ELS GOSSOS DE SANTA MARIA
Santiago Serrano Maya
Si entrem a 1'Església perla porta denominada de les Núvies i que esta
més a prop de la pla9a Major i mirem segons s' entra a 1' esquerra, veurem
tres capelles laterals a l'altar major i per darrere el deambulatori on es
localitzen les vuit capelles d' iguals dimensions amb que compta 1' absis.
En les capelles laterals i en les del deambulatori es conserven diferents
sepulcres.
En la tercera de les capelles del creuer, la de Sant Raimund, es conserva
el sepulcre de Ramon Serra 'el Vell' (1355); si continuem el recorregut,
trobarem que en la quarta capella absidial dedicada al Nen Jesús, abans
de Sant Isidre i encara més abans de Sant Martí trobarem el sepulcre del
ric mercader de Cervera, Ramon Serra 'el Major' (1382); en la cinquena,
dedicada al Sant Crist de la Sang, hi ha la tomba de Bernardo Major,
Escriba Reial de la Vila, i en la sisena dedicada a Sant Jaume trobem el
de Berenguer de Castelltort, fundador de !'hospital per a pobres malalts
de la vila, les despulles del qual foren portades des de Barcelona el 10
d'octubre de 1329. Als peus de les figuresjaients d'aquests quatre personatges trobem uns petits gossos molt semblants, són els denominats 'gossos de la fidelitat'.
Gossos, el primer animal domesticat per l'home fa milers d'anys. Un
dia un llop s'apropa a la foguera d'un grup d'homes i un d'aquests 1i va
llen9ar un os, d'aquest acte simple i net com un anell, s'ha anat signant
un llarg pacte que ens ha arribat fins ara. Els homes hem seleccionat
d' aquests llops que s' apropaven, aquells animals més docils i menys
agressius, hem buscat i trobat un nou tipus de llop. Hem ampliat el seu
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període de cadells, els hem infantilitzat, i per últim els hem incorporat a
la nostra manada. Hem creat el gos. Un animal únic que s'ha incorporat
al nostre grup i que ens reconeix coma cap. Un gos sense cap de manada,
sense amo, és un gos perdut, sense referent, és un animal cec i sord, sense
cap raó per viure.
Hem creat gossos per a tots els habitats i per a totes les activitats,
gossos per a la cacera, rapids com els galgs, resistents com els podencs,
rastrejadors com els pointers i perdiguers; altres petits i allargats per a
perseguir els conills dintre de les seves lludrigueres; gossos pera ajudar
en la pesca, els gossos d'aigua; gossos forts i intel.ligents per conduir i
defensar el ramat, els pastors; gossos per arrossegar grans carregues, els
huskies i siberians; grans gossos pera la defensa i 1' atac, mastins i dogos.
Gossos per a la guerra i gossos per a la pau. Els gossos reflecteixen el que
hem sigut i també el que podem ser. Ens han servit en tots els climes i en
totes les terres i sempre han acomplert amb la seva part del tracte, la
fidelitat.
Els romans imaginaven la fidelitat comuna deessa, habillada de blanc,
amb una clau a lama i acompanyada d'un gos. Peral grec Homer, la
fidelitat és Argos, el gos d'Ulisses, qui espera el seu amo per vint anys,
és l'únic que el reconeix quan toma disfressat a casa i mor després de
llepar-li lama. Tots hem escoltat, visto sabem de gossos fidels fins més
enlla de la niort; gossos que no es mouen de la tomba del seu amo; gossos
que es mantenen ferms davant de les portes dels hospitals on els seus amos
han sigut ingressats. Gossos que segueixen la pista del seus a través de
kilometres fins i tot travessant pai"sos (se sap d'un gos que va anar des de
Belgica fins a Galícia darrera la seva farm1ia). Gossos enterrats en lloc
sagrat perla seva fidelitat, com el que esta sepultat en el cementiri parisenc de Pere Lachaise al costat del seu amo, després que el mateix batlle
de París així ho autoritzés. Gossos i fidelitat, en la practica totes les
cultures han establert aquesta relació; és per aixo que als peus d' aquest
senyors de Cervera els trobem, petits, esculpits en pedra i més enlla de la
mort. Per als senyors la seva fidelitat era dirigida a dos costats, en el cas
de ser un sepulcre que representa esposos, els gossos simbolitzen la fidelitat conjugal, el matrimoni com a vincle indissoluble i etem. Pero per
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sobre de tot la idea de
fidelitat es dirigeix al
món de la fe, és la fidelitat a Déu i l'Església.
Als gossos se'ls
atribueixen també uns
altres atributs, junt a la
fidelitat hi ha el de la
vigilancia i es creu en
la seva capacitat pera
establir contacte amb
el regne dels morts; és
molt comú la creen~a
que el gos o lora la mort
i que el seu udolar la
senyala. També es pensa que veuen els esperits i animes en pena i
que per aquesta capacitat podrien avisar
dels perills en el viatge
al més enlla. Com se
sap els gosSOS ten en
una olda molt més fina

Sepulcre de Berenguer de Castelltort, a l'església de Santa Maria de
Cervera. (Fotografia Jordi Prat)

que nosaltres, escolten els ultrasons, per tant la seva percepció és diferent
a la nostra, i si a aquesta capacitat li sumem que poden olorar i distingir
aromes amb una capacitat mil vegades més gran que la nostra, ens dóna
que el seu món sensitiu és molt més gran que el nostre. És un món diferent,
alié, al qual nosaltres ens hi aboquem a través deis seus avisos. És aquesta
una altra raó per a estar als peus dels senyors de pedra, serveixen de guíes
en el viatge noctum sense retom.
Si aneu a mirar els sepulcres de 1' església, convindreu amb mi, que la
postura dels petits gossets no és natural, no és la del gos estirat als peus
del se u amo, ni tampoc és la postura del gos atent al costat de 1' amo. De
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fet fa la impressió que el senyor esta damunt del gos, i si el posessim
dempeus, aquest xafaria el gos. A més a més si us fixeu en la forma en que
estan esculpits els peus del senyor fa la sensació que aquest esta fent
pressió sobre 1' animal.
El simbolisme és ricen interpretacions, en l'Edat Mitjana, el gos simbolitza també la fidelitat dels vassalls al seu senyor. Aquests peus que
trepitgen el gos podrien representar la situació social de 1' epoca. Senyors
que exigeixen i obliguen a una fidelitat sense límits als seus vassalls.
Dintre de les interpretacions propies del cristianisme el gos presenta
altres en derivades de la seva utilització pels pastors, fa de guardia i guia
dels ramats per tant a vegades apareix com al.legoria del sacerdot (els
dominics creats entre el 1215 i el 1216 són representats per gossos
blanquinegres; Domini canes, gossos del Senyor). Recordem que el ric
mercader Ramon Serra, 'el Major' obté el permís del Consell de la Vila
per construir 1' altar i al seu costatla seva sepultura mitj an~ant el pagament
de cent florins a 1' obra de 1' església. Berenguer de Castelltort, en el seu
testament de 1389, lega tres-centes lliures i més en cas de ser necessaries
per erigir el seu sepulcre, reparació de la capella, retaule, tanca de ferro
i vidreres. És a dir, en 1' epoca, per ser enterrat dintre de la seu, tot era una
transacció economica, un pagament, un acord comercial. 1 són, per tant,
aquests petits gossets que estan sota els peus dels seus senyors, símbols
d'una església que exigeix un pagament per l'enterrament dintre del recinte sagrat. Poden ser, per tant, part del joc de poders de 1' epoca entre
senyors, comerciants i clero.
Per 1' Islam el gos és un animal impur, segons la tradició del Profeta,
aquest hauria dit que un recipient on ha begut un gos havia de ser rentat
set vegades, essent la primera amb terra per purificar-ho. L'Islam és presenten la Península fins a finals del segle XV, podría donar-nos una pista
del perque els gossets estan sota la sola de les sabates. La sola de les
sabates és ellloc més impur de les vestimentes, és el punt de contacte amb
les immundícies del terra, ambla sola del cal~at es xafen les aliman-yes
i els insectes que s' arrossegen.
Fins ara hem tancat un cercle.
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Tot el simbolisme
i tot 1' art és simbolic;
és aixo, cercles i més
cercles que s' obren i
es tanquen, segons
vagin els pensaments.
De fet, els elements
simbolics són aquí
per aixo, per pensar.
Vull pensar que els
gossos esculpits en
Detall de la imatge anterior
pedra que estan sota
els peus deis seus amos en els sepulcres que es troben en l'església de
Santa Maria, petits, amb els seus caps aixecats, atents al que s' apropa
(com jo) a mirar-los, atents amb els dits enganxats al terra, a punt de
saltar... són els gossos de la fidelitat. D'una fidelitat antiga, encara més
que la nostra Edat Mitjana, d'una fidelitat que va néixer fa molt de temps,
en un temps obscur quan un llop es va atansar a la foguera d'uns homes
i un d'aquells va llen~ar un os, unes deixalles i en l'arc que es va formar
entre lama i el ganyotde !'animal vacomen~arel pacte entre l'home i el
gos.
El gos ens ho dona tot, la seva vida, la seva fidelitat sense límits;
nosaltres ho he m aprofitat tot d' ell, ha sigut la nostra bestia de carrega, el
nostre guardia, la nostra arma, la nostra o'ida, els nostres ulls i el nostre
nas. Ens ha acompanyat a través del temps, de tots els continents i a través
de tots els climes i encara és aquí esperant una vegada més un gest, un
signe per posar-se en marxa una vegada més. Ens ho han donat tot, nos altres sempre els donem menys.
Agafeu el cap d'un gos ambles dos mans, mireu el fons deis seus ulls
i veureu el pacte de fidelitat que fa molt de temps hem signat amb ells.
Sant Magí del2001.
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