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Els exvots pintats de La Torreta 
lEn els treballs pictórics de caire 
popular. .. lla carn es pinta de la 
manera més fa cil del món : amb 
un color rosa fet de blanc tenyil 
de vermell i de negreo Si volem 
que sigui més ciar hi posarem 
més blanc; si ho volem més fosc 
s'hi posa una mica més de negreo 
1 tot es tanca amb tra(;os negres, 
és d'alló més senzill (1) 
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EL VALOR QUE EN EL SEGLE XX 
s'ha atorgat al que hem acabat ano
menant , almenys des del Roman
ticisme, art popular provoca que la 
História de l'Art s'hagi interrogat 
una vegada i una altra sobre la seva 
valua real. La mateixa terminologia 
ens remet a la idea que és un art del 
poble i peral poble contrapesat per 
un altre art de més categoria que es 
desenvoluparia lIuny del sentir més 
lIigat a I'existéncia quotidiana. La 
locució art popular, entesa d'aques
ta manera, inclou un ciar aspecte 
qualitatiu que el situa en la grada
ció més baixa de I'escalafó artístico 
La raó per la qual s'arriba a aquesta 
qualificació rau en el fet que es trac
ta de producció artística que s'in
terpreta i es percep com a mal des
tra, valida únicament en un cercle 
red uH per a satisfer necessitats ar
tístiques immediates i que, lógica
ment, no pot assoli r una comuni
cació tan amplia com altres obres 
considerades de més valor. Ente
nent-ho així, a I'art popular se I'ha 
de situar fon;osament a les antípo
des d'alló que anomenem una obra 
mestra. 

El pensament de Jean Dubuffet 
(1901-1985) que obre aquest arti
ele, bo i obeint a un sentir molt 
personal i sempre vinculable a la 

seva obra, resumeix la importancia 
que per a alguns artistes tenen les 
manifestacions artístiques sorgides 
amb espontaneHat, al marge de les 
escoles i académies (i també de ten
déncies o modes dominants), les 
quals es perceben com a enorme
ment vi tals i directes dintre de la 
seva simplici tat, ajudant a clarificar 
alguns aspectes que queden obs
curs en d'altres discursos de més 
complexitat: ens referim a la fun
ció i a la necessitat de I'art. Si tenim 
en ment els exvots pintats, costa 
dubtar de quina és la seva funció i 
el perqué de la seva existéncia. 

rexvot: entre la promesa 
i la memoria 

Cexvot pintat és , en el nostre con
text cultural, el resultat grafic d'una 
promesa formulada a un ésser ce
lestial. El perqué de la promesa s'ha 
de buscar en un trangol ja passat 
que gracies a la intervenció sobre
natural, s'ha resolt satisfactória 
ment. En I'exvot pintat figurará el 
moment culminant, la invocació 
desesperada, pas previ a la solució 
desitjada , miraculosa, divina . Per 
tant tots els exvots fan inevitable
ment referéncia al passat i esdeve
nen memória d'un fet que podia 
haver estat de funestes conseqúén
cies. No es mostra el miracle en el 
moment de produir-se sinó I'ins
tant abans , en el moment de la pro
mesa sorgida de I'angoixa o de I'en
surt, intentant aprofitar tot el 
dramatisme de I'escena amb mit
jans pictórics, la major part de les 
vegades més que convencionals, i 
valent-se del que podríem anome
nar una parusia imaginária, una 
aparició que no ha tingut lIoc peró 
que I'exvot mostra i en fa partícip a 
qui I'observa (2) . La intervenció 
s'ha portat a ter me de forma invisi
ble peró cal que es manifesti pictó-

ricament, que es faci visible peró 
queconservi I'aurad'una preséncia 
secreta . D'aquí els núvols que en
volten els personatges celes tials en 
les pintures votives i que els allibe
ren de qualsevol dubte sobre la seva 
identitat. Es pretén demostrar que 
el món terrenal és en mans del món 
supraterrenal i amb ell el destí deis 
personatges representats . 

La dobl e vessant de I'exvot, 
doncs, queda clara des del primer 
moment: és una ofrena a I'ésser 
sobrenatural benefactor i a la vega
da memória deis fets. Memória que 
incrementara indubtab lement el 
prestigi del sant, santa o verge im
plicats en el miracle i passará a ser 
una imatge totalment intel.ligible, 
la qual no solament comunicará el 
que d'ell a es desprén superficial
ment, sinó que a la vegada sera un 
referent amb possibilitats de con
nexió amb les altres imatges de 
miracles que ornin la hipotética 
capella, església o santuari on pu
gui trobar-se. Son imatges que 
s'obren al concepte que la vida está 
su bjecta totalment a I'esfera divina. 
Les composicions estereotipades 
que emanen deis exvots pintats il ·
lustren a la perfecció aquest fet re
presentant simultániament, en for
ma de desdoblament icónic, I'ámbit 
celestial: format per I'ésser benefac
tor pintat levitant estáticament dins 
un oval nebulós, i el terrenal: on es 
situen els humans, sempre desespe
rats i sempre expectants . L10cs tan 
distants entre si com La Torreta i I'es
glésia de Sant Nicolau a Murnau 
(Alemanya) produeixen exvots pin
tats que es regeixen per la mateixa 
base compositiva, fruit d'una lIarga 
tradició que arrenca almenys des del 
segle)0/ (3) 

(Illustració 2 i 3) 

Abans de tot, peró, tot art serveix 
perqué els qui el produeixen s'hi 
reconeguin . En els exvots pintats, 



2: Imatge votlva bavaresa de I'esglésla de Sant 

Nlcolau de Murnau donada el 1763 per Maria 

Schmldln. Extreta de Der Blaue Reiter. 

3: Exvot de Joan Sunyé. La Torreta (Montmajor) La 

dona té un gran paper en la imatge votiva. En un tant 

per cent molt elevat el fet votiu en I'amblt domestic 

és centralltzat per ella. 

5: Exvot amb I'administració del viatic. L'ambit celestial 

presenta la particularitat de tenir pintada la marededéu sobre 

una peanya. El prodlgi, en aquesta pintura votlva, sembla que 

hauria estat obrat per la Imatge de I'ésser celestial, dit d'una 

altra manera, per la seva representació estatuaria. 

a pan de tat el que s'hi vulgui veu
re, h i ha quelcom que no es pot 
defugir, i és que són un retral verí
dic de l'época en la qua l foren pin 
talS. En sanluari s on 'hi ha una gran 
profusió de pintures votives es pal 
pa el dia a cIia cIe qui va ofrenar-Ies 
lan 5015 obse rvalll algunes escenes , 
les quals revelen si el grup soc ial a 
I'empara del santuari era de majo 
ri a camperola, industrial o lenia 
una eSlrela relació amb el mar. 

Exvots pintats de I'església 

de La Torreta 

La Torrela és una pelila església 
que forma pan del municipi de 
MontmaJor (Berguedá) 1 im il ant ja 

amb Navel (50Isones). El seu in
terior és ornat amb pintures voti
ves que representen diverses si tu
acions. EIs exvots, la majoria de is 
qual s daten de mitjan segle XIX, 
són de petites dimensions , al vo l
tant de 2Sx3S cm, i estan execu
tats a l'oli i sob re fu sta. La seva te
mát ica és va ri ada tot i no 
escapar-se en abso lut deIs cánons 
habituals per a aquest tipus de 
pintures. No indueixasorpresael 
fet que les pintures que més hi 
abunden són les que fan refe ren
cia a la malaltia. Consultant xifres 
que aponen dades de tat Cata lun
ya pot comprovar-se que al vol tant 
de l 40% de is exvots censats trac
ten aquesta temática (4) Més in-

leressant és el nombre eI 'exvolS 
que fan referencia a fels vinculats 
a I'ús eI 'a rm es. Mentre a Calalun
ya ronda eI8%, a La Torrela n'exis
te ix una concent ració que ratlla el 
31 % si sumem els percenlalges 
desglossats com a "abusos i agres
sions" i "mi lícia i guerra". La res
ta, lant lemáli cament com percen
lual, no se separa en excés deis 
percenlalges ofens pe ls exvOls 
calala ns . D'al tra banda , no cIe ixa 
d'ésser curiós que I'á rea de prolec
ció de la maredeel éu ele La Torre
la , marcadamenl rural, no hagi Il e
ga l més pinlures vO lives amb 
I'anima l com a prolago ni sla i sí en 
canvi amb va ixe lls com a cent re 
del petil uni vers ele l'exvol (5) 

4: Exvot on figura el nom de Cardona, 

possible familia donant o pintor. El gest 

de desesperació Ila ma sobre el bressol 

Indiquen clarament el moti u de la 

demanda d'ajut celestial. Observl's que 

en I ' estan~a hl ha penjat un quadre 

d'una marededéu que Indica la fe que 

els donants tenen en la seva capacitat 

Intercessora. En un exvot, el quadre 

dlns del quadre no s'ha d'lnterpretar 

com una decoració més, slnó com a una 

manera de revelar que la confian~a en 

un o altre sant, marededéu ... es veu 

sempre recompensada. 

6: Exvot amb la marededéu de La 

Torreta. 

Alguns exvots 

Els interiors, els malalts i 

I'acdó de grades. 

Com J3 s'ha apuntal anleriormenl 
les pintures vo tives deel icades a la 
malallia són lesmés ab undants a La 
Tor rela i la seva com pos ici ó és 
eI 'una gran simplic ilal el lIil del 
malalt on apareix eSliral i coben, 
ensenyan l lan 5015 el cap amb la 
cara eX lremadamenl páliela i els 
parents que, agenoll als la majoria 
el e les vegaeles, imploren la guari
ció o mostren claramenl la seva 
desesperació amb un gestl an evo
cado r com convenc iona l. (11 ·

lustració 4) 

7: Exvot de simple acció de gracies a La 

Torreta, amb una enigmatica alcova fora 

de camp i una impossible perspectiva. 
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8: Exvot. La Torreta. 

El evada per sobre I'escena, la 
Mare de Oéu es di sposa per al mi
racle que es produirájust quan el 
so l' li c it ant hag i lI anc;a t el vo t 
d'o ferir la pin tura que recordi els 
fe ls si la guari ció es prod ueix (6) 
(lllustració 5 i 6) 

Els fons poden ésse r molt sim
ples o de més complexitat, segons 
I'hab ililat del pintor, que la majo
ria de les vegades sol ésser poca , tot 
i els intents fru strats de fer jugar la 
perspect iva al seu favor. La creació 
d'un es pai pl ás li c com el de la 
(i llustració 7), un exvot de sim ple 
acc ió de grácies, c1emosl ra la man
ca de relació de la figura amb I'en
torn i de les pan s amb el to l. Hom 
pOl imaginar que en un instant el 
pcrsonalge ha de se r irremissible
ment xuclat per la po rt a de dos 
balents que lé al dan'ere. Tot i així 
pot observar-se la riquesa de la cam
bra, que contrasla am b la senzil! e
sa estructural deis exemples an te
riors . La pintura decorativa de les 
parels i el vesluari de l personatge 
demostren que el fel vo tiu és patri
moni de totes les c1asses socials. 

Abusos, agressions, milícia 

i guerra 

Si una cosa temien els devots de La 
Torreta des prés de la malaltia era la 
vi olencia deis humans cap als hu
mans en tot es les seves variades 
form es. La presencia uniformada 
deis so ldals és un fet relativament 
freqüent en els ex-vots de la pelita 
església. Tam bé la d'homes armats 
id entifi ca bles co m a band olers i 
paquelaires. 

Entre els més deslacables n'hi ha 
un, de senzil!iss ima factura , que 
representa un so ldat amb una feri
da al geno ll esquerre, vestit amb 
casaca verda i pantalons verme lis, 
amb el camal arromangat, assenya-
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lant la na fra que Ii curá la Mare de 
Oéu. (Jllustració 8) El personatge, 
que está dret allímil de I'espai pic
toric i si tuat exactament sobre el 
marc del quad ret, sembla que vol 
transcendir-Io amb la cama ferida . 
Es compon a com si so rtint de I'es
pai on está representat i deixant-Io 
enrere per passa r a I'alt ra banda 
s' haguessin d'acabar per a el! els 
dolors de la ferida; aquesta és un 
foradet efectuat a la fusta de I'exvot 
del qual raja una sang lan vermella 
com si fos pintada. 

La pec;a més excepcional on apa
reix soldadesca de tota La Torrela 
és una pintura de dimensions més 
grans executada sobre tela i que 
mostra el rei espanyol Ferran VII 
(1784-1833) dret en un carro esti
rat per dos cavall s arribant a Baio
na . (Jllustració 9). Com a exvot és 
tola lment atípic encara que usa de 
la disposició iconográfi ca habitual. 

11: Perdre el ruc és perdre 

moltes coses; més del que 

sembla. 

9: Exvot. La Torreta. 

No hi ha, pero, per enlloc ell erme 
ex voto que els idenl ifica com a tals. 
O'alguna manera el do nant, ja sigui 
per mimesi o per una altra raó, va 
segu ir el mateix cánon re presenta
tiu d'una pintura votiva fent-se res
so d'un sentimenl collectiu . 

A la pintura ve iem f erran VII , el 
rei des itjat, envo ll at de mi li tars i 
sobre una carrossa, que és conduH 
a la població basca de Baiona. En 
la part supe ri or del quadre hi ha 
una escena de carnatge per arma de 
foc que recorda-vaga ment i salvant 
les di stancies- els afu se ll amenl s 
magistralment pilllals per Gaya. En 
I'espai rese rvat a lal decle hi ha, per 
últim , la Mare de Oéu. Lescena es 
desenvol upa en un paisalge árid i 
lravessal per una sinuosa inscrip
ció que ens aporta la següent infor
mac ió "ENTRADA DE fERNANDO 

7" AB TRAYCIODE BONAPARTE EN 
BAYONA/VLTlMAMEN LOSFRAN-

CESOS QVEDAN DERROTATS PER 

LO EXERCIT DELSA L1ATS". El text 
és c1 arament favo rable al rei espa
nyo l i d'una banda fa re ferencia a 
I'a rbit ratge de Napoleó que es re
solgué amb la consti lució de Baio
na de I'any 1808 i la proclamació 
deJosep Bonaparte com a rei d'Es
panya; i de I'alu'a es fa resso de les 
derroles que els francesos so frei
xen a mans deis al iats. En la pin
lura conviuen dues escenes allu
nyades en el temps pero que es 
complement en fins a permelre lI e
gir les in tencions del donant , que 
no són alt res qu e les de desitj ar la 
derrota deis francesos posant sota 
I'aclvocació de la Verge les victo
ri es de is ali ats sobre aquests, els 
quals acabarien perd ent la guerra 
a Espanya e11 814. Tenim davant, 
doncs, una pintura claramen t exe
cutada du rant la Guerra del Fran
ces, que ofere ix pocs dubtes a la 
seva datació aproximada, que s'ha 
de situar en els darrers mesos de 
18 13 o en els primers de 1814. 

Dins del capi tol dedi ca t a les 
agressions i abusos representats als 
exvOlS cal parar esmen t en un que 
deslaca per la seva brulalitat, qua
lil at i singular disposició form al 
deis personatges rep resentats. Com 
I'an terior és at ipi c perque enlloc 
fi gura esc ritl' inevitab le ex \'oto (11·

lu stració 10). En un 1I0c arid una 
partid a d 'homes armats passa a 
baioneta i lapida un home nu cai
gut a terra al qual han robat tot el 
que ponava , vest its inclosos. Lin
teres de la representació rau en el 
fel que I'artisla s'apropiá d'un regis
l re iconografic que s'aproxi ma a 
I'ul ilitzat per la rep resentac ió d'es
cenes martirials. El cos nu clive llat 
pel ferro de les baionetes i sobretot 
els personatges que es disposen a 
lI en<;:ar les pedres remeten I'obser-



10: Exvot. La Torreta. 

vador a pintures de tema religiós on 
el martiritzat assoleix la glória a tra
vés del do lor i la mort violenta. 
Aquí, peró, ningú dona al "mártir" 
ca p palma des del cel com es fre
qüent en quadres d'aquesta temá
ti ca , sinó que I'ámbit celes ti al se
gueix essent el tradic ional en els 
exvots. Cescena, peró, ultrapassael 
que és normal en el món de les pin
tures votives i arriba ga irebé a sa
cra lit zar el sofrim ent de I'anónim 
personatge que, per miracle, sobre
visqué al quin podia haver estat el 
darrer trángol de la seva vida . 

Animals 

[ Is exvots so rgit s de zones rurals 
cont emplen la relació deIs humans 
amb cls animals des del punt de vis
ta de la possib le pérdua d'aquesls 
darrers per part deIs pr imers El 
cavall, el ruc, la mu la i tots els al tres 
tan impresc indibles per a la vida al 
camp s'han de veure en problemes 
com els que mostra I'exvot de la 
( illLlstraeió 11), en el qual, per a 
desesperació del pagés , el ruc s'es 
timba sense que ell pugui fer alt re 
gest que aixecar els bra¡;:os Amb 
una so la ull ada a I'escena, clara i 
lacón ica , queda revelada I'eficácia 
de la rep resentac ió 

Mariners de terra endins 

Pocs exvots mariners podem espe
rar t robar-nos en esglésies de !'in
teri or, per aixó quan apareixen són 
la ,-arel av is del grup o La To rreta 
guarda la imatge de EL VAPOR tal i 
com s'espec ifi ca al buc d'un vaixe ll 
que, cfectivament, és un vapor de 
tipus mixt i propulsió a rodes, un 
deis primers sistemes de propu lsió 
que ens permet datar la pintura 
com a no ant erior al 18 17 (8) (JI -

ILlstreleió 12) . La pintura mostra, per 
tant, una escena de les primeres 

12: Un exvot mariner lIuny del mar, La 

técnica juga també males passades, 

époques de la navegació a motor, 
que fa d'aquest exvot una pe¡;:a es
pecialment valuosa, ja que el pro
grés cienti fi c i técnic no está exempt 
de peril Is i troba també el seu 1I0c 
en la representació votiva. 

La conservació 
deis exvots 

És indubtable que els exvots pin
tats són un patrimoni important i 
va luós. Nom és I'antiguitat de la 
gran majoria, que pot ésser de més 
d'un segle,ja els fa atractius als ulls 
de I'observador actual. El temps 
revaloritza I'exvot i massa vegades 
passa a ser un valor de canvi a les 
botigues o rerebot igues deIs anti
quaris aban s que els successors deIs 
donants d'aq uell a o altra església o 
santuari s'adonin del seu veritable 
valor. Un valor que no ha de ser 
monetari per for¡;:a peró que indub
tablement constitueix un patrimo
ni important que s'hauria de difon
dre. Cal inventar iar, estudiar i tenir 
catalogats, com a mostres precioses 
d'art popu lar que són tots els exvots 
del Berguedá (9) De la seva cata
logació i estudi no s'obté tant soIs 
informació a nivell artístic sinó que 
són un retrat fid el de lasocietatque 
els generá . Una Ili ¡;:ó de la petita 
história d'una comunitat , ád hucen 
els aspectes menys materialistes,ja 
que és inev it able pensar que, en 
I'exvot, I'espe ran¡;:a es ve u acom
plerta i acaba essent la representa
ció d'un moment que acabará esde
venint feli ¡;: , pintat amb colors vius 
i plans, i una mostra de l'alegria que 
provoca haver deixat les dificultats 
enrere. 
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perar fin s al 1834, any en qué el vapor 

Ba lea r de la sode tat barc e lonin a 

Vil ardaga,] uliá i Reynals va comen<;ar 

a cobrir la IInia de Mallorca a Barcelo

na . Arcadi Ga rcla Sanz, Historia de la 

marina ca talana, Editorial Aedos, Bar

ce lona, 1977. 

Un va ixe ll m olt semblant al pintat a 

I'exvot es pot veureal quadre de] oseph

Mallord, Willi am Turner Tite Figltting 

Téméra ire Tugged lO It er Last Bertlt lo be 

Broken Up, data t del 1838-39, dat a pos

s iblement molt propera a la de la rea

lització del quadre votiu . 

9 . Actu alment I'Á mbit de Rece rques del 

Be rguedá está fitxam , invemariant i fo

tografiant tots e1s exvots de La Torre ta 

d e ca ra a completar un ca táleg de is 

exvots pi m ats al Berguedá. 

de 1808) Ca rles IV es ve u obliga t a ab- Josep Carreras Vil .. 
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