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Descripció
Aquestes pintures corresponen a un sepulcre situat al presbiteri de l'església. Segurament
el difunt es posaria en un sarcòfag no esculpit a semblança del monument de Foces (Osca).
Es tracta de pintura mural de tècnica mixta: combinació de fresc, tremp i pintura dissolta en
un medi greixós. El tema central està situat dintre d'un arcosoli que un Crist representat de
mig cos, sobre uns núvols, presideix. Té els braços aixecats i porta a l'espatlla esquerra un
mantell vermell que li cobreix mig cos. El nimbe que li circumda el cap és vermell; a prop hi
ha l'alfa i l'omega. El fons és blau fosc. A cada costat del Crist,a la part inferior, hi ha
sengles personatges aixecant la tapa dels seus sepulcres ornamentats amb acanalats. La
part inferior de l'arcosoli sobre un fons clar estelat, hi ha representades les imatges de dos
àngels, identificats amb els arcàngels Sant Miquel i Sant Rafael. El primer branda una
llança que s'intueix com clava damunt un drac, del qual només se'n conserva la cua.
L'intradós de l'arc, és presidit per la figura de l'Agnus Dei de color blanc, amb el cap nimbat;
tot ell dins un cercle de color blau. A banda i banda sobre fons vermell hi ha un parell
d'àngels, amb túnica i cap nimbat que fan sonar llargues trompetes. A la part inferior
esquerra de l'espectador, hi ha representada l'anàstasi o davallament de Crist als llimbs. A
mà dreta, hi ha l'aparició de l'arcàngel Sant Miquel al mont Gargano; sobre un fons groc, un
personatge vestit amb túnica blanca llança un dard contra el sant, que ha estat representat
en forma de brau. A la part frontal del parament, a mà dreta, es representa l'escena del
pecat original (Adam, Eva i la serp), sobre tres franges horitzontals. De la meitat esquerra,
només es conserva la part inferior. Amb molta probabilitat hi hauria representada
l'Anunciació, com antítesi de l'escena del costat, ja que és la representació de les paraules
que Déu li diu a la serp: "Una dona et trepitjarà el cap". Al costat esquerre de l'arc hi ha un
àngel turiferari; sobre fons vermell, porta un nimbe, túnica i ales de color fosc. Al costat dret,
hi ha un gran ocell amb un peix al bec. A sota aquests elements hi ha, molt mal conservada,
una epifania, els tres reis sota tres arcades. L'escena de la dreta no s'ha conservat.
Flanquejant tot el conjunt hi ha les imatges de Sant Pau de Narbona, a l'esquerre; i Sant
Cristòfol, a la dreta. Al costat de la cara barbada de Sant Pau, hi ha la llegenda que
l'identifica PAVLVS. Damunt la seva figura hi ha representada una ciutat. La imatge de Sant
Cristòfol està molt deteriorada, ha perdut totalment el cap i se l'identifica per la imatge de
Crist a les espatlles. A nivell iconogràfic les pintures de Sant Pau tenen una temàtica
plenament gòtica sobre un esquema formal romànic.
Observacions:
Es conserven a l'Àrea IV. Romànic: sala de pintura romànica del Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona amb el número d'inventari MDCS 4.

Història
Aquestes pintures es van arrencar de l'església de Sant Pau de Casserres durant el període de
la guerra civil espanyola (1936-39) i ingressaren al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona l'any
1940. L'any 1979 es va fer una restauració de l'església de Sant Pau que va permetre descobrir,
sota l'arrebossat de la nau, nous fragments de pintures romàniques, que completen les que
figuren en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. El tema central de les pintures és el judici
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final i la font literària directa seria el text d'Honori d'Autun "Elucidarium", escrits pels volts de l'any
1100 i molt divulgat en l'obra de Vincent Beauvais SERRA (AADD:1985, 159).
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