, que
pudiese recivir y sumir el agua que en él se vertiese”183. Un altre manera d’anomenarles també pot ser una “piscina de canó”, tal i com es recull a la documentació per a
construir la capella de Santa Càndida de Tortosa de 1364: “canó de pedra on buidar el
calze”184.
Aquest tipus de piscines poden ser massisses o estar formades per diverses peces
encaixades, tot depèn de la grandària que tingui el peu, el fust i la copa. Segons Bond,
aquesta tipologia de piscina és la més antiga185.
Nomes he localitzat una representació d’una piscina de columna. A la Missa de Sant
Gregori de Robert Campin de 1415 conservada al Museus Reials de Belles Arts de
Bèlgica. L’escena mostra el miracle de la missa del papa Gregori Magne; a la dreta,
tocant a la paret s’hi pot veure una pila amb desguàs sobre una columna molt decorada
amb cuirs enrotllats. Al costat hi ha un joc de lavatori, amb un aiguamans, una safata i a
sobre, penjat un manutergio de color blanc. Al fons es veu un nínxol amb forma de
finestra amb prestatge, on es podrien guardar tots aquests objectes.
Segons l’estudi de camp realitzat, aquest tipus de piscina només es present a les
comarques de Girona. En aquest sentit, es conserva la documentació d’una visita
pastoral de l’any 1478 del bisbe Joan de Margarit a la Catedral de Girona on s’explica
com hi ha una columna anomenada “la pissina” on és costum de posar-hi aigua que
serveix per l’ablució dels dits del capellà que celebra a l’altar major. S’hauria trencat pel
mig i per sobre la seva concavitat i el visitador, en aquest cas el bisbe Joan Margarit, va
manar reparar: Item invenit quadam columnam vocatam «la pissina» ubi consuevit poni
aqua que ex ablutione digitorum presbiteri celebrantis in altari maiori provenit quam
est rupta per medium et super in sua concavitate et multis locis que visitator mandavit
aptari186
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A la Catedral de Girona s'han pogut localitzar 2 basaments de columna octogonals a la
Capella de Sant Martí i Sant Francesc (C-1) i a la Capella de Sant Joan Baptista i Sant
Joan Evangelista (C-2). Ambdós estaven situats al costat dret de l'altar, a l’igual que un
encaix octogonal al terra per tal d’acollar un basament de columna. També a la Capella
de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista (C-3).Sense saber-ne la seva ubicació
original, es conserva, al lapidari de la Catedral, un basament de columna octogonal unit
amb part del paviment on anava col·locat (C-4). La decoració és d'un trenat de cordons.
Tots aquests basaments ens indiquen que constructivament hi havia dues maneres
d’anclar i mantenir recta la columna. Per una banda hi hauria l’una peça rebaixada al
paviment (C-3) sobre la que s’hi encaixen els basaments de la columna (C-1 i C-2) i
d’altra banda hi hauria un basament que forma una mateixa peça amb el terra, fet que li
atorga més estabilitat.
Es conserva a la capella Conventual de Girona una piscina en forma de columna
monolítica (C-5) profusament decorada amb franges de decoració vegetal. És un model
molt similar al que podem trobar a l’altar major de Santa Maria de Castelló d’Empúries
(fig.54). Allà, el basament octogonal de la columna encaixa amb una peça que sobresurt
del terra, similar amb les trobades a la catedral de Girona (C-1 i C-2). El fust i el capitell
comparteixen decoració, ja que en cadascuna de les cares s’embelleix longitudinalment
amb una sanefa correguda de diferents flors i fulles: fulles de parra, trèvols i fruits. La
cara més frontal de la copa es decora amb un escut heràldic amb una au. Per dins la
copa pren forma còncava uniforme i al centre trobem el forat de desguàs.
Una altre copa conservada amb una decoració similar és la del Museu d’Art de Girona.
Sembla que es tracta d’una copa de piscina de grans dimensions, amb una columna
afegida posteriorment per tal de convertir-la en una pica d’aigua beneïda. Per la part
exterior s’embelleix amb fulles de parra i fruits de la vinya (fig.55). Per la part interior
es decora amb 8 porcions gallonades (fig.56). Al centre hi hauria el forat de desguàs,
actualment tapat. Per la part inferior es veu una zona sense treballar que correspondria a
la zona d’encaix amb la columna original, molt més ample (ja que havia d’anar buida
per dins) que la que trobem actualment. La decoració vegetal en forma de parres i
pàmpols de vinya de totes aquestes piscines es vincula amb el vi i per tant amb
l’Eucaristia, adquirint un simbolisme molt solemne.
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El reaprofitament d’elements anteriors és habitual i les piscines-columna no en són una
excepció. A la Catedral de Tarragona a la Capella de Santa Bàrbara es conserva una
altra piscina de columna modificada, però que ha seguit conservant els seus usos (C-6).
Consisteix en una petita fornícula ogival oberta al mur on s'encasta una pica poligonal i
llisa de decoració. Perd així el suport en forma de columna i s’agafa a la paret, on es pot
observar, a més a més, com es van repicar els murs per tal d’obrir un baixant i que
desaigüés al terra de l’església.
Veiem doncs que no totes aquestes peces anaven decorades amb treball esculpit, ja que
també s’ha localitzat a la Catedral de Girona una copa octogonal (C-7) molt més simple,
amb les cares llises i associada a l'antiga capella de Santa Elena.

Fig.53: Detall de piscina de columna.
Missa de Sant Gregori. Robert Campin.

Fig.54: Piscina de columna a Santa
Maria de Castelló d’Empúries.188

c.1415. Museus Reials de Belles Arts de
Bèlgica.187

187

Crèdit_fotogràfic:
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Mass_of_Saint_Gregory_%281440%29_by_Rob
ert_Campin.jpg>
188
Crèdit fotogràfic: Justin Kroesen
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Fig.55: Cara exterior de la piscina de

Fig.56: Cara interior de la piscina de

columna conservada al Museu d’Art de

columna conservada al Museu d’Art de

Girona.189

Girona.190

189
190

Crèdit fotogràfic: Víctor López
Crèdit fotogràfic: Víctor López
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7. Piscina-Credença
La combinació d’una piscina simple amb un prestatge de pedra o fusta és el que podem
anomenar piscina-credença. La piscina adquireix, per tant, funcions d’emmagatzematge.
Des d’un punt de vista funcional i formal esdevé una tipologia pròpia. Gudiol i Conill ja
reconeix aquesta tipologia quan parla de la de la capella de Santa Àgueda al Palau Reial
Major: “la piscina amb un prestatge superior, perquè servís de credença”191. Francis
Bond considera que, per regla general, totes les piscines tenen un prestatge petit de fusta
o pedra amb funcions de credença192, tot i que reconeix que de vegades no és així i la
credença no hi està integrada193
Per tal d’encabir els objectes en aquest prestatge superior, la finestra s’amplia per la part
superior i, per això, sol ser més alta. L’existència del prestatge impedeix que en cap
piscina-credença hi hagin barres de ferro i ganxos per tal de tenir-hi objectes suspesos
com si passava a la piscina simple.
Les piscines compostes van tenir un cert èxit en el gènere de les primeres natures mortes
a partir del segle XIV i XV; i, de fet, ens ajuda a conèixer com eren i què s’hi guarda als
prestatges. El Museu Boijmans de Rotterdam (Països Baixos) conserva un panell amb
una imatge de la Mare de Déu anònima datada el 1470. Al revers de la imatge, hi
trobem una escena titulada “Natura morta amb llibres, gerra i safata” (fig.57). S'hi
representa una fornícula amb els objectes que conformen un servei de lavatori: un
aiguamans, una safata de bronze i una tovallola. Tot i que els utensilis ens impedeixen
confirmar si hi ha o no un desguàs per abocar l'aigua, fet probable, una vegada s’han
observat diverses composicions semblants. A mitja alçada de la fornícula hi ha un
prestatge de fusta amb nombrosos llibres musicals i algunes teles. El contingut del
prestatge es pot amagar darrere una cortina, la qual va subjecta amb una barra a la paret.
Al costat, la tovallola amb el corresponent suport.
La interpretació més comuna és que tots aquests objectes fan referència a la puresa de
Maria, qui es troba a l’altre costat de la taula194. El fet, és que les ablucions tenien un
sentit de neteja espiritual i, per tant, possiblement no representen uns mers objectes
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d’higiene, sinó que és possiblement una piscina composta per a ablucions. Els llibres de
música podrien fer presents els cants litúrgics durant la missa, els quals també es
produïen durant les ablucions.
Taddeo Gaddi (1290-1366) va dur a terme entre 1328 i 1338 les pintures murals de la
Cappella Baroncelli, ubicada a la Santa Croce de Florència. El sòcol de la banda
esquerra es decora pintant 6 nicchia o coretti profusament decorats imitant marbres amb
la tècnica del trompe-l'œil. La majoria es representen cecs excepte dos, que es troben
oberts. Es pot afirmar que una d'elles representa una piscina-credença (fig.58) mentre
que l’altre ens mostra una credença (fig.59). L'obertura de la fenestella és en forma d'arc
trilobulat amb els carquinyols decorats amb flors. Aquest arc es troba inscrit dins un
marc quadrat que recorda a d’altres finestres estudiades (FC-A4, FC-A6, F5) o bé a
piscines com la de la Capella de Santa Margarida de la Catedral de Tortosa (PS-6) o la
de la Capella de la Mare de Deu de Montserrat a la Seu de Manresa (fig.60).
A la part inferior, al costat esquerra de l’ampit, s'hi veu una cavitat semicircular amb
desguàs, i a la dreta recolzat sobre la paret, una safata en posició d'estar-se eixugant-se.
Al prestatge superior, s'hi veuen objectes relacionats amb la missa, una píxide i unes
canadelles de vidre, una amb aigua i una altra amb vi.
L’altra obertura fa joc amb la piscina i sembla una finestra amb prestatge. A la zona
inferior s’hi troba una plàtera amb una estructura de ferro amb funcions desconegudes,
mentre que al prestatge superior hi ha un llibre.
Es poden localitzar piscines-credença en diverses esglésies, com la Seu de Manresa o a
Santa Maria de Montblanc (fig.45), però és a la Catedral de Barcelona on trobem la gran
concentració de piscines-credença, i, de fet, és l’única catedral de Catalunya on en
podem veure avui en dia.
A la Catedral de Barcelona les piscines-credença properes a la girola (PC-1 a PC-5) i
una que en forma part (PC-18) segueixen un mateix patró constructiu i decoratiu. A
l’ampit, a la zona central hi ha trobem una cavitat amb un desguàs gallonat sexpartit.
Als laterals trobem unes columnes amb capitells florals que simulen sostenir un
prestatge de pedra. Sobre aquest es tanca la fenestella amb un arc trilobulat que sosté
una traceria en forma de trèvol. Aquests nínxols també es caracteritzen perquè agafen
molta alçada, aproximadament uns 230cm.
A mesura que avancem per la nau, les piscines se simplifiquen (PC-6 a PC-17) i
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constructivament prenen distància de les de la girola. Aquestes piscines tenen, a l’ampit,
una desguàs semiesfèric, als laterals, unes columnes amb capitell sostenen un prestatge
de pedra. Sobre aquest tanca un arc trilobulat. La diferència, doncs, amb les anteriors és,
per una banda la reducció de mida, al voltant de 150 cm, i per l'altra una simplificació
constructiva. Alguns dels capitells d'aquestes piscines tenen una qualitat superior a la
resta de les observades i guarden similituds estilístiques amb d’altres contigus del
claustre, fet que evidencia que pertanyen a una mateixa fase constructiva. Els de la
Capella del Pilar (PC-9) amb la Capella del beat Josep Tous (PC-16), i la capella de
Sant Ramón de Penyafort (PC-10) amb la Capella del beat Pere Tomàs (PC-17).

Fig.57: Natura morta amb llibres,

Fig.58: La nicchia o coretti de Taddeo Gaddi.

gerra i safata. Anònim 1470-1480.

1328-1338. Cappella Baroncelli a la Santa

Museu Boijmans, Rotterdam.195

Croce de Florència.196

195

Crèdit fotogràfic: <https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/3752/still-life-with-books-waterjug-and-basin>
196
Crèdit fotogràfic: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baroncelli_Chapel__Frescos_by_Taddeo_Gaddi?uselang=it#/media/File:Cappella_baroncelli,_coretti_di_tadeo_gaddi_01.JP
G>
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Fig.59: La nicchia o coretti de
Taddeo Gaddi. 1328-1338.

Fig.60: Piscina-credença de la Capella de la

Cappella Baroncelli a la Santa

Mare de Déu de Montserrat. Seu de Manresa.

Croce de Florència197

6.1 Piscina-credença amb fornícula
Al claustre de la Catedral de Barcelona hi ha una variant de piscina-credença. Té la
particularitat de tenir una petita obertura en forma de fornícula a la paret del fons. No
s’han trobat referències del que podrien contenir aquestes petites fornícules i, per tant,
no hi ha la seguretat però una hipòtesis versemblant és que continguessin les ampullae
amb l’aigua i el vi. Al continent europeu es poden veure petites obertures per guardar
les canadelles al costat de piscines simples198, aquí però tindríem la particularitat que la
cavitat està integrada en la mateixa piscina i que, a més, té un prestatge amb funció de
credença. Estaríem parlant doncs d’una piscina-credença que integra una finestra de
canadelles.
Des d'un punt de vista formal aquestes piscines-credença són molt senzilles. La piscina
de la Mare de Déu de la Llum (PCF-1) el nínxol pren forma d’arc ogival; l'obertura
inferior és quadrada, amb un desguàs semiesfèric i l'obertura a la paret que caracteritza
197

Crèdit fotogràfic: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baroncelli_Chapel__Frescos_by_Taddeo_Gaddi?uselang=it#/media/File:Cappella_baroncelli,_coretti_di_tadeo_gaddi_01.JP
G>
198
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 146-147
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aquesta tipologia té forma d'arc de mig punt i és de petites dimensions. El prestatge
queda integrat als propis muntants. La piscina de la capella de Sant Ramón Nonat (PCF2), en canvi, modifica l'arc ogival en favor d'un arc pentalobulat.
6.2 Piscina-credença amb realçament
Solament trobem aquesta variant de la piscina-credença a la capella de Sant Esteve de la
Catedral de Girona (PCR-1). Es caracteritza perquè enlloc de tenir un prestatge a mitja
alçada, aquest se situa al fons de la finestra, darrere la cavitat de desguàs, a mode de
peça monolítica amb una alçada considerable. Aquest realçament substitueix el
prestatge, i encara que es perd espai d’emmagatzematge si que permetria posar-hi una
cadena per a sostenir una gerra.
És un model infreqüent que el trobem recollit il·lustrant (fig.61) la definició de
fenestella a The Century dictionary; an encyclopedic lexicon of the English Language
Whitne de William Dwight publicat el 1889. Pertany a l’església de Norrey a
Normandia i s’hi pot veure un conjunt monumental format per un arc geminat escapçat,
amb diverses motllures que tanquen amb un arc lobulat decorat amb tema vegetal. Sobre
l’ampit es veu el realçament que tindria dos nivells, un inferior llis i un superior decorat
amb temàtica vegetal.

Fig.61: Piscina a l’església de Norrey a Normandia (França).199

199

Gravat per a la definició de fenestella a The Century dictionary; an encyclopedic lexicon of the
English language by Whitney, William Dwight, 1827-1894; Smith, Benjamin E. (Benjamin Eli), 18571913 Volume 3 p.2180
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6.3 Piscina-credença amb doble desguàs
Aquesta piscina composta es caracteritza per la presència de dos forats per abocar-hi les
ablucions explicades al capítol 3. A Europa és habitual que hi hagi una separació física
d’un i altre forat en les piscines dobles. Al Regne Unit i a França les piscines queden
emmarcades per una doble arcuació, de manera que els desguassos se separen
físicament per una columna; també es poden separar els forats situant-les en diferents
nivells d’alçada, com passa sobretot al Regne Unit200. Això no es produeix però a la
Catedral de Barcelona, on s’han trobat totes les piscines-credença amb doble desguàs,
quedant les dues piscines alineades una al costat de l’altra sense cap separació física.
Diverses d’aquestes piscines-credença amb doble desguàs (PCD-1, PCD-2 i PCD-3) es
troben ubicades a la girola (per tant, més antigues que la resta) i són pràcticament iguals
que una sèrie de piscines-credença properes (PC-1 a PC5) ubicades a la nau central. La
diferència entre elles és que a l’ampit, a la zona central, hi trobem dues cavitats amb
desguassos gallonats sexpartits. Aquestes fenestelles també es caracteritzen perquè
agafen molta alçada, aproximadament uns 220cm. Tot i això hi ha excepcions, com la
piscina de la Capella de Sant Joan i Sant Josep (PCD-4); podríem considerar-la un
model simplificat, molt més petita perquè no té tot el treball de traceries calades, sinó
que hi trobem simplement un arc de mig punt.
La Capella de la Visitació té la particularitat de tenir dues piscines credença (PCD-5) en
una mateixa capella. Una situada igual que la resta, aixamfranada a la dreta de l'altar, i
l'altra al mur de la dreta. La primera (PCD-5a) respon als models de piscines-credença
amb doble desguàs de grans dimensions, mentre que la segona (PCD-5b) és el model
simplificat que hi ha a la Capella de Sant Joan i Sant Josep (PCD-4) però afegint-hi un
arc trilobulat inscrit a l’arc apuntat a la part superior. Francis Bond afirma que la
presencia d’una piscina indica la proximitat d’un altar201. En aquest cas doncs hem de
suposar que l'existència de dues piscines en una mateixa capella pot respondre
possiblement a la coexistència dos altars i la necessitat o voluntat que cadascun tingués
la seva pròpia piscina. La diferència de mides i d’elaboració entre una i altra és
possiblement per raons de jerarquia202; l’altar major de la capella havia de tenir una
200

Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 142
Bond, Francis. The chancel of ...: 143
202
Una situació similar trobem a Fresles, Normandia, amb una piscina més gran que una altra. Veure
Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 144
201
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piscina adequada a la seva importància i no podia ser igual que un altar secundari. Avui
en dia, però, no queda rastre d’aquest segon altar.
Sembla que el model simplificat de la Capella de la Visitació (PCD-5b) va tenir bona
fortuna i es va començar a replicar al trifori de la catedral de Barcelona (PCD-6). En un
principi aquella zona havia d'estar destinada a capelles particulars, però al cap de poc
temps s'hi va ubicar l'arxiu catedralici i el projecte va quedar en suspens. Així doncs,
tenim evidències que dins els murs del costat de l’Evangeli hi ha les canonades
d’aquestes piscines, moltes de les quals van acabar destruïdes.
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8. Conclusions i futures propostes de recerca
7.1 Conclusions
Com s’ha pogut resseguir en aquest treball, les credences i les piscines són dos elements
íntimament relacionats, de manera que un sol anar prop de l’altre fins al punt que es
fusionen en una tipologia que els combina en un sol espai.
Una credença pot estar formada per multitud d'objectes: les canadelles, els llibres
litúrgics, l’incensiari, una píxide amb o sense pa sense consagrar, fins i tot els objectes
del servei de lavatori com el manutergio, l’aiguamans i una bacina.
Per les referències visuals trobades es pot afirmar que les credences de fusta podien
prendre multitud de formes: des de baguls i caixes fins a armaris amb o sense portes, és
a dir, no era un moble amb una forma definida.
Ben diferents són els “armaris litúrgics”, els quals, a més generen dubtes d’organització
espacial: tots tenen dos prestatges i se sol considerar l’inferior com a credença, mentre
que en el superior hi havia les imatges. Això vol dir que els objectes sagrats emprats per
a l’ofici, com el calze, les patenes o la píxide amb el Santíssim, havien de col·locar-se al
prestatge amb les imatges, pintades o exemptes, ja que com ja s’ha dit, no es podien
barrejar els objectes sagrats amb els que no ho eren.
Les peces que caracteritzen, però, les credences i els donen un ús essencial són la
parella de canadelles o ampullae per a contenir l’aigua i el vi emprat per a la missa i per
a les ablucions. De fet, així es pot observar en nombroses referències visuals. Les
canadelles són tant essencials que a les esglésies i catedrals visitades es veu com s’obren
petits forats a les parets únicament per a contenir-les. Tot i que de moment no s’ha
pogut trobar una correspondència amb els exemplars conservats i la documentació
textual, sembla que podrien anomenar-se finestres de canadelles. Les petites dimensions
d’aquests forats permeten que en molts casos només hi càpiguen les canadelles i, de fet,
així queda recollit en moltes referències gràfiques peninsulars. S’han trobat exemplars
des del segle XIII (FC-A1) fins al XV (FC-A12) i normalment s’ubiquen al mur de
l’altar a la dreta.
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Cal indicar que en algunes peces estudiades (FC-A5,6, 10, 11 i 12) és molt difícil poder
categoritzar si són finestres de canadelles o si simplement són finestres, ja que tenen una
mida a mig camí entre una tipologia i l’altra. Caldria trobar més exemplars i abordar un
estudi en profunditat emprant documentació de l’època.
A nivell europeu, en canvi, hi ha una tipologia molt semblant de nínxol per a deixar les
canadelles, normalment vinculats a piscines de paret, com passa a Tofta (Gotland,
Suècia); fins i tot algunes obertures, com a Zwaag ( Països Baixos) s’hi esculpeix una V
o una A per tal que no es confongui de lloc la canadella que conté el vi i la de l’aigua203.
El tret diferencial rau en que les finestres de canadelles localitzades, si bé es poden
trobar prop d’altres nínxols o armaris, com a la Seu Vella de Lleida, aquestes es troben
sempre en espais on no existeix una piscina o aquesta és una piscina en forma de
columna204. La raó podria ser merament higiènica, recordem la insistència en diversos
sínodes de l’obligació de netejar les ampullae. És fàcil imaginar que si les canadelles
quedaven mullades o en regalimaven gotes d’aigua o de vi podrien humitejar o tacar
l’interior d’una credença (encara pitjor si aquesta és de fusta); amb la finestra de
canadelles s’habilita un espai segur on deixar aquests utensilis molls. Si es disposa
d’una piscina-credença o una piscina de paret hi ha més espai, i per tant, les canadelles
es poden eixugar sense problemes tot prescindint de la finestra de canadelles.
L’existència de moltes finestres de canadelles construïdes a posteriori de l’aixecament
dels murs de les capelles, especialment a les catedrals de Lleida o Tarragona, pot
indicar-nos que aquestes són anteriors a l’obligació de tenir una piscina a la capella,
argument que desenvoluparé més endavant.
Un equivalent d'usos de la finestra de canadelles, però cap enfora, és la mènsula de
canadelles, un sortint a la paret on col·locar les ampullae. No sembla que fos un model
gaire estès, però sí recollit gràficament en pintures espanyoles (fig.33) i localitzat a
l’església de Santa Maria de Montblanc (fig.34). Pel que ens explica Jean-Baptiste
Thiers aquest era un model present a França però que ja al segle XVII estava

203

Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 146
Recordem el document per a la construcció de la capella de Santa Càndida de Tortosa el 1364: “una
petita fornícula per desar les canadelles i un canó de pedra on buidar el calze”. Muñoz i Sebastià, JoanHilari. “Tres capelles ...: 227
204
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desapareixen com a resultat de reformes dins les mateixes esglésies. Podríem dir que la
seva cronologia aniria d’entre mitjans del segle XIV fins al XV.
La finestra o fenestella és una altra tipologia de credença present a moltes de les
catedrals estudiades. El mot finestra implica que l’obertura és a la vista L’arcada pot
prendre multitud de formes i en alguns casos pot complementar una piscina de paret
(fig.62) , com passa a moltes capelles de la catedral de Girona i a d’altres indrets
d’Europa com a Fröjel (a Gotland, Suècia) i Effringen (Alemanya)205
La finestra amb prestatge és un dels models més habituals de representació i de fet així
es mostren les credences a les pintures murals de Sant Esteve de Obermontani (fig.16) i
a la Santa Croce de Florència (fig.59).
La poca presencia de les finestres i les finestres amb prestatge a Catalunya possiblement
es deu al desenvolupament del model mixt de piscines-credença - que desenvoluparé
més endavant - i que va acabar arraconant els models de finestres simples.

Fig.62 Una finestra (F-12) complementant una piscina de paret (C-6) a la Catedral de
Tarragona

205

Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus. The interior of...: 140-145
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La finestres dobles són nínxols bessons que es troben un al costat de l'altre; solen ser
molt semblants però poden tenir petites diferències, com és el cas dels conservats a
Tarragona, un més profund i més gran que l'altre. La seva funció és desconeguda i es
poden ubicar arreu de la capella, al costat dret de l'altar, als laterals del mateix altar i a
banda i banda de l'altar.
Els armaris encastats amb portes són possiblement la tipologia més abundant de mobles
d'emmagatzematge. En general, si hi ha una finestra i un armari amb portes és fàcil
pensar que la credença s'ubicava allà on hi havia la finestra - per tradició i analogia amb
les representacions trobades - i que l’armari amb portes complia funció d’armarium per
a guardar robes, vestits litúrgics, llibres i relíquies. Així passa al claustre de la catedral
de Barcelona, però també a Santa Maria de Montblanc on trobem armaris amb portes
(fig.44) i piscines-credença (fig.45). Quan els armaris amb portes apareixen sols o
acompanyats d’una finestra de canadelles, és quan aquests poden tenir funcions de
credença. Sense tenir la certesa de si hi havia o no alguna credença de fusta que
funcionés com a credença en una altra capella és impossible poder assegurar de manera
fefaent que un armari amb portes fos una credença o un armarium. Per tal de tenir la
certesa hauríem d’analitzar la documentació de l’època de manera individualitzada, cas
que s’hagi conservat.
Les piscines simples són una tipologia concentrada a la zona de Girona, ja que en
podem trobar a l’homònima catedral però també a Castelló d'Empúries, mentre que són
inexistents a la resta catedrals. Es prenia molta cura en l’emmagatzematge en aquest
tipus de finestres-piscina: els desguassos més grans es col·loquen en una cantonada
interior de l'ampit o bé, si han d'ocupar la zona central, aquests són més petits,
permetent deixar-hi objectes als costats. Tal i com recull la documentació gràfica de
l'època, era freqüent l'existència de cadenes per a penjar calderons amb boques, i de fet
alguna encara conserva una barra de ferro amb ganxos on podrien anar-hi penjats. El
més probable, però, és que aquestes piscines funcionessin amb un conjunt de lavatori,
format per un aiguamans, una bacina i un manutergio; l’alçada de l’arcada permetria fer
les ablucions in situ. Aquesta és una tipologia que podem trobar arreu d’Europa. A
Catalunya se segueix el model formal de piscines franceses i angleses, amb un desguàs
en forma de forat i no per inclinació com Alemanya o els Països Baixos. També segueix
els models d'aquests països pel que fa a la ubicació, perquè podem trobar les piscines a
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tots els altars mentre que a l’Europa Central només hi ha piscines a l'altar major. La
riquesa d’aquestes piscines queda reflectida a les pintures flamenques del segle XV.
S’hi veuen tots els elements que en formaven part, cal destacar-ne la tovallola, que
penja d'un suport mòbil, el qual sembla que podria haver-se conservat en alguna de les
piscines a la Catedral de Girona, fet que mereixeria un estudi amb més profunditat.
Un model de piscina poc freqüent avui en dia és el de columna. Se’n conserven dues de
senceres, una a la Catedral de Girona (C-5) i una altra a Castelló d’Empúries (fig.54),
així com fragments a la mateixa catedral. Se’ns mostra les diferents maneres com podria
anar construïda una piscina d’aquest tipus: o bé amb la base encaixada al terra o bé que
la base formi part del mateix paviment de l’estança. La decoració d’aquestes piscines
pot ser esculpida amb trenes, nusos i traços de fulles o bé ser llisos. La forma de la copa
si que sembla ser diferent de models anglesos i normands, de tendència més quadrada
com les de St. Peter and St. Paul a Oxton o St. Peter a Tollerton, mentre que aquí
s’admeten formes amb cantonades hexagonals o octogonals, similars a piscines
franceses.
Caldria comprovar si les mides de la piscina (fig.55) que es conserva al Museu d’Art de
Girona 206 podrien coincidir amb alguna peanya (C-4) conservada a la Catedral de
Girona i si podria tractar-se de la piscina que es trobava a l’altar major de la Catedral, ja
que els trencaments que presenta coincideixen amb els esmentats pel bisbe Joan
Margarit durant la visita pastoral de 1473.
És motiu d’estranyesa el fet de no localitzar cap piscina ni a la Catedral de Lleida, ni a
la Catedral de Tortosa i solament dues a la Catedral de Tarragona. Això suposa una
contradicció, ja que sabem que les ablucions s’havien de fer obligatòriament. És evident
que moltes d’aquestes piscines han desaparegut, però no s’observen als murs obertures
que posteriorment s’hagin tapiat. Poden haver-hi dues explicacions possibles per a les
piscines absents en aquestes catedrals. La primera és que s’utilitzés un servei de lavatori
amb bacina i aiguamans o bé lavabos mobles de l’època, com les que hi ha a les
miniatures de les moltes versions de la novel·la del Roman de la Rose (s.XIII): uns plats
de grans dimensions amb una peanya a joc, un aiguamans (fig.63) o fins un sistema de
caldera suspesa amb una peanya a sota (fig.64). Segons Viollet le Duc, aquests tipus de

206

Se’n desconeix l’origen exacte, però sembla que pot provenir de la catedral de Girona
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piscines mòbils són les més antigues, presents ja al segle XII, ja que abans no trobem
indicis de la construcció de piscines en l’arquitectura207. El fet que no tots els altars de
les capelles de les esglésies tinguessin piscina i que se n’aprofitessin d’altres per a
llençar-hi l’aigua de les ablucions, tal i com diu Bond, podria argumentar a favor de
l’existència d’aquest tipus de piscines-moble.

Fig.63: La quête de l’Amant. Roman de

Fig. 64: Roman de la Rose. Bèlgica,

la rose Guillaume de Lorris et jean

possiblement Tournai, ca. 1390. MS

Meun, Paris, ¾ s. XIV. Montpellier,

G.32, f1r. Morgan Library, Nova York.209

Bibliothèque interuniversitaire, ms H
245, f.2.208
La segona possible explicació seria la de l’ús d’una columna de piscina, ja que pot
eliminar-se molt fàcilment i sense deixar rastre, simplement cal canviar les lloses del
paviment. En aquest sentit, mossèn Josep Mas i Domènech (1860-1942) arxiver de la
Catedral de Barcelona explicà que durant les obres de reconstrucció de l’altar major de
la catedral el 1920, es va localitzar una minúscula piscina a la banda de l’epístola210, i
tot i que no entra en detalls, sembla que es referia a un forat per una piscina de columna.

Viollet-le-Duc, Eugène. “Piscine” Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au
XVIème siècle (VIII). Paris: B.Bance (1858): 189
208
Crèdit fotogràfic: < http://expositions.bnf.fr/aimer/grand/aim_182.htm>
209
Crèdit fotogràfic: <http://ica.themorgan.org/manuscript/76943>
210
Fàbrega i Grau, Àngel. «L’altar major de la Catedral de Barcelona i les seves lipsanoteques. I. Estudi
històric». Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, (1998): 206
207

87

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Sabem que a Lleida hi havia almenys una piscina a l’altar per a les ablucions i neteja del
calze tal i com s’ordena al sínode de 1238-1247. Gudiol i Conill explica que a
l’ordenació del Concili de Lleida de 1245 es prioritzà però les piscines fixes al costat
dels altars per sobre de les mòbils211. Això fa pensar que possiblement eren piscina de
columna, atès que als murs no es veu rastre de cap finestra per albergar piscines, però en
canvi si que s’hi veuen finestres de canadelles, que com ja s’ha explicat anteriorment,
servirien per a col·locar les canadelles quan no hi ha una piscina de paret o una piscinacredença. La desaparició de les piscines podria haver vingut arran de la conversió de la
Seu Vella en fortalesa militar després de la guerra de Successió.
A la catedral de Tarragona no s’ha localitzat documentació que parli de piscines, però
en podem veure una de modificada a la capella de Santa Bàrbara, on sembla que es va
agafar una conca d’una piscina de columna (C-6) i es va encastar a la paret per després
obrir una rasa a la paret per a fer passar un desguàs. Sembla a més l’obertura on es troba
encastada aquesta conca aprofitava una finestra de canadelles anterior. A la Catedral de
Tarragona, la construcció de la Sagristia Major durant el segle XVI – i per tant se
suposa la construcció d’una piscina centralitzada- no va evitar que a la capella
renaixentista del Santíssim de 1592 s’hi obrissin finestres de canadelles a totes les
capelles subsidiàries. El més probable és que hi haguessin certes piscines de columna
que es complementaven amb serveis de lavatori. Un motiu pel qual no hi haguessin
gaires piscines fixes és que podria sembla inadequat llençar les ablucions en determinats
indrets de la catedral, ja que consta l’existència d’una gran claveguera romana en sentit
longitudinal a la catedral. El gran nombre de modificacions que va patir la catedral
durant els primers anys del segle XX fa molt complicat obtenir més informació al
respecte.
A la Catedral de Tortosa, tot i que no es conserva cap testimoni físic de piscines, si que
hi ha el document de construcció de la capella de Santa Càndida de 1364 on es
referencia una piscina de columna com a “canó de pedra”.
Així doncs, tot i que la majoria d’exemples materials de piscines-columna es concentren
a la zona de Girona, és possible que en realitat estiguessin presents arreu de Catalunya.
Tot i que tradicionalment s’ha considerat el model de piscina més antic, és possible que
211

Gudiol i Conill. El mobiliari litúrgich. Resum Arqueológich. Vic: Top. Balmesiana, 1920: 51

88

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu

convisquessin durant diverses èpoques diferents sistemes per dur a terme les ablucions;
ja que crida l’atenció que n’aparegui representada una en una pintura de principis del
segle XV de Robert Campin o que fa el bisbe Joan Margarit de Girona a finals del segle
XV manés reparar-ne una de trencada. Sembla que moltes piscines-columna avui en dia
es troben reconvertides en piques d’aigua beneïda i caldria un estudi en profunditat
sobre aquesta qüestió per tal de localitzar-ne més exemplars.
La piscina-credença és una tipologia que combina en un sol lloc dues funcions: espai
per a les ablucions i espai d’emmagatzematge. És un tipus d’estructura que depassa el
món litúrgic, ja que es pot veure representada en moltes pintures flamenques dels segles
XIV i XV, mostrant erudits i evangelistes treballant als seus estudis. La Catedral de
Barcelona és on podem trobar aquest model mixt. Apart de compartir similituds formals
amb Anglaterra i França, esmentades a les piscines simples, a les piscines-credença
veiem certa tendència en l’ús de traceries, molt freqüent a França i no tant als països del
centre i el nord d’Europa.
Al claustre de la Catedral de Barcelona, hi ha un tipus molt particular de piscinacredença, amb la característica de tenir una fornícula al seu interior. La hipòtesis més
probable és que es tracti d’una integració d’una “finestra de canadelles”, i en el seu
interior s’hi trobessin les dues ampullae. No s’ha trobat cap equivalent europeu.
Una variant de les piscines-credença és la de realçament, on el prestatge de la credença
es converteix en un pedestal elevat. Aquest exemplar s'ha trobat únicament en una
capella a la Catedral de Girona, és un model típic de Normandia i podria indicar-nos que
es produís alguna relació concreta amb aquesta regió, pendent de concretar.
Les piscines-credença amb doble desguàs és una tipologia que segueix les mateixes
característiques que la piscina-credença però amb la particularitat que té dos forats de
desguàs un al costat de l'altre. En aquest model, també conegut arreu d'Europa, té un tret
diferencial: els desguassos queden sempre un al costat de l'altre, en un mateix nivell,
mentre que a França i Anglaterra cada piscina queda visualment separada: o bé per una
arcada amb una columna al mig o bé emprant una alçada diferent, de manera que una
queda més alta que l'altra.
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La repetició, en un mateix espai, de finestres de canadelles o piscines possiblement
indica l’existència de més d’un altar, de manera que cadascun comptaria amb els seus
propi mobiliari litúrgic.
En aquest treball he volgut abordar un primer estudi del mobiliari litúrgic a casa nostra,
molt endarrerit en comparació amb d'altres països europeus. Si bé la majoria d'elements
estudiats, les creences i les piscines, no són de gran bellesa - possiblement per aquest
motiu han passat desapercebudes- sí que han tingut un gran significat pràctic i simbòlic:
la neteja física vinculada a la neteja espiritual en la celebració de l'eucaristia i altres
actes religiosos. Són elements que no s’han mantingut immutables sinó que han anat
evolucionant segons el pas de temps, des de convertir-se en peces claus dels debats
teològics baixmedievals, fins al punt d’anar desapareixent de l’esfera pública per a
reservar-se a l'interior de les sagristies.

7.2 Propostes de futures investigacions
Aquesta recerca no acaba amb aquest treball, doncs com ja s’ha explicat a l’apartat
anterior, queden qüestions per a contrastar i ampliar.
Pel que fa a contrastar i confirmar. En primer lloc caldria efectuar una recerca per tal de
localitzar exemplars dels que es tingui la documentació i que alhora es conservi
físicament. Això permetria conèixer molt més els seus usos, cronologies, formes i
terminologia. Depenent del nombre d’exemplars que es trobessin, es podria extrapolar a
un nivell general.
En segon lloc, seguint amb la recerca documental, s’hauria de comprovar si la duplicitat
de finestres de canadelles o credences-piscines corresponen a altars secundaris que avui
en dia han desaparegut.
En tercer lloc, queda obert el fet de comprovar si les tipologies estudiades i les seves
formes tenen una correspondència a les catedrals de la Catalunya Nord i Andorra.
També si hi són presents en esglésies més modestes, és a dir, les que no són seus
episcopals o de gran envergadura. D’aquesta manera podríem saber si hi ha diferències
notables i si hi ha d’altres tipologies que no han quedat recollides.
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Pel que fa a noves línies de recerca, hi ha molts camins per a seguir. A continuació
desenvolupo les que em semblen més interessants.
Per una banda, es podria comparar el mobiliari litúrgic catedralici amb el de les ordres
monacals per tal de veure les seves diferències funcionals i formals. Al Monestir
Cistercenc de Santes Creus, per exemple, es conserven unes piscines totalment diferents
de les recollides en aquest treball, tot i que també segueixen models francesos. De la
mateixa manera, aquesta mirada podria ampliar-se a les catedrals de la Corona d’Aragó
o inclús a la resta de regnes peninsulars.
D’altre banda, caldria comprovar i revisar peces catalogades com a piques d'aigua
beneïda i fragments i pedestals de columna, ja que podrien tractar-se en realitat de
piscines exemptes reaprofitades, com ja s'ha vist en diversos casos estudiats. Així
mateix, caldria efectuar un estudi per verificar o descartar si la pica conservada al
Museu d'Art de Girona i la peanya conservada a la Catedral de Girona eren originalment
una mateixa peça i si corresponia a la piscina que hi havia a l'altar major de la
homònima catedral.
Per últim, aquest treball s'ha centrat en les credences i piscines de les catedrals. Sembla
però que hi ha una correspondència entre les piscines de les catedrals i les dels palaus
reials. La piscina-credença de la capella de Santa Àgueda al Palau Reial Major de
Barcelona segueix els mateixos motius formals que les piscina-credença amb doble
desguàs de la catedral de Barcelona. Aquesta mateixa duplicitat, la podem veure entre
les piscines de la Capella Alta i la Capella Baixa del Palau dels reis de Mallorca a
Perpinyà amb la que es conserva a la Capella Reial de la Catedral de Palma. Així, com a
mínim en aquests dos casos, veuríem com un element vinculat a la purificació i a la
neteja ritual, entra en el joc del simbolisme polític del poder reial.
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9. Agraïments
En primer lloc, voldria expressar el més sincer agraïment al tutor del meu treball de fi
de màster, en Justin Kroesen, per la seva implicació i interès amb el tema que he
estudiat, els seus coneixements, recomanacions i correccions han estat fonamentals per
portar a bon terme aquest treball.
En segon lloc, també vull agrair a les següents persones individuals i institucions, que
amb la seva professionalitat, m'han ajudat facilitant-me informació sobre el tema
objecte d'estudi:
-

Sra. Ana Ordóñez Martínez. Catedral de Barcelona

-

Dr. Andreu Muñoz Melgar. Museu Diocesà i Museu Bíblic de Tarragona

-

Sr. Antoni Monturiol Sanes. Museu d’Art de Girona

-

Dr. Antonio Martínez Subías. Catedral de Tarragona, prvre.

-

Dr. Cèsar Favà Monllau. Museu Nacional d’Art de Catalunya

-

Sr. Daniel Vilarrúbias

-

Dra. Emma Liaño Martínez

-

Sr. Joan-Hilari Muñoz Sebastià

-

Sr. Joan Piña Pedemonte. Catedral de Girona

-

Dr. Josep Bracons i Clapés. Museu d’Història de Barcelona

-

Dr. Josep Maria Palau i Baduell

-

Dr. Marc Sureda i Jubany. Museu Episcopal de Vic

-

Srs. Víctor López i Gerard Prados

-

Sr. Voravit Roonthiva

-

Sr. Xavier Roura Plà. Museu d'Olot

Per últim, vull agrair a l’Emilia i l’Esteve el seu recolzament incondicional, sempre
presents en els moments més difícils.
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Annex 1. Credences
En aquest primer annex és on es poden trobar les credences estudiades durant el treball
de camp. Es troba dividit en els següents grups, ja referenciats en el capítol dedicat a les
credences:
-

Finestra de canadelles A (FC-A + numeració)
Finestra de canadelles B (FC-B + numeració)
Finestra (F + numeració)
Finestra doble (FD + numeració)
Armari amb portes (AP + numeració)
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Número d’identificació: FC-A1
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Esteve. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIII

Mides: 43x53x17cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt. Es decora amb un trencaaigües
en forma d’arc de mig punt, el gruix del qual s’aprofita per decorar-lo amb flors
obertes.
Construcció: Peça monolítica retallada i buidada. Aprofita l’encaix amb el carreu
inferior per a que faci de terra.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: FC-A2
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella dels màrtirs de la Guerra Civil. Claustre de la Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 51,5x45,8x23cm

Descripció: Nínxol monolític de petites dimensions. Es decora amb un arc trilobulat.
El carcanyol es decora amb triangles escalens calats.
Construcció: Peça monolítica esculpida i calada.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: FC-A3
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella dels Sastres. Absidiola. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: c.1350

Mides màximes: 32x24x12cm

Descripció: Nínxol monolític de petites dimensions. Es decora amb un arc trilobulat.
El carcanyol es bisella i decora amb un triangle equilàter rebaixat.
Construcció: Peça monolítica esculpida i calada.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: FC-A4
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Pau. Catedral de Tortosa.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1347-1441

Mides: 46x49,5x33,8cm

Descripció: Nínxol de petites dimensions. Es decora amb un arc trilobulat inscrit en
un arc apuntat. El carcanyol es decora amb triangles isòsceles esculpits.
Construcció: Peça monolítica esculpida i calada.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: FC-A5
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella del Baptisteri. Costat de l’Epístola. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1335-1340

Mides màximes: 60x51x?cm

Descripció: Petita peça de pedra molt deteriorada. S’observa una obertura geminada
actualment tapiada.
Construcció: Peça monolítica esculpida. Feta de pedra del Mèdol.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: FC-A6
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella del Sant Miquel. Costat de l’Epístola. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1365-1379

Mides màximes: 63x56,5,x17cm

Descripció: Peça quadrada de petites dimensions. Obre un nínxol en forma d’arc
geminat, que queda emmarcat per un quadrat, el qual es bifurca a mitja alçada per
formar un arc ogival. El carcanyol es decora una punta de diamant rebaixada.
Construcció: Peça monolítica esculpida i encastada al mur. Pedra del Mèdol.
Observacions: Creu vermella pintada al fons i l’extrem esquerre. Forat a la part
baixa, possiblement posterior.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A7
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença
Ubicació: Antiga Capella de la Casa del Capítol. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Entrada actual Sala Capitular. Antigament havia estat una capella
i la finestra es trobava al mur dret de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 23,5x22x14,5cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc conopial. La forma conopial s’accentua per
mitjà d’una motllura que arrenca a banda i banda per un cul de llàntia. Policromada
seguint els motius de la resta de paret.
Construcció: No observable, possiblement una peça monolítica.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A8
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de l’Epifania. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta
Cronologia: finals s.XIV

Mides: 24,5x17,5x11,5cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc conopial.
Construcció: Formada per dos carreus tallats i buidats.
Observacions: Capella funerària de la família Requesens.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A9
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Ramon. Claustre. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 33x23x11cm

Descripció: Nínxol monolític de petites dimensions. Es decora amb un arc conopial.
Construcció: Carreu monolític buidat i retallat
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A10
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Miquel. Costat de l’Evangeli. Catedral de Tortosa.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1347-1441

Mides màximes: 39,4x33,7x46,3cm

Descripció: Petit nínxol en forma d’arc pla amb tres centres.
Construcció: L’arc està format per un carreu de grans dimensions retallat i
buidat.
Observacions: Al mur esquerre de la capella hi ha un armari tapiat.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A11
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Pere. Costat de l’Evangeli. Catedral de Tortosa.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1347-1441

Mides màximes: 38x34x39,2cm

Descripció: Petit nínxol en forma d’arc pla amb tres centres. Exteriorment es bisella
amb una petita motllura en forma d’arc escarçà.
Construcció: L’arc està format per un carreu de grans dimensions retallat i buidat.
Observacions:
Documentació gràfica:

109

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A12
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença
Ubicació: Capella de Sant Simó i Sant Judes / Capella de Santa Llúcia. Girola.
Catedral de Tortosa.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1347-1441

Mides: 46x49,5x33,8cm

Descripció: Nínxol monolític de petites dimensions. Es decora amb un arc mixtilini
format per la repetició de motius trilobulats. Entre cada lòbul s’hi col·loca una fulla
d’acant. El carcanyol es decora amb triangles rebaixats. S’observa policromia al seu
interior.
Construcció: Carreu d’una peça retallat i esculpit.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-A13
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Simó i Sant Judes / Capella de Santa Llúcia. Girola.
Catedral de Tortosa.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a la dreta.
Cronologia: 1347-1441

Mides: 50,5x38,5x12cm

Descripció: Nínxol monolític de petites dimensions. Es decora amb uns culs de
llàntia que sostenen un arc mixtilini format per la repetició de motius trilobulats.
Entre cada lòbul s’hi col·loca una fulla d’acant. El carcanyol es decora amb un treball
delicat de fulles . S’observa policromia al seu interior.
Construcció: Carreu d’una peça retallat i esculpit.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B1
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença
Ubicació: Capella de Santa Isabel. Nau Central. Catedral de Tarragona
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a l’esquerra
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 21,5x17,5x11cm

Descripció: Petit forat de poca profunditat fet de manera molt rústica a la paret, que
pren forma d’arc ogival o conopial.
Construcció: Carreu retallat. Possiblement fet quan ja estava la paret construïda
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B2
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Pere Màrtir. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides: 24,5x24x16cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B3
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Lluc. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de l’esquerra de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 29,5x18x14,3cm

Descripció: Petita cavitat en forma apuntada.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra. Possiblement fet després de la construcció del mur.
Observacions:
Documentació gràfica:

114

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B4
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Domènech. Claustre de la Seu Vella de Lleida
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides: 23x26x60,3cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra. Possiblement fet després de la construcció del mur.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu

Número d’identificació: FC-B5
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Francesc d’Asís. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 18,7x17x10,5cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B6
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Mateu. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 24,8x21x16,2cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B7
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de l’Epifania. Seu Vella de Lleida. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: al mur de la dreta de la capella, molt pròxim a la porta d’accés.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 24,5x17,5x11,5cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Formada per dos carreus tallats i buidats.
Observacions: Capella funerària de la família Requesens. Possiblement assistia un
altar ja desaparegut.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B8
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de l’Epifania. Seu Vella de Lleida. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: al mur de la dreta, pròxim a la porta d’accés.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 20x17x12,4cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc conopial.
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra.
Observacions: Capella funerària de la família Requesens. Possiblement assistia un
altar ja desaparegut.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B9
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Santa Bàrbara. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 24x20x14cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retallat i buidat.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B10
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de Santa Llúcia. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 25,5x20x13cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Formada per dos carreus tallats i buidats.
Observacions: Capella funerària
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B11
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de l’Epifania. Seu Vella de Lleida. Seu Vella de Lleida
Precisió Ubicació: Mur de la dreta, pròxim a la porta d’accés
Cronologia: s.XIV-XV

Mides: 20x17x12,4cm

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt
Construcció: Carreu retallat i buidat, aprofita l’encaix amb el carreu inferior per a
que faci de terra
Observacions: Capella funerària de la família Requesens. Possiblement assistia un
altar ja desaparegut.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B12
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella de la Salut. Nau Central. Catedral de Tarragona
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIII-XVI

Mides màximes:

Descripció: Petit forat de bastanta profunditat fet de manera molt rústica a la paret,
que pren forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu retllat i buidat. Possiblement fet quan ja estava la paret
construïda. S’aprofita el carreu de sota per tal que faci de terra, facilitant la tasca.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B13
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella del Crist de la Salut. Transsepte. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Al mur de la dreta de la capella.
Cronologia: S.XIII-XVI

Mides màximes:

Descripció: Petita cavitat en forma d’arc de mig punt.
Construcció: Carreu buidat. Possiblement fet quan ja estava la paret construïda.
Observacions: Molt similar a les de la capella del Santíssim, construïda al s.XVI.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FC-B14
Categoria funcional: Finestra de canadelles. Credença.
Ubicació: Capella del Crist de la Salut. Transsepte. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a l’esquerra.
Cronologia: s.XIII-XV

Mides màximes: 39x30x21cm

Descripció: Nínxol de petites dimensions, l’obertura pren forma d’arc de mig punt
Construcció: Carreu retallat i buidat. S’aprofita la proximitat amb el carreu del costat
per tal que faci de paret interior i que sigui més ràpid i fàcil d’elaborar.
Observacions: Darrere un conjunt escultòric
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-1
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Tomàs. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIII

Mides: 46,5x41,5x35,5cm

Descripció: Nínxol en forma d’arc de mig punt. Possiblement en origen tenia
l’interior policromat.
Construcció: Format per diversos carreus, possiblement el que té forma d’arcada és
una sola peça monolítica.
Observacions: Capella funerària.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-2
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Pere i Sant Pau. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A l’entrada de la capella, al mur de la dreta.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 47x31,5x24cm

Descripció: Nínxol, originalment en forma d’arc de mig punt però que en algun
moment va decidir-se fer-li forma quadrada. En penja un ganxo de ferro.
Construcció: Muntants d’obra, el carreu que feia la volta és d’una sola peça.
Observacions: Podria fer ús a un altar ja desaparegut.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-3
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Benet. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Al mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 75,5x52,6x35,2cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc de carpanell abocinat.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que
configuren el nínxol La volta es fa amb un carreu de grans dimensions
tallat en forma d’arc de carpanell rebaixat.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-4
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Santa Marta i Sant Bernat. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: a l’entrada de la capella, al mur de l’esquerra de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes:

Descripció: Nínxol de forma quadrada
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. El dintell és un carreu de grans dimensions
Observacions: Ganxos al dintell per tal de penjar-hi objectes
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-5
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella del Corpus Cristi. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: 1330

Mides màximes: 103,6x63,2x39cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions. El seu aspecte recorda a una
finestra: l'ampit llis i polit. Els muntants llisos es desdoblen per formar
diverses formes inscrites uns dins de l’altra: la més interior un arc
trilobulat cec per la part superior, a sobre un arc ogival i finalment un
perfil quadrat que els tanca exteriorment. El carcanyol es decora amb
triangles isòsceles rebaixats.
Construcció: Estructura coetània al mur formada per dues peces tallades
de grans dimensions. L’ampit format per dues peces una al costat de
l’altre.
Observacions: Sembla que aquest nínxol pugui ser el model dels de la
capella de Sant Miquel i la Capella del Baptisteri.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-6
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de la Santa Creu. Santa Coloma de Queralt.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 195,2x97,4x51,2cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions molt deteriorat que recorda una finestra. Sobre
un ampit llis, s’aixeca a banda i banda una parella de feixos de columnes rematades amb
capitells d’animals. Aquests sostenen un arc ogival el qual conté un arc trilobulat calat.
Construcció: El seu estat de degradació dificulta conèixer les diferents peces que en
formen part.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-8
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Sant Dalmau Moner. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: mur a l’esquerra de l’altar.
Cronologia: c.1490

Mides màximes: 82,7x52x35,4cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc conopial.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que
configuren el nínxol. El coronament és un carreu de grans dimensions tallat
en forma d’arc conopial.
Observacions: Vinculada a la piscina de la mateixa capella.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-9
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Tots Sants. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: mur de l’esquerra de l’altar.
Cronologia: s.XV

Mides màximes: 80x56x19,7

Descripció: Nínxol amb forma d’arc conopial, posteriorment tancat amb una porta.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. El coronament és un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
conopial.
Observacions: Vinculada a la piscina de la mateixa capella.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-10
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella adjacent a la dels Cardona. Costat de l’Evangeli.
Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: al mur de l’altar, a la dreta. Darrere un retaule.
Cronologia: 1520-1525

Mides màximes: 104x80x13cm

Descripció: Nínxol treballat en una pedra de grans dimensions molt
deteriorada. L’ampit està parcialment trencat i aparentment sense decoració.
El forat en canvi es decora amb una sèrie d’arcs de cortina de 3 punts en
diferents nivells de profunditat. El més exterior finalitza amb un motllura a
mode de trencaaigües.
Construcció: Dues peces: inferior correspon a l’ampit; superior arcada i
fons.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-11
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella dels Cardona. Costat de l’Evangeli. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: al mur de l’altar, a la dreta. Darrere un retaule.
Cronologia: 1520-1525

Mides màximes: 104x73,5x24,5cm

Descripció: Nínxol treballat en una pedra de grans dimensions. L’ampit està trencat i
aparentment sense decoració. El forat en canvi es decora amb una sèrie d’arcs de
cortina de 3 punts en diferents nivells de profunditat.
Construcció: Dues peces: inferior correspon a l’ampit; superior arcada i fons.
Observacions: Sembla que part de l’ampit ha desaparegut.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: F-12
Categoria funcional: Finestra. Credença.
Ubicació: Capella de Santa Bàrbara. Transsepte. Catedral de Tarragona
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de la capella.
Cronologia: 1362

Mides màximes: 50x32x28cm

Descripció: Nínxol de petites dimensions en forma d’arc ogival.
Construcció: Dos carreus de grans dimensions retallats i sobreposats.
Observacions: Vinculada amb la piscina C-6.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FD-1
Categoria funcional: Doble nínxol.
Ubicació: Capella de les Ànimes. Girola. Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: 1298-1338

Mides màximes superior: 48x39x22,5cm
Mides màximes inferior: 46x39x24,2cm

Descripció: Parella de nínxols de petites dimensions, col·locats un sobre l’altre. Prenen
forma de fornícula.
Construcció: Estructura coetània al mur. Voltes monolítiques, aprofiten els carreus
laterals per a fer les parets.
Observacions: Restes de policromia vermella.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FD-2
Categoria funcional: Doble nínxol.
Ubicació: Capella de Sant Joan Baptista. Seu Vella de Lleida
Precisió Ubicació: al mur de l’altar, a la dreta i a l’esquerra
Cronologia: s.XVI

Mides:

Descripció: Per les restes que queden, sembla que el frontal dels nínxols es cobria amb
una sola peça formant un arc conopial amb els carquinyols calats i profusament
decorats.
Construcció: Per les restes observables, l’obertura estava fet amb diversos carreus i hi
havia un tancament d’una sola peça el qual es troba totalment trencat.
Observacions: Hi ha una finestra de canadelles tipus B al costat dret, segurament molt
anterior. A la capella hi ha dos armaris als murals laterals (AP-13 i AP-14).
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FD-3
Categoria funcional: Doble nínxol.
Ubicació: Capella de Sant Pere i Sant Pau. Catedral de Girona
Precisió Ubicació: al costat dret i esquerre de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides màximes:

Descripció: La capella té dues credences quadrades, situades a la dreta i a l’esquerra de
l’altar. El seu accés es troba parcialment tapat per un mur, possiblement per tal de
disposar-hi un retaule, ja concebut originalment.
Construcció: Estructura coetània al mur. Els dentells descansen sobre el mur que en
dificulta l’accés, evidenciant per tal que és quelcom planejat en el moment de la
construcció.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: FD-4
Categoria funcional: Doble nínxol.
Ubicació: Capella dels Pueri Cantore. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Actual sagristia major. Tapiades, s’han descobert recentment.
S’associen a l’antiga capella dels Pueri Cantore existent fins al segle XVI.
Cronologia: s.XII-XV

Mides màximes:
Esquerra: 40,5x49,4x55,8cm
Dreta: 59x44x25,4cm

Descripció: Esquerra: Forat quadrat de grans dimensions i molt profund
Dreta: Forat quadrat que s’embelleix a la part superior amb un rebaix al mur en forma
d’arc conopial.
Construcció: Esquerra: sembla que sigui fruit de deixar un buit en la col·locació del
carreuat. Dreta: buidat parcial d’un carreu ja col·locat. S’aprofita la proximitat amb el
carreu del costat per tal que faci de paret i que sigui més ràpid i fàcil d’elaborar.
Observacions: La des l’esquerra està plena de sutge, podria ser on s’encenien els olis
o ciris
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-1
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatges.
Ubicació: Capella de Sant Pere Apòstol. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur dret de l’altar. Ocult darrere una cortina
Cronologia: 1298-1338

Mides màximes: 170x70x40cm

Descripció: Armari obert al mur amb dos prestatges. Té un rebaix a la zona
perimetral on aniria encastat un treball de fusteria per tancar amb portes.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur. Un prestatge central amb encaix original.
Observacions: Rastres de policromia.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-2
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatges.
Ubicació: Capella del Beat Josep Tous. Claustre de la Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, a l’esquerra. Ocult darrere una cortina.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 157,3x100,8x39,5cm

Descripció: Armari obert al mur amb tres prestatges. Té un rebaix a la zona
perimetral on aniria encastat un treball de fusteria per tancar amb portes.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur.
Observacions: A la banda dreta es conserva una piscina a joc.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-3
Categoria funcional: Armari amb porta.
Ubicació: Capella de Santa Caterina. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: a l’entrada de la capella, al mur de l’esquerra.
Cronologia: s.XV-XVII

Mides màximes: 81,5x70x34,8cm

Descripció: Armari obert al mur amb prestatge. Té un rebaix a la zona perimetral va
encastat un treball de fusteria, el qual sembla de ½ s.XVII.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-4
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de Sant Lluc. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides: 86x63,6x57,5cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-5
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de Sant Domènech. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 96,5x62x51cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu

Número d’identificació: AP-6
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge
Ubicació: Capella de la Degollació de Sant Joan i Sant Llorenç. Claustre de la Seu
Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 105,6x68,5x40cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-7
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de Sant Francesc d’Asís. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 89x62x42cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-8
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de Sant Esteve. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIII-XIV

Mides: 94,5x51x60cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-9
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de Sant Esteve. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: s.XIII-XIV

Mides: 92x59x63cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-10
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge.
Ubicació: Capella de les onze mil verges de Santa Úrsula. Claustre de la Seu Vella de
Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides: 95x63,5x60cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-11
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatges.
Ubicació: Capella de l’anunciació de Maria. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar.
Cronologia: 1/3 s.XIV

Mides: 195x66,5x59cm

Descripció: Armari de grans dimensions, amb 3 nivells de prestatges. El perímetre es
troba retallat per tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus i
dovelles.
Observacions: Capella funerària de la família Claver o Clavell.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-12
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatge. Credença.
Ubicació: Capella de l’anunciació de Maria. Claustre de la Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: 1/3 s.XIV

Mides: 77x52x43,5cm

Descripció: Armari quadrat amb una lleixa central. El perímetre es troba retallat per
tal de col·locar-li un fusteria de tancament.
Construcció: Forma part de la construcció del mur emprant diversos carreus.
Observacions: Capella funerària de la família Claver o Clavell.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-13
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatges.
Ubicació: Capella de Sant Joan Baptista. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a l’esquerre de l’altar.
Cronologia: 1/3 s.XVI

Mides: 165x130x?cm

Descripció: Obertura de grans dimensions amb una marca que indica una lleixa a
mitja alçada. Sobre un ampit pla els muntants són petites columnes amb basament i
capitell molt senzills que finalitzem amb un arc pla. Un guardapols recorre el
perímetre superior, format per parella de mènsules amb caps humans que sostenen un
arc pla.
Construcció: Estructura, muntants i capitells formen part de la construcció de la
paret, mentre que el guardapols format per un carreu d’enormes dimensions.
Observacions: Antic baptisteri i posterior capella funerària de la família Pinell.
Armari bessó al davant.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: AP-14
Categoria funcional: Armari amb portes i prestatges.
Ubicació: Capella de Sant Joan Baptista. Seu Vella de Lleida.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar.
Cronologia:1/3 s.XVI

Mides: 213,5x108x?cm

Descripció: Obertura de grans dimensions amb una marca que indica una lleixa a
mitja alçada. Sobre un ampit pla els muntants són petites columnes amb basament i
capitell molt senzills que finalitzem amb un arc de carpanell. Un guardapols recorre el
perímetre superior, format per parella de mènsules amb caps humans que sostenen un
arc conopial decorat amb fulles d’acant i un pinacle vegetal.
Construcció: Estructura, muntants i capitells formen part de la construcció de la
paret, mentre que el guardapols format per un carreu d’enormes dimensions.
Observacions: Antic baptisteri i posterior capella funerària de la família Pinell.
Armari bessó al davant.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu

Annex 2: Piscines
En aquest segon annex és on es poden trobar les piscines estudiades durant el treball de
camp. Es troba dividit en els següents grups, ja referenciats en el capítol dedicat a les
piscines:
-

Piscina simple (PS + numeració)

-

Piscina de columna (C + numeració)
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-1
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Santa Bàrbara. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 60x38,7x32,4cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc rebaixat. Al fons a l’esquerra del sobre hi ha una
piscina amb les parets llises.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol La volta es fa amb un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
rebaixat.
Observacions: El fet que el desguàs de la piscina es troba en un costat i no al centre
posa en evidència la necessitat d’utilitzar espai restant.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-2
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Tots Sants. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: 1369

Mides màximes: 64x35x27cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc de mig punt. Al fons a l’esquerra del sobre hi ha
una piscina gallonada sexpartida.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. La volta es fa amb un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc de mig
punt.
Observacions: Vinculada a la credença de la mateixa capella.
El fet que el desguàs de la piscina es troba en un costat i no al centre posa en
evidència la necessitat d’utilitzar espai restant.
Documentació gràfica:

157

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-3
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Santa Marta i Sant Bernat. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 61x38’5x31,3cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc rebaixat. Al fons a l’esquerra del sobre hi ha una
piscina amb les parets llises.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol La volta es fa amb un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc de mig
punt.
Observacions: Vinculada a la credença de la mateixa capella.
El fet que el desguàs de la piscina es troba en un costat i no al centre posa en
evidència la necessitat d’utilitzar espai restant.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-4
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Sant Domènech. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 55,8x38,5x28,5cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc rebaixat. A l’esquerra del sobre hi ha una
piscina amb les parets llises.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol La volta es fa amb un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc de
rebaixat.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-5
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella del Baptisteri. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur a la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 57,8x29,2x35,3cm

Descripció: Nínxol amb forma d’arc rebaixat. La meitat esquerra l’ocupa una piscina
amb les parets llises que desguassa a una cantonada.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol La volta es fa amb un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
rebaixat.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-6
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Santa Margarida. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A l’entrada de la capella, al mur de l’esquerra.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 70,5x76x32,7cm

Descripció: En un carreu de grans dimensions molt degradat, s’obre un nínxol en
forma d’arc apuntat. A l’interior s’observa una piscina llisa amb el desguàs
actualment tapat. A la part superior hi penja una barra de ferro amb dos suports.
Sembla que aquest arc hauria anat emmarcat amb una motllura quadrada.
Construcció: Carreu tallat i retallat interiorment. Pica d’una sola peça.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-7
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Benet de Pau. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 57,8x29,2x35,3cm

Descripció: Nínxol que recorda a una finestra conopial. A la part plana interior hi ha
un sistema de desguàs amb doble cambra.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. El coronament és un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
conopial.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PS-8
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella dels Sants Doctors de l’Església. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: 1452-1528

Mides màximes: 83x52x32,5cm

Descripció: Nínxol que recorda a una finestra conopial. A la part plana interior hi ha
un sistema de desguàs amb doble cambra.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. El coronament és un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
conopial.
Observacions: Al costat dret, al mur hi ha un suport de ferro on s’hi podia encaixar
una peça.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PS-9
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella de Sant Dalmau Moner. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: c.1490

Mides màximes: 81,5x52x32,5cm

Descripció: Nínxol que recorda a una finestra conopial. A la part plana interior hi ha
un sistema de desguàs amb doble cambra.
Construcció: L’obra de la mateixa paret genera els espais buits que configuren el
nínxol. El coronament és un carreu de grans dimensions tallat en forma d’arc
conopial.
Observacions: Vinculat a la credença de la mateixa capella. Hi ha evidències d’un
antic tancament de la finestra, ja que, a banda dels forats, al voltant s’observa la
reserva bruta del que possiblement hauria estat un marc de fusta.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació:PS-10
Categoria funcional: Piscina simple.
Ubicació: Capella dels Pueri Cantore. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Actual sagristia major. Descoberta recentment, fins ara tapiada.
S’associen a l’antiga capella dels Pueri Cantore existent fins al segle XVI.
Cronologia: s.XIII-XV

Mides màximes: 51,3x41,2x28,7cm

Descripció: Possible sarcòfag romà reaprofitat per tal de servir de piscina, de forma
rectangular. A sobre s’hi col·loca un carreu de grans dimensions rebaixat en forma
d’arc de mig punt.
Construcció: Dues peces: pica i fornícula.
Observacions: Vinculat a un pou d’aigua situat just a sota. A la sala hi ha una parella
de finestres dobles ( FD-4).
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-1
Categoria funcional: Basament de piscina exempta.
Ubicació: Capella de Sant Martí i Sant Francesc. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 15x23,5x23,5cm

Descripció: Basament de piscina motllurada. Originalment hauria tingut forma
octogonal però fou mutilada. El forat central és el desguàs de l’aigua de les ablucions.
Construcció: Peça tallada i perforada, queda encaixada al terra per mitjà d’un rebaix
d’aquest, encara que no s’hauria de descartar l’ús de morter.
Observacions: Descoberta durant unes obres a la capella.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-2
Categoria funcional: Basament de piscina exempta.
Ubicació: Capella de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 4x21x21cm

Descripció: Basament de piscina motllurada. Originalment hauria tingut forma
octogonal però fou mutilada. El forat central és el desguàs de l’aigua de les ablucions.
Construcció: Peça tallada i perforada, queda encaixada al terra per mitjà d’un rebaix
d’aquest, encara que no s’hauria de descartar l’ús de morter.
Observacions: Descoberta durant unes obres a la capella.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-3
Categoria funcional: Encaix per a piscina exempta.
Ubicació: Capella de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 3,2x21,5x21,5cm

Descripció: Rebaix al paviment de la capella per a encaixar el basament d’una
piscina. La columna encaixada tindria forma octogonal.
Construcció: Peça rebaixada i encaixada amb la resta de paviment de la capella.
Observacions: Descoberta durant unes obres a la capella.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-4
Categoria funcional: Paviment i basament de piscina exempta.
Ubicació: Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Lapidari
Cronologia: s.XIII-XV

Mides màximes:
Paviment: 17x54x44,8
Basament: 27,8x29,3x29,3

Descripció: Paviment amb basament octogonal amb doble nivell: llis i amb cordons
trenats esculpits.
Construcció: Peça monolítica esculpida.
Observacions: Núm. Registre 1383 del Tresor de la Catedral de Girona. Que el
basament vagi unit al paviment – i no encaixat – evidencia les grans mides que havia
de tenir la columna i la piscina que sustentaven.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-5
Categoria funcional: Piscina exempta.
Ubicació: Capella Conventual. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: A la dreta d’un cadiram de cor. Possiblement reubicat.
Cronologia: XII-XIV

Mides màximes: Copa 19x23,5cm; fust
53,8x14cm; basament 16,5x22cm

Descripció: Piscina d’ablucions en forma de columna octogonal. El basament és
doble, llis primer i texturat després. El fust i el capitell comparteixen decoració, ja
que en cadascuna de les cares s’embelleix longitudinalment amb una sanefa
correguda de diferents flors i fulles. Per dins, les cares prenen forma octogonal
lleugerament còncaves, formant al centre una estrella de 8 puntes, i al mig es desguàs.
Construcció: Peça monolítica esculpida i perforada.
Observacions: El forat de desguàs ha estat tapat amb ciment
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-6
Categoria funcional: Piscina exempta encastada a la paret.
Ubicació: Capella de Santa Bàrbara. Transsepte. Catedral de Tarragona.
Precisió Ubicació: Mur de l’altar, costat dret.
Cronologia: c.1362

Mides màximes: 28,5x23x18,5

Descripció: Arc ogival retallat del mur, podria haver estat una finestra de canadelles.
S’hi encasta una pica hexagonal amb un desguàs visible a la paret.
Construcció: Cavitats excavada al mur, pica d’una sola peça.
Observacions: Vinculat amb una finestra de canadelles (FC-A10).
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: C-7
Categoria funcional: Copa de piscina exempta.
Ubicació: Prové de l’antiga capella de Sta. Elena. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Reserva de la catedral.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 23x22cm

Descripció: Copa de piscina de forma octogonal amb totes les cares llises.
Construcció: Peça monolítica esculpida i perforada
Observacions:
Documentació gràfica:
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Annex 3: Piscina-Credença
En aquest tercer annex és on es poden trobar les piscina-credença estudiades durant el
treball de camp. Es troba dividit en els següents grups:
-

Armari amb portes (AP + numeració)

-

Piscina-Credença (PC + numeració)

-

Piscina-Credença amb fornícula (PCF + numeració)

-

Piscina-Credença amb realçament (PCR + numeració)

-

Piscina-Credença amb doble desguàs (PCD+ numeració)
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Número d’identificació: PC-1
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Mare de Déu de Montserrat. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: 1338-1420

Mides màximes: 229x91x40,4cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem la piscina
gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes
coronades amb capitells de temàtica floral i que coincideixen interiorment amb un
prestatge de pedra. La part superior es decora amb un arc i una traçaria trilobulats.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior
de 7 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-2
Categoria funcional: Piscina-credença
Ubicació: Capella de Mare de Déu de l’Alegria. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 228,3x91,8x38,8cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem una
piscina gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes
coronades amb capitells de temàtica floral i que coincideixen interiorment amb un
prestatge de pedra. La part superior es decora amb un arc i una traçaria trilobulats.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior
amb possiblement 7 peces.
Observacions: La part de darrere del retaule l’han modificat formant una habitació
que afecta la integritat visual de la piscina.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-3
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Sebastià i Santa Tecla. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 231x94,6,8x40,6cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem la piscina
gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells de temàtica floral i que coincideixen interiorment amb un prestatge de
pedra. La part superior es decora amb un arc i una traçaria trilobulats.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior amb
possiblement 7 peces.
Observacions: La part de darrere del retaule l’han modificat formant una habitació que
afecta la integritat visual de la piscina.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-4
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Bartomeu i santa Isabel. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 213x90,3x31,4cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem una
piscina gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes
coronades amb capitells de temàtica floral i que coincideixen interiorment amb un
prestatge de pedra. La part superior es decora amb un arc i una traçaria trilobulats.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior
de 7 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-5
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de la Mare de Déu del Roser. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 212x91x39,8cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem una
piscina gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes
coronades amb capitells de temàtica floral i que coincideixen interiorment amb un
prestatge de pedra. La part superior es decora amb un arc i una traçaria trilobulats.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior
possiblement formada per 7 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-6
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Bernardí de Siena. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV-XX

Mides màximes: 188,7x108x40,3cm

Descripció Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi trobem una piscina còncava llisa. Els muntants s’embelleixen
amb columnes coronades amb capitells de temàtica floral. Sobre els capitells una
llinda bisellada a mode de prestatge, sobre la que s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció: pica, 2 basaments columna, 2 fust de columna, 2 capitells, prestatge amb
muntants, meitat superior de 2 peces.
Observacions: Piscina molt erosionada. Sembla haver estat reconstruïda.
Documentació gràfica:

179

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-7
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Marc Evangelista. Costat de l’Evangeli. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 188,7x108x40,3cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d’ús. A nivell inferior hi
trobaríem una piscina mentre que el superior, situat a mitja alçada serviria de
prestatge d’emmagatzematge. El marc del nínxol s’embelleix amb unes llargues
columnes rematades per capitells florals que sustenten un arc rebaixat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció: pica, 2 basaments columna, 2 fust inferior de columna, prestatge amb
muntants de columna, meitat superior de columna amb capitell, arcada de 3 peces.
Observacions: No hi ha la clau per obrir l’armariet. Suposem que conté una piscina
perquè la resta de capelles en tenen.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-8
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Pau i Sant Pacià. Costat de la Epístola. Catedral de
Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: 1338-1414

Mides màximes: 154,8x101,5x39,2cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi trobem una piscina còncava llisa. Els muntants s’embelleixen
amb columnes coronades amb capitells de temàtica floral. Sobre els capitells una
llinda bisellada a mode de prestatge, sobre la que s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció: pica, 2 peus amb meitat inferior de columna, 2 meitats superiors de
columna amb capitell, prestatge amb muntants arcada de 2 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-9
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella del Pilar. Costat de la Epístola. Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 155,4x103x40,5cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. L’ampit es tanca amb unes portes modernes i es suposa que a l’interior hi
ha una piscina còncava llisa. Els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells poligonals. El de l’esquerra alterna un treball de traceria amb motius de
flors, mentre que el de la dreta un llibre de grans dimensions al centre i flors als
laterals. Sobre els capitells una llinda bisellada a mode de prestatge, sobre la que
s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 basaments amb meitats inferiors de la columna, 2
meitat superior de columna amb capitell, prestatge amb muntants arcada de 2 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-10
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Ramón de Penyafort. Costat de l’Epístola. Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 155x84x37,3cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi ha una piscina còncava llisa. Els muntants s’embelleixen amb
columnes coronades amb capitells poligonals. El de l’esquerra alterna un delicat
treball de flors i fulles , mentre que el de la dreta hi apareix un rostre humà al centre i
flors als laterals. Sobre els capitells una llinda bisellada a mode de prestatge, sobre la
que s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 basaments i meitats inferiors de la columna, 2
meitats superiors de columna amb capitell, prestatge amb muntants, arcada de 2
peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-11
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Pancraç. Costat de la Epístola. Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 159x77x80cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi ha una piscina de grans dimensions. Els muntants
s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de fulles i flors. Sobre els
capitells una llinda bisellada a mode de prestatge, sobre la que s’aixeca un arc ogival
trilobulat
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció: pica, 2 basaments i meitats inferiors de la columna, 2 meitats superior de
columna i capitell, prestatge amb muntants, meitat superior de 2 peces.
Observacions: La pica és de grans dimensions i segurament és una modificació
posterior.
Documentació gràfica:
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Número d’identificació: PC-12
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Sagristia del Santíssim (Antiga sala capitular). Peus. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Habitació lateral
Cronologia: XIX-XX

Mides màximes: 116x63x35cm

Descripció: Pica d’aigua. El seu aspecte recorda al d’una finestra apuntada. A l’ampit
hi ha una piscina de grans dimensions que recorda a les de les naus laterals. Els
muntants s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de fullaraca. Sobre
els capitells una llinda bisellada sobre la que s’aixeca un arc ogival trilobulat cec.
Construcció: Peces integrades en el propi mur: pica, 2 columnes amb capitell,
prestatge i coronament d’una peça.
Observacions: Reinterpretació moderna, potser té algun fragment original. Formal i
constructivament no té gaire relació amb la resta.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-13
Categoria funcional: Piscina-credença
Ubicació: Despatx. Claustre de la Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 146,8x84,5x40,5cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. L’inferior té la forma quadrada. A l’ampit
hi ha una piscina llisa de petites dimensions. Els muntants s’embelleixen amb
columnes coronades amb capitells avui en dia perduts. Sobre aquests, descansa un
dintell que actua de prestatge. La part superior es decora amb un arc pentalobulat.
Construcció: pica, 2 fust inferior columna, 2 fust superior de columna amb capitell,
prestatge amb muntants, 2 peces a l’arc ogival.
Observacions: Capitells mutilats. Té un ganxo de ferro a la part superior.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-14
Categoria funcional: Piscina-credença
Ubicació: Capella del Sepulcre d’Emanuel Girona. Claustre de la Catedral de
Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret.
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 155,5x96x41cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit hi trobem la piscina
de forma còncava, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells decorats flors obertes. Sobre aquests, descansa un dintell que actua de
prestatge. La part superior es decora amb un arc trilobulat.
Construcció: pica en 2 parts, 2 basament i fus de columna, 2 fust superior de
columna amb capitell, prestatge amb muntants, 2 peces a l’arc ogival.
Observacions:
Documentació gràfica:

189

Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-15
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de tots Sants. Claustre de la Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 156x111,5x40cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. Des d'un punt de
vista formal, el seu aspecte recorda molt a una finestra: a l'ampit, molt llarg, hi
trobem la piscina, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells decorats flors obertes. Sobre aquests, descansa un dintell que actua de
prestatge. La part superior es decora amb un arc pentalobulat actualment trencat.
Construcció: pica, 2 basaments amb columna i capitell, prestatge amb muntants, 2
peces a l’arc ogival.
Observacions: l’excesiva llargada de l’ampit fa pensar en el reparofitament d’aquesta
pedra.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-16
Categoria funcional: Piscina-credença
Ubicació: Capella del Beat Josep Tous. Claustre de la Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere una cortina
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 157,3x100,8x39,5cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. A l’ampit hi
trobem la piscina, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells decorats flors obertes i tetralòbuls . Sobre aquests capitells, descansa un
dintell que actua de prestatge. La part superior es decora amb un arc trilobulat.
Construcció: pica, 2 basaments amb fust de columna inferior, 2 fust de columna
superior i capitell, prestatge amb muntants, 2 peces a l’arc ogival.
Observacions: Decoració relacionada amb la capella del Pilar.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-17
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella del Beat Pere Tomàs. Claustre de la Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur dreta de l’altar. Darrere una cortina.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 106x89,5x39,2cm

Descripció: El nínxol és de grans dimensions amb dos nivells d'ús. A l'ampit hi
trobem la piscina, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes coronades
amb capitells decorats flors obertes tot i que el des l’esquerre s’hi pot veure una cara
masculina . Sobre els capitells, descansa un dintell que actua de prestatge. La part
superior es decora amb un arc trilobulat.
Construcció: pica, 2 columnes amb peu i capitell, prestatge amb muntants, 2 peces a
l’arc ogival.
Observacions: Decoració vinculada amb la capella de Sant Ramon de Penyafort
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PC-18
Categoria funcional: Piscina-credença.
Ubicació: Capella de Sant Gabriel i Santa Helena. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIV-XIX

Mides màximes: 221x86x34,8cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions. El seu aspecte recorda al d’una finestra. A
l’ampit hi trobem una piscina gallonada sexpartida. Els muntants s’embelleixen amb
columnes coronades amb capitells de temàtica vegetal. Sobre els capitells s’aixeca un
arc ogival trilobulat i una traçaria trilobulada trencada.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 basaments de columna, 2 columnes inferiors, 2
capitells, meitat superior de 7 peces.
Observacions: Sembla que hi hagués un prestatge que actualment ha desaparegut.
Possiblement també hi havia una altra piscina. Restaurada segurament entre finals del
segle XIX i principis del XX.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCF-1
Categoria funcional: Piscina-credença amb fornícula.
Ubicació: Capella de la Mare de Déu de la Llum. Claustre de la Catedral de
Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 157,8x84x29,8cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells sobreposats. L’inferior té la forma quadrada. A
l’ampit hi ha una piscina llisa de petites dimensions de forma còncava, mentre que el
fons, una pedra monolítica en forma d’arc de mig punt obre un petit espai
d’emmagatzematge. El cos superior serveix de prestatge i pren forma d’arc ogival.
Construcció: pica, obertura petita monolítica, 2 fust inferior columna, 2 fust superior
de columna, prestatge amb muntants, 2 peces a l’arc ogival.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCF-2
Categoria funcional: Piscina-credença amb fornícula.
Ubicació: Capella de Sant Ramón Nonat. Claustre de la Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Al mur de l’esquerra de l’altar.
Cronologia: s.XIV

Mides màximes: 140x78,5x55cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells sobreposats. L’inferior té la forma quadrada. A
l’ampit hi ha una piscina llisa de petites dimensions de forma còncava, mentre que el
fons, una pedra monolítica en forma d’arc de mig punt obre un petit espai
d’emmagatzematge. El cos superior serveix de prestatge i pren forma d’arc ogival
pentalobulat.
Construcció: pica, obertura petita monolítica, 2 fust inferior columna, 2 fust superior
de columna, prestatge amb muntants, 2 peces a l’arc ogival.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCR-1
Categoria funcional: Piscina-credença per realçament.
Ubicació: Capella de Sant Esteve. Catedral de Girona.
Precisió Ubicació: Mur de la dreta de l’altar
Cronologia: s.XIV-XV

Mides màximes: 140,5x101,3x43,5cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d'ús. El seu aspecte recorda
al d’una finestra: a l'ampit hi trobem una piscina gallonada sexpartida. Més al fons un
realç de pedra que permet disposar d’un prestatge per a emmagatzematge. Els
muntants s’embelleixen amb una parella de columnes, amb basaments i capitells
florals, a banda i banda. Sobre les columnes un arc trilobulat inscrit dins d’un arc
conopial. A sobre un guardapols conopial decorat amb unes mènsules en forma de
gos.
Construcció: Configurat per diverses peces: pica, prestatge, 2 basaments, 4 fusts
dobles de columna, 2 capitells dobles, 2 peces de l’arc trilobulat - apuntat, 2
mènsules, 2 peces de l’arc guardapols conopial.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-1
Categoria funcional: Piscina-credença amb doble desguàs
Ubicació: Capella de Santa Clara i Santa Caterina. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: 1298-1338

Mides màximes: 218x89x28cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d'ús. El seu aspecte recorda al
d’una finestra: a l'ampit hi trobem una doble piscina gallonada sexpartida, mentre que
els muntants s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de temàtica vegetal i
que coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells
s’aixeca un arc ogival trilobulat i una traçaria trilobulada.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior de 5
peces.
Observacions: Trencament lòbuls. Restes de policromia vermella
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-2
Categoria funcional: Piscina-credença amb doble desguàs
Ubicació: Capella de la Mercè. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: 1298-1338

Mides màximes: 218,1x99,8x29,8cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d'ús. El seu aspecte recorda
a una finestra: a l'ampit hi trobem una doble piscina gallonada sexpartida, mentre que
els muntants s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells que s’han perdut
però que coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els
capitells s’aixeca un arc ogival trencat i una traçaria trilobulada.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, 2 columnes inferiors amb capitell, prestatge, meitat
superior de 5 peces.
Observacions: Trencament de l’arc inferior, capitells i pica mutilats. Encaix de
prestatge de fusta posterior
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-3
Categoria funcional: Piscina-credença amb doble desguàs
Ubicació: Capella de Sant Pere Apòstol. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule.
Cronologia: s.XIII-XIV

Mides màximes:217x91x27cm

Descripció: Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d'ús. El seu aspecte recorda
al d’una finestra. L’ampit és tancat amb una porta posterior, però hi trobem una doble
piscina gallonada sexpartida, mentre que els muntants s’embelleixen amb columnes
coronades amb capitells de temàtica vegetal i que coincideixen interiorment amb un
prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells s’aixeca un arc ogival trilobulat i una
traçaria trilobulada trencada.
Construcció: Formada per peces integrades en la construcció del propi mur: pica, 2
basaments de columna, 2 fusts de columnes, 2 capitells, prestatge, meitat superior de
7 peces.
Observacions: Segurament els capitells i la part superior va ser restaurada entre
finals del segle XIX i principis del XX.
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-4
Categoria funcional: Piscina-credença amb doble desguàs.
Ubicació: Capella de Sant Joan i Sant Josep. Girola. Catedral de Barcelona.
Precisió Ubicació: Mur aixamfranat de l’altar, al costat dret. Darrere un retaule
Cronologia: 1298-1338

Mides màximes: 137x90,5x36,2cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi trobem una doble piscina gallonada sexpartida. Els muntants
s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de temàtica vegetal i que
coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells
s’aixeca un arc ogival, possiblement en origen trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció del propi mur: pica, columnes amb capitell, prestatge, meitat superior de
4 peces.
Observacions:
Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-5
Categoria funcional: Doble piscina – credença.
Ubicació: Capella de la Visitació. Girola. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació:
a) al mur aixamfranat de l’altar, al costat dret
b) al mur de la dreta de la l’altar
Cronologia:

Mides màximes:

a) 1298-1338

a): 200,8x89x35,5

b) s.XIV

b): 140x109,2x39,5

Descripció:
a) Nínxol de grans dimensions amb dos nivells d'ús. El seu aspecte recorda al d’una
finestra: a l'ampit hi trobem una doble piscina gallonada sexpartida, mentre que els
muntants s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de temàtica vegetal i
que coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells
s’aixeca un arc ogival trilobulat i una traçaria trilobulada.
b) Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra apuntada. A
l’ampit hi trobem una piscina tapada, però visible que era còncava llisa. Els muntants
s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de temàtica floral i que
coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells
s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció:
a) Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la construcció del
propi mur: pica, 2 columnes amb capitell, prestatge, meitat superior de 5 peces.

b) Estructura muraria. Peces: pica en 2 fragments, 2 basaments amb meitat inferior de
columna, 2 meitats superiors de columna amb capitell, prestatge amb muntants,
arcada de 2 peces.
Observacions: la b) es situa posterior cronològicament perquè la piscina no és
gallonada, sinó que és llisa com en d’altres fases posteriors. També algunes parts
semblen restaurades /reconstruïdes durant el segle XIX-XX.
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Documentació gràfica:
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Credences i piscines. Una aproximació al mobiliari auxiliar litúrgic baixmedieval de les
catedrals catalanes dins del context europeu
Número d’identificació: PCD-6
Categoria funcional: Piscina-credença amb doble desguàs
Ubicació: Trifori de la nau de l’Evangeli. Catedral de Barcelona
Precisió Ubicació: Damunt la Capella de la Mare de Déu de Montserrat
Cronologia: s.XIII-XIV

Mides màximes: 140,5x91,2x39,7cm

Descripció: Nínxol amb dos nivells d’ús. El seu aspecte recorda al d’una finestra
apuntada. A l’ampit hi trobem una doble piscina gallonada sexpartida. Els muntants
s’embelleixen amb columnes coronades amb capitells de temàtica vegetal i que
coincideixen interiorment amb un prestatge bisellat de pedra. Sobre els capitells
s’aixeca un arc ogival trilobulat.
Construcció: Estructura coetània al mur; formada per peces integrades en la
construcció: pica, columnes amb capitell, prestatge, meitat superior de 2 peces.
Observacions: En l’àmbit del trifori, fins a 4 estances consecutives en direcció als
peus de l’església s’hi pot veure l’existència de més piscines. Originalment destinades
a capelles privades. En una sala de reserva del museu (anomenada dels Jueus), s’hi
pot veure una piscina a la dreta i una credença a l’esquerra.
Documentació gràfica:
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