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Capítol 4
Els contexto« de le* escenes assumpcicnistes
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Les nombroses escenes del cicle assumpckmista pertanyen ts a obres

dels segles XIV i XV* formen part de peces artístiques molt diverses. Els

reMute, Ja siguin esculpits en pedra o en fusta, o bé pintats, són el grup

més nombrós, però lambé hi ha algunes pintures murals, claus de volta,

manuscrits, vitr lis. i un exemplar de cadira episcopal, de monument

funerari de capitell de claustre, de timpà i de baldaquí. Així. si des del

punt de vista de procediments artístics podem parlar bàsicament de

pintura, mura . sobre taula o pergamí, d'escultura o relleu, en pedra o

fusta, i de vidriería, en canvi, per la ubicació i funcionalitat hi ha una

major diversificació. És a dir, un retaule podia anar destinat a l'altar

major o a una cape* a pertanyent a un gremi o a una família ; k pintura

mural podia decorar l'al*.; s o els murs laterals de la nau ; un vitr il1, podia

ocupar la rosassa de la façana o un dels finestrals de la nau o del

presbiteri ; un manuscrit Il·luminat podia ser un missal, un breviari o un

llibre d'hores, etc.

En cada obra, d acord amb aquesta diversitat assenyalada, les imatges

s'organitzen en funció del significat global que el seu promotor ha decidit,

de manera que, quan nosaltres votem comprendre el paper que compleixen

ks escenes assumpcionistes dintre del conjunt al quai pertanyen, és

indispensable que coneguem totes aquestes qüestions de context. Ja que

són tea que en cada cas de*errainen t! sentit precis que se'ls donava. Però

per dur la investigació per aquest camí. sovint ens trobem amb greus

problemes que fan del tot Impossible entrar ¿n la qüestió

El primer d'aquests problemes és el de la conservació. Força vegades, a

l'hora d'anomenar les obres del nostre corpus hem hagut d'utilitzar

l'expressió "taula solta*, perquè es tracta de peces que havien format part

d'un conjunt, generalment d'un retaule, que ha estat desmuntat, repartit
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per diferents llocs - museus, col·leccions privades, etc. * o perdut en bona

part. En aquests casos, dòrics, la peça que hem catalogat només permet

una lectura iconogràfica per establir-ne la tipologia, perd no pot ser

considerada en un sentit més ampli. Aquest és el ca? de peces com la clau

de volta procedent de la derruida església del convent del Carme de

Barcelona (M.N.A C., núm. in. 9996), la taula de te Coronació del Museu

Diocesà de Palma de Mallorca, la taula del Seguici fúnebre, atribuïda ai

Mestre de To fa. d'una col·lecció privada de Barcelona, la taula amb un

relleu de te Dormleio que es conserva a la catedral de València, tes restes

d'unes taules de la Dormició i la Coronació, amb un valor purament

nominal, conservades a te rectoria del poble de Selva, a Mallorca, etc.

Altres vegades ei conjunt de l'obra ens ha arribat en millors condicions,

però llavors ens podem trobar amb u.ia altra problemàtica • el

desconeixement total de dades, començant pel fet que, fins i tot, s'ignori

el lloc d'origen. És el cas que solen presentar moltes de les obres que es

conserven en museus í col.kccions de l'estranger : l'anomenat políptic de

te vida de Jesús i Maria de la Pierpont Morgan Library de Nova York. el

retaule de la Walters Art Gallery de Baltimore, el retaule atribuït al

Mestre de Cubells del Metropolitan Museum de Nova York, el retaule del

Museum of Art de Kansas City, etc. Però també algunes obres que s'han

quedat a l'Estat espanyol tenen les mateixes deficiencies : retaule de la

Verge del Museu de Vilafranca del Penedès, retaule de Sant Jaume del

M.N.A.C. (núm. in. 64044), el retavte dels Goigs, atribuït a Pere Nicolau

del Museo de Bellas Artes de Bilbao, el retaule de la col·lecció Muño?, de

Barcelona, el retaule de te Verge i sant Marc de te col·lecció Serra de

Àlzaga de València, etc

Evidemment, cl» dos problemes també apareixen Junts, com en la
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desapareguda, taute de li Coronació que fins l'any 1936 es va conservar a

l'església de Bellpuig, o bé en el fragment de pintures murals que

possiblement van ser arrancades de l'església de Sant Jaume de Frontanyà

i que. després de passar per alguna col·lecció privada, avui són

il·localitzables. També es pot donar el cas que la peça s'hagi conservat in

sflu . però que te manca -estudis faci difícil poder albirar te veritable raó

que Justificava te iconografia de l'obra en aquell lloc concret. Pensem en

peces com te (teu de volta de l'Assumpció d'una de tes naus laterals de

l'església de Sant Llorenç de Lleida o en cl timpà de te Coronació de

l'església arxiprestal de Morella. Altres vegades, el conjunt ens ha am bat

fragmentari : les pintures murals de te paret esquerra del presbiteri de la

Seu Veite de Lleida potser formavn part d'un programa més ampli que

desconeixem, perquè en els altres murs no s'hi ha conservat res. D'altra

banda, reformes posteriors poden haver transformat aiguna part d'aquest

conjunt : els vitralls de te capçalera de te catedral de Girona eren dedicats

al tema de te Vida de te Verge però el primer va ser substituït al segk XVI!

Així doncs, només les obres que s'han conservat senceres i en el seu

Hoc d'origen permeten d'aventurar una hipòtesi del seu significat global.

Es, per exemple, el cas ¿el conjunt de claus de volta d'un temple, sempre

que l'edifici s'hagi construït en un espai de temps no excessivament

prolongat, ja que llavors hi ha el pertü que s hagi trencat amb el possible

programa inicial, com va passar, per exempte, a les catedrals de Girona.

Barcelona o Tortosa. En el cas dels retaules, com que per ells mateixos ja

són unes obres prou complexes, encara que hagin estat traslladats a

altres indrets, sovint resulten mes oberts a tes interpretacions, tot i que el

coneixement de tes dades relatives al seu promotor, al Hoc que ocupaven o

a tes circumstàncies en què foren créala poden fer comprendre millor el
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sentit de! programa

Després del que acabem d'exposar, és evident que resulta sumirament

dificultós aventurar-se a mantenir unes hipòtesis sobre el significat globe.1

de cada un dels conjunts ate quals pertanyen les obres del nostre recull i,

a la vegada, sobre el paper concret que ht tentón les escenes del cicle

assuaipcionista. Per això, en aquest capitol ens limitem a d uñar una

classificació de les grans temàtiques que creiem que regeixen en les obres

que coneixem mínimament bé. De fet, doncs, intentem assenyalar les

directrius que haurien de servir per encaminar un estudi detallat de tada

obra o conjunt en concret.
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4.1. la Vida de Maria.

Anteriorment hem vist com en el romànic ei cicle assumpcionista

s inscrivia en uns contextos dedicats a la vida de la Verge, encara que

sempre en relació amb el programa de salvació que Deu va preparar per a

la humanitat. De la mateixa manera, en els conjunts gòtics, les escenes

del final de la vida de la Verge soten ser les que conclouen els diversos

episodis cristològics í :nan«ms» que s'hi figuren. Però, tot i la constant

presència d aques*es e^œnes assumpcionistes i la plasmació plàstica de

passatges dels relats apòcrifs, que fins ai segle XIII gairebé no s'havien

representat, el cicle no pren un valor independent. 3en poques vegades

podem parlar de conjunts pròpiament assumpcionistes. AM. encara que

la Dormido, la Resurrecció i la Coronació s.guin les escenes mes

característiques de les portades gòtiques franceses, en irolts casos formen

pa*t d'un programa iconogràfic molt més rmpli amb temàtiques com la

del Judici Final, k Infantesa de Cnct, l'Arbre de Jessè, t-tt-.^ue engloben

tes diverses portes de l'edifici ',

4.1.1. l /EXCLUSIVA DEL CICLE ASSUMPCIONISTA.

Del nombrós material dels segles XIV i XV que hem aplegat, només

dues obres estan dedicades de forma íntegra al tema de la Mort i

Assumpc.5 ¿e ta Verge. Cronològ'cament parlant, la. primera ¿s la pintura

mural que decorava l'absis de l'església de Santa Maria de Terrassa. Tal

com bem vist en l'anàlisi iconogràfica de tes diferents escenes dei ctoe,

aquest mural ccïueaía un impmtant nombre d'episodis, algun dels quals

°er as paradigmàtics portus de CHart» Senl s /egeu «s '•»»pfe'oaons **" sq«es* se^** d?
<AT2MEü£N'SCKXN 'Ç5v eícecioïrtw.* oàg 62 65 SAJERLANOER '970 sag 88 "-££.
1984 pàg 333 335



407

n•> ens consta que hagi estat representat cap altra vegada. L'estat de

conservació que avui nresrnten aquestes pintures f.a impossible poder

determinar amb exactitud quines eren exactament les »scenes que

s'havien figurat, però si que queda cías que e1 "ick s'iniciava amb

l'Anunciació, venien després uns quants (?) recuadres dedicats a

l'Arribada dels epèsïc's i. sembla que. sense la característica Dormido,

continuava amb la dispos*'.!''/ ''el cadàver per a l'enterrament, i potser,

amb e! Seguici fúnebre. Finalment, en el centie del registre, trencant,

doncs, ei fil cronològic, hi havia l'Assumpció amb la figura de Tomàs que

rep *I cingol !, en el sostre, la Coronació, on tots dos protagonistes eren

envoltats d'àngels músics í altres membres de la cort celestial,

probablement els apòstols.

La segona obra, dedicada íntegrament a¡ cick assumpciomsta. és el

retaule que es conserva al Museu de Vilafranca del Penedès i de la qual.

malauradament, en desconeixem el lloc d'ort^n. iot i que, en canvi, en

tinguem la dati» precisa, l'any .459. En aquest cas, però, el lloc de

preferència, *a taula central, és ocupat per la imatge de la Verge asseguda

«*ti un tron amb el Nen a la falda i un ocell a la mà dreta. Qaitrt àngels

músics els flanquegen. El tron, amb dosser i braços decorats amb

moulures apjueries i pinacles, té una ànvjlia peanya en què hi ha dues

inscripcions a manera de rroillures. En una hf ha la duia citada i en

l'ultra es pot llegir "Avé Morta gràcia plena Dominas tecum benedicto tu ".

Aquestes paraules de l'àngel GaLmel justifiquen el valor d'aquesta escena

majestàtica i. a 'a vegada, la recompensa que rep la Verge a la taula del

damunt, la de la Coronació Les quatre escenes dels laterals, l'Anunciació

de la mort, el Comiat dels apòstols, la Dormir í ó i l'Assumpció,

constitueixen el fil narratiu que porta a aquesta escena de l'àtic. Pel que
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fei al bancal, no estableix cap relació dirtc:a amb aquesta temàtica

mariana, ja que el centre é& ocupat per la Imatge del Cris, de la Pietat,

flanquejat de la Verge t sant Joan, i eus laterals contenen els bustos de

sant Pere i santa Bàrbara, a l'esquerra, t santa Ll·icla l sant Pau. a la

dreta. Es» tractava, doncs, de fer referència al sacriúei de Crtst en el

Calvari i a alguns dels sams més populars del moment, temes ben

freqüents en els retaules catalans de 1 època.

Tant les dimensions més aviat reduïdes d'aquest retaule conservat a

Vilafranca com la temàtics tant específicament mariana que presenta ens

porten a pensar qye s'nai ria realitzat per situar-lo dorera l'altar d'una

església petita o bé, potser encara més probable, d'una capella, no cal dir,

dedicada a la Mare de Déu. D'altra banda, tot i ser una obra tècnicament

rnoeesta, el fet que sigui l'úr:*c retaule conseivat dedicat exclusivament al

cicle assumpcíonisía li atorga un valor especial. Er« aquest sentit, pot ser

considerat un testi~noni del paral·lelisme que d'alguna manera existia,

entre tes arts plàstiques i tes arts dramàtiques, ambdues al servei de les

creences i festes religioses.

4.1.2. CONJUNTS EMINENTMENT MARIANS: RELACIÓ ENTRE LA
INFANTESA DE MARIA I EL CICLE ASSUMPC1ONISTA

A més dels episodis d* la mort i assumpció de la Verge hi ha un altre

cicle que també es pot considerar eminentment marià. Es tracta de la

història de sant Joaquim i santa Anna en relació al naixement i a la

infantesa de Mana. i concretament als anys que va passar en el temple de

Jerusalem al se.veí de Déu. Per això. quan es comptava amb forca espai

per realitzar uo conjunt dedicat a la Verge, aquests episodis podien ser els
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que Iniciessin ta història de ta seva vida que. Invariablement, acabava

amb l'Assumpció o ta Coronació. De toîa manera, ta ba^e apòcrifa sobre

ta qual descansen aquestes històries és el que explica que no es

representessin amb gaire freqüència i, en cas de ser-ho, que

acompanyessin sovint els passatges evangèlics de la vida de Crtct i Maria,

tal com va fer Glotto a ta capella dels Scrovegni de Pàdua 2. Un altre

exempie també italià és el de l'església de Santa Mana m Cryptas, a

Fossa, prop de 1' Aqulia. que té un caràcter força popí lar i que van Marie

considera n-alitzat entre 1350 i 1360 3. D'una categoria similar, encara

que potser de data anterior, és el conjunt de lesglésia de Chateax.meillant

(Cher), molt mal conservat 4.

L'existència d'aquests conjunts de ta primera meitat del segle XIV ens

ta pensar si l'església de Santa Marta de Terrassa també contenia un

programa similar. Les escenes que hem identificat pertanyen totes al cicle

assumpcionis ia. però tant el que es pot veure a tes fotografies fetes abans

d'arrencar les pintures com en algunes restes esparses que avui es

conserven en els plafons, permeten de tenir en compte aquesta

possibilitat

Però abans que a Terrassa, la Dormició i la Coronació ja s'havien

integrat dins cl in conjunt dedicat a la Vida <le Crisi i Marta. Ens referim

a les pintures murals que decoraven l'absis i ta volta pre * ábsida! de

1 església de Santa Maria del Bruc. En aquest cas ta tradició romànica

encara és molt evident, ja que ta volta de l'absis conté una Mofesto Dei

amb els corresponents simbols uels evangelistes i dos àngels turiferaris.

¿ ?ecö"ae*" a j« Dostv c <•••*• " aîg«** seay-do1" de G o*c va dears' ! abs-s ú sa^mía asg-'es-a tr-fc u-3
sé-' e d'esce~*$ de^ c,:^e «^'"K.or-sîc
3MAR,E 1925 v& V nàg 370-272
& , TVíiSíXT '963 Pag :63
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La Dormido i la Corone-1 ió se situen a sota d'aquesta representació

majestàtica i queden separades l'una de l'altra per una finestra. A ta volta

pre - absidal hi havia escenes de la Infantesa de Crist : Anunciació als

pastors (?), Epifania (?), els Tres Rets damit d Herodes f la Matança deis

Innocents. Evidentment, el que crida més l'atenció és la inclusió de ies

dues escent •> assumpcíonistes a la paret de l'absis, en substitució del

clàssic apostolat dels anys anteriors. A França, l'exempte més proper

podria ser el de ¿absis de ï'tsgïésia de Peyrusse (Auzabat. Alt - Loire) 5

Aquests tres cicles Infantesa de Marta, Vida de Crlst i Maria i Mort i

Assumpció de Marte, els continuem trobant en els retaules pintats del

segle XV. Així semblen indicar-ho les taules que resten del desballestat

retaule cíe l'església de Montan vana. atribuït a Pire Garcia de Benavarri

(Barcelona col. particular). Les escenes assumpciomst^s també són dues :

la Dormició i la Coronació i almenys n'hi ha tres sobre el Naixement de

Maria i sis de la Vida de Crist. Sembla que en lloc de la taula principal hi

havia una escultura, probablement una imatge de la Verge.

També el retaule que es conserva a l'església de Montsià de Palma de

Mallorca conté escenes p^rtanyents als tres cicles esmentats però amb un

sentit més concret. 1 "ula central presenta la figura de ia Y«-rge amb el

Men i és flanquejada per dues taules més, a banda i banda, que

representen sants (sani Blas, santa Magdalena, santa Llúcia i sant

Antoni) Al damunt d'aquesta imatge ma jes U tica ni ha l'escena de la

Verge jovereta que puja els graons del temple de Jerusalem i, a te vegada,

és sobremuntada per la del Calvari. La predella es divideix en set quadres

ocupats pels corresponents mprians. un dels conjunts més freqüents

de l'època gòtica. El que és més significatiu, però, és que el Goig de la

C'sí*«f*»o«fo?* »w „«o Dcr·-'&ó {DPSC^-A/WS THKX,lt' 1963 pòg
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Dormició en comptes d'ocupar ei quadre final que és el que li correspon

per ordre cronològic, es troba en l'eix central, de manera que s'estableix

una clara relició entre aquesta escena, la taula amb la Verge i el Nen, i la

de la Presentació de Maria al temple.

D'acord amb 1» inscripció que hi ha en el mateix retaule va ser la

família Salem la qui el va fer construir. D'altra banda, per la temàtica es

correspon plenament amb la dedicació de 1 església : Nostra Senyora de

Monti - sion. Es tractava, doncs, de ressaltar la figura de ¡a Verge i per

això es varen escollir tres escenes emblemàtiques : la típica imatge de

devoció, la de la Verge i e! Nen; la referent a la dedicació de l'església.

Marta pujant decidida els escalons del temple de Jerusalem, a Sió. i la del

seu final gloriós, qm com tantes altres vegades, no s'hi al.lndeix amb

l'Assumpció sine amb la Dormició. A més, la resta de passatges dels goigs

demo^trrn la relació directa de la Verge amb Jesucrtst 6.

4.1.2.1. La dediacíó d'esglésies a Maria i la ses a repercussió en l'art: La

Catedral de Girona.

Aquesta última obra és. doncs, un exemple clar del lligam que

generalment hi havia ¿ntre la dedicació de les esjflésies i la temática del

seu mobiliari i decoració. De la mateixa manera, tes esglésies de Terrassa.

el Bruc i Montanyana també eren dedicades a santa Mana, cusa qne. com

hem dit anteriorment, va sovintejar molí a partir de k segona meit?t del

~' .a .-"íxyKrc 3 2 aajes* *""a oe a p'es*r**ac c ae f^c a 2 «e^p* e~ e seo* X1« «s co~2CO'3os oe*
c -cf'c o 3„e do-o ? A»» e« ejffeïa des T«JSC**§ '- * a d oces d £ <*a $ega~s 33^05*5 •" sso s s
3eT>"*/à s« ceetyava ¡a Wo oes "XV «ca.cr4 ae 10 ve*ge MCKJQ" ts eore«'>fïr^a •-" T s**r %* ĵ£"
" 580 cog 79, lues's Q^ nre ors e^e»" es q»e co^au e>~ c 'e^^* dt S ò s^e *3 ve*ge *aa- a

<of se' TW oe*,K. vo oujcr Wo .c « es »eco« >aa o -o oj'eo «n »a ̂ -eaa a* o
Sa» vi·a· 3« ^%3'ic 'vegew <N AZZE1-» \EuGAAxD "977 ve« i- £^ 26C 2t"1 uS ro»c 3
per R Airw fje'o no *'§w*o oos r* e1 '«cu.1 de "epf*sef«QOorj o» A3«*e *ef *^er VuA " 99 *
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segle XII. La catedral de Girona, però, en resulta un cas especialment

emblematic. Des dels inicis de la construcció de la fabrica gòtica - l'any

1312 el Capitol de te seu pren l'aco-d de construir H nova capçalera que

es va inaugurar l'any 1347 * fins a l'any 1460, data en què I escultor Joc n

Claperós va contractar la decoració del timpà de l anomenada Porta aels

Apòstols, es varen fer quatre obres en què hi havia alguna escena referent

a la glòria final de la Verge. La més antiga deii ser el baidaquí que cob: .ix

l'altai major, cue conté una representació de f paradís presidit per la

Coronació de Marta. Segueix te cteu de volta del presbiteri, altra vegada

amb te Coronació. Encara dintre de te primera meitat del segle XIV es

varen fer els vitralls de te capçalera, dels quals, el del finestral sud de te

primera tramada recta és el dedicat a te Dormició i Coronació Finalment,

el timpà contractat per Joan Cteperos havia de figurar Í*Assumpció.

A aquestes quatre obres de temàtica assampctonista encara se n'ha

d afegir una cinquena, de datació més problemàtica. Es tracta del frontal i

plafons que recobrien l'altar major tie te seu. fets amb una ànima de fusta

recoberta de làmines d'or i pia ta repussades i amb gran quantitat de

pedres precioses encastades. La cronologia és força clara pel que fa al

frontal, ja que una inscripció permet de relacionar-Jo amb Ermessenda.

comtesse de Barcelona, i se suposa que s'havia fet per a te consagració de

l'altar, l'apy 1038. En canvi, els altres tres plafons no tenen unes

referències cteres. En tot cas, d'acord amb te descripció de tot el conjunt,

que consta en un Inventari de te catedral, de l'any 1511. sembla que Ja

devia ser fet en estil gòtic 7. Quant a la temàtica, el primitiu frontal

' Z 3 3*$C"DC ¿ O« S 313*3"$ "3*fO-£ » DOWiO' «S OC'3 3« 'D<fi"iXj 'Î " „

ce'3C*e**s*»c d oaues* «s* s"",v c sae s*' tr* è's oe"«r a-« at-*s a*v a De**à*w a s*Sf X ' D * -s
ïaf a KV TQÏ e ccn.yn* »o s» oesTy;' at"3« «i de Girona a* " eO*5 ^a oarr de -H*"«r ay€ *o

anscf.pc ó « yjO"?ado a * 959 003 220 - 23 ^ sq-^s* -a»-*
a<* ae « c,Ax *a uno eipes-c-é . œ « « cortt-j»*1 c» i Més
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presentava una imatge de la Verge amb ei Nen eu el centr i a l'entorn es

distribuïen trenta - due» escenes de la vida de Crist. El plafó posterior

contenia.en el centre, tes figures de Grist I Maria entrón tzats. envoltats

dels evangelistes i cíe profetas En el plafó sud hi havia ina Mriestas Lei

amb els apòstols. Finalment, el plafó nord estava dedicat al cicle

assumpcionista. D acord ?mb el citat inventari, en el «entre hi havia ia

Coronació : "due imagines, so», et omnipotentis Del ei B.-oíe Marie quae est

coro/nata ". En un registre superior, a l'esquerra, hi havia la Dornacio :

"imago Beate Marie iacens *am-;uüm mor tua In íe:to. cum duodectm

imaginibus apostoionim et cum imuo.^t» r -tstf arrtpient s animam suam ". A

la dreta, s'hi figurava l'Anunciació : "íradlïío prtím* per angelum Beate

Marte cum impgtne tUcti angelí et Otiim muUerum ". A sota de la Dormlció hi

havia l'Assumpció : ossurnpíío Beate Mane turn imcgintbus Beate Marte et

sex angelorum ". l devaïl de l'Anunciació, l'Enterrament : ^sepultura

eiusdem cum sua imagine et lecto et cum duodectm ir lagtnibus ".

Es t*~íctava» dones, d'un cicle molt complet, a- üb un parell de detalls

que mereixen s,er destacats. El primer, el fet que en l'Anunciació hi

haguessin, a paït de Maria i l'àngel. tres done: . cosa que ens remet ai

retaule del monestir de sant Esteve de Banyoles i als drames

assumpcionisíes valencians En segon Hoc, ia descripció de l'escena r*c

l'Enterrament no és suficientment explíc ta. perquè ens permeti

d'entendre .'»i es tracta del que anomenem S ïguict fúnebre o bé c.e ¡a

Sepultura wòpianient dita, un ep*sodl que 113 hem trobat en cap altra

obra del nostre recull 8.

••ege» DAiM-'5ES 993 ver psg B
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Els vitralls dels finestrals de la capçalera sembia que devien representar

tota la història de la /Ida de Marta, des de ics escenes aUu?Jvrs al seu

naixement i esposalles. passant peto episodis de ta infantesa de Jesús l

acabant amb el Ja comentat de le Dormido i Coronació 9. Així, doncs,

aquests tres cicles que acabem de vsure en els retaules també existien en

l'art del vitrall.

Totes aquestes obres ens demos'ren la importància que es donava a k

Verge f»n aquesta catedral. De fet, tota l'ornamentació de la capçalera

comptava amb la seva presència. Ja r. je. a més de les obres esmentades, el

retaule de plata repussada, que encara avui és darrera l'altar major, té

una imatge de la Verge i el Men en el gablet central I0. D'altra banda,

sabem que, almenys des de l'any 1389, hi havia una confraria de fidels

lligada a la catedral anomenada de tot "Mare de Déu" ' l.

Una altra mostra d'aquesta devoció mariana de 1 església de Girona és

la butlla que commemora 1 entrada a la ciutat del papa Benet MU. el dia

26 de juliol de 1409. quan es dirigia cap a Barcelona. El pontífex va

visitar la catedral que es trobava a mig fer i per tal d'ajudar a la seva

construcció va concedir indulgències a aquells qui la visitessin en les

principals festes de l'any i en tes particulars de k seu. Però el que resulta

a-«t«e de o" catoè
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especialment significatiu pel que fa al lema mará és la invocació amb què

s inicia el text de la butlla :

"Benedlctus episcopus servus servorum Dei, Universis Christifideiib -s

praesentes líïteras inspect u ris sa lu te m et apostolicam benedictionem.

Dum praecelsa merttorum insígnia quibus Regina coelorum Virgo Dei

Genitrtx gloriosa, sedibus praecelsa sidereis quasi Stella matutina

praerutllat, devotae consicleratlonis inda,*inc perscrutamur ; dum etiam

infra pectorts arcana revolvimus qi»«c* <o«>a, utpote mater misertcordiae.

grattae et pietatis, arrica h u mani generis consolatrtx. pro salute fldelium

qui delictoram onere praegravantur seduïa eieoratrix existit, et pervlgil ad

regem quem genuit, intercedit. dignum . quiï imo debitum reputamus, ut

loca ad sui honorem nominis dedicata gratiosis remissionum

prosequamur impendiis. et indulgentiarum muneribus honoremus.

Cuplentes igitur ut ecclesia Gerundensis qua» sub vocabulo B M. V.

funaata existit conguis hononbus frequenteti;r, et u t Chrtstifideles eo

libcntius ca'isa devo*;onis confluant ad eamdem. et ad fabricam ipsius

manus promptius porgant adjiutrices, quo ex his ibidem uberuis dono

caelcaUs gratiac conspexerint se rcíertos. . . . " 12.

Aquesta introducció, doncs, és un reconeixement explícit del paper de

mitjancera de Marta. Reina del cel. i de la importància dels llocs que li

són consagrats. Més endavant veurem com a Barcelona, potser per

influència d'aquest mateix papa, s'havia tallat la cadira del bisbe del cor

de la catedral amb un prcgrarua iconogràfic especialment marià.

y§6 c
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4.2. L« vida de «feste I María: METÍ«, Mare de Den, La Dormido i/o

Coronació com m recoicpenca final.

Encara que, com acabem de comprovar, hi ha obres en què s'ha fet tot

un seguiment de la vida de la Verge, és molt més freqüent que els

programes no incloguin el cicle inicial, especialment protagonitzat per

sant Joaquim i santa Anna, i, en :anvi. tinguin més en compte les

escenes cristològi^ues Ens trobem, doncs, amb força conjunts que

contenen alguns episodis de la Infantesa, Vida pública. Passió de Jesús i

dels últims esdeveniments després de la Resurrecció i que acaben amb

una o més escenes assumpcionistes. Evidentment, es tracta de

representar la Vida de Crtst i Marta, aovint insistint en els passatges en

què tots dos hi són presents, i acabant amb la Dormido o Coronació, els

passatges amb què culmina la vida de la Verge.

M'hi *a vuit que tenen una sola escena assumpcionista. Seguint un

ordre cronològic molt relatiu, podem assenyalar en primer Hoc els relleus

de la galeria oriental del claustre de la catedral d'Elna, el retaule de Beget

i les pintures murals del presbiteri de la Seu Vella de Lleida. En tots tres

casos s'ha pogut comptar amb força espai i, per tant, e! nombre d'escenes

és elevat - el que en té menys és el retaule, i en té dotze - . El cicle

assumpcionista hi és representat per la Dormició i, a Beget, el conjunt és

presidit per una imatge exempta de la Verge i el Nen. En canvi, el retaule

de Serdinyà. tncaia molt emparentat, des del pant de vista arquitectònic,

amb els frontals romànics, noses en té vuit i el centre és ocupat pel

Calvari, un tema molt freqüent en aquesta primera etapa de la pintura

gòtica. El tríptic d origen desconegut, conservai a la Walters Art Gallery

de Baltimore, situa la imatge de la Verge entronitzada amb el Nen al

centre, segueix, doncs, els models italians, i substitueix la Dormició per
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la Coronació.

L'arxiprestal de Santa Marta de Morella és una de les poque* esglésies

gòUqurs dels Països Catalans que presenta unes portades amb decoració

escu!fòrtca. A "anomenada porta déte Apòstols, tot i la Coronació que

decora el timpà, Ics escenes de la llinda penanyen al cicle de la Infantesa

de Jesús, de manera que es forma una composició que pel significat és

més propera a l'antiga portada de La Charité - sur • Loire que no pas als

típics portals de la Coronació del gòtic francès. De tota manera, però, té

un valor especial pel fet de ser l'única obra del nostre reculí que és una

portada. Raons de tipologies arquitectòniques i el fet que les portades de

les grans catedrals del país es construïssin en èpoques molt posteriors

expliquen aquesta singularitat.

Hi ha, finalment, dues obres més que es poden inscriun dins d'aquest

apartat amb una Svia escena del cicle assumpcionista. Una és el gran

retaule de l'altar major de la catedral de Tarragona, on la Coronació és

l'escena que tanca la història de la vinguda de Crist a aquest món. L'altra

és el retaule de l'església parroquial de Verdú (M.E.V., num. in. 1772 -

1783K un dels pocs casos que presenta una Assumpció. Com que aquesta

obra ha arribat als nostres dies completament desmuntada, no podem

afirmar amb total seguretat que fos aquesta l'única escena

assumpcionista que contenia.

Altres vegades el nombre d'episodis referents al final de la Verge és de

dos, tres i, fins i tot. quatre En veiem dos al mural suposadament

originan de l'església de Sant Jaume de Frontanyà, al retaule de l'església

de Collado, al del museu de Saragossa i a1 de l'església parroquial de

Benavarri. Cal tenir en compte, però, que són obres que no ens han
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arribat senceres i que, per taiit, és possible que aquesta classificació no

sigui correcta. Dues de lej que ens plategen més dubtss són el mural de

Frontanyà i el retaule de Benavarri. Sembla lògic suposar que si la

primera conté el Seguici fiinebre i la Coronació, també, almenys, havia de

tenir la Dormició i / o l'Anunciació, donat el caràcter narratiu del

conjunt. En el cas de Benavarri també pensem que entre l'Anunciació i la

Coronació hi devia haver alguna altra seqüència.

Els retaules del monestir de Sixena (M.N.A.C., núm. in. 15916) i el de

l'església de Castelló de Farfanya dediqueu dos requadres al cicíe, però ja

hem vt*t que er algunes d'elles hi ha més d'un episodi. Així. en

l'Anunciació de Sixena hi ha inclosa l'Arribada de Joa.i i d'uns quants

apòstols més. De la mateixa manera, 3 Castelló de Farfanya, a part de kt

Dormició, l'altre rcquadre presenta una composició sintètica on queden

íecoUides la Resurrecció. l'Assumpció i la Coronació.

Els retaules de la capella dels Sastres de la catedral àe Tarragona, el del

monestir de Sant Esteve de Banyoles i el de la catedral de Tortosa

contenen tres episodis. Els dos primers inicien el cicle amb l'Anunciació,

després, un presenta l'Assumpció i l'altre la Dormició i acaben amb la

Coronació. Pel que fa al poliptic de Tortosa, ja hem comentat la possible

raó per la qual l'Assumpció i el Lliurament del cingol constitueixen dos

quadres diferents.

Acabarem aquest apartat fent referència al gran retaule de Rubielos de

Mora, El cos conté un total de divuit escenes historiades, en la major part

de les quals hi ha \a figura de la Verge. Cinc pertanyen e! cicle del seu

Naixemen. i Infantesa, sis al cicle de ta Infantesa de Jesús, tres més són

ia Resurrecció, l'Ascensió i la Pentecosta, i les quatre restants,

l'Anunciació de la mort, l'Arribada dels apòstols, la Dormició i la
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Coronació. Aquestes dues últimes ton de dimensions més grans t|ue les

altres 1 estan situades en el carrer centrrJ. damunt de la tavía que devia

presentar la Verge entronitzada amb el Nen a la falda i que va

desaparèixer. L'organització, doncs, està clarammt al servei de l'exatució

de la Mare de Déu, i en destaca aquelles escenes que figuren, d'una

tenda, el privilegi de què va gaudir er. el dia de la seva mort i, de l'altra, el

moment en què és coronada com a reina del cel.

Però aquest protagonisme marià es complementa amb les deu

seqüències de la Passió de Crist que hi ha a la predel.la, l'última de les

quals es la Resurrecció, de manera que aquesta escena figura dues

vegades en el conjunt del retaule. Així. tot i tractar-se d'un programa

eminentment dedicat a la Verge» la prtdel.la recorda el sacrifici de Crist

per redimir la humanitat i, a la vegada, es Justifica la importància

roncedidd a la seva Mare. A més, per acabai de ressaltar ei missatge

messiànic de l'obra en els muntants i a sota de les escenes del bancal,

s'hi ha figurai un total de trenta - sis profetes i. al damunt dels quatre

carrers laterals, unes tauletes amb els quatre evangelistes 1C,

Aquest retaule de Ruble los. doncs, és un dels conjunts més rics quant

a temàtici. as^umpcionista. encara que el cicle no es presenti sol, sinó

formant part d'un programa més general. Altrament, hi podem destacar

dos fets que són constants en la major part dels conjunts que fan

referència a aquests passatges ¿c la Verge. Un, que m mortrar la glòria de

Maria, mai no es deixa de recordar la seva participació en el programa de

salvació preparat per Déu, Justament perquè d'aquí es dedueix el seu

J To*s aqjes*s te'scia'ges é-> pcss be .de-"co'-'os pe f ¡acte' q„e sosfer>en e" e qas h ho ~scr ' e
sej "vy Er o g^r cos e p'o*e**3 es s^ï^s* o f 3er ^n o"ge ''ovors en e ' >acfer K "a dgtr 'ext o o1 c
D ultra banac en e1 guardapa- *>i Ha o«u sarA orctxsoie^í-nt ets de nes devoció de. tbc o de a

que va elabora' e1 p'og'a-'·Q iconogra* ~,
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paper de mitjancera de la humanitat per ta quai eosa (M invocada en totes

les prcgàules. En segon lloc, que la Coronació sol ocupar un indret

destacat. Així. en les due, obres únicament dedicades a la temàtica

assumpcíoniota. en el mural de Terrassa, es a la conca de labsis i al

retaute de Vilafranca, a la taute de falle; despréa l'hezn vista al timpà de

Morella, i a la îaula de l'àtic deis retantes de tes esglé&ies de Collado i de

Ruhtet"« de Mora.
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4.3. La Kteratura gogtotiea 1 la »evrn ptatmació oí I» art«

En el capítol segon hem parlat del manuscrit 103 de i'A.C.A , provlnent

dei monestir de Ripoll, en el qual s'al·ludeix u alguns episodis de la vida

de Crist i Maria tot classificant- los en "gradus gaudii " i "q.-adus {Morts ".

Els primers, els goigs, són va» U i acaben amb el relat de la Donníció í

entrada al ce* de la Verge. Mes endavant hem esmentat la composició de

Los set gautz de nosíra Doria , feta per Gui Folqueys devers el 1250. També

els enumera Ramon L'ull a la DocTIna Puo d i Alfons X el Savi en l'inici de

les seves Cantigas »4.

La presenciï, d'aquesí tenia en la literatura té el seu paral·lel en el

camp de la devoció. És prou coneguda la dada que dóna Ramon Muntaner

en el sentit que quan havia de néixer el futur rei Jaume I la seva mare va

encomanar misses durant set dies "pr Ics set goigs que ella IMadona

Sancta Maria] hac de1 seu car fill" l5. Altres noticies més tardanes

de.nostren com el cant dels set goigs de la Mare de Déu era freqüent a les

esglésies ae's Països Catalans K*.

En els goigs es commemoren els episodis més destacats de la vida de

Maria al costat de Jesucrist * Anunciació, Nativitat, Epifania,

Resurrecció, Ascensió i Pentecosta - i el moment final, quan abardona

aquest món i és enlabiada al paradis. Són. dcncs, una síntesi del que

anomenem Vida de Crist i Maria, i que en el ei?,mp de la literatura,

anomenats "goií*s terrenals", varen gaudir d'un gian èxit, j? que no

' c A^ONSC X e Sco c ' 97v »c 5 ,
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solament varen ser compostos per destacats escriptors com els que hem

citat, sinó que varen ser àmpliament divulgats 1 varen esdevenir així més

populars >7. La major part déte que es conserven són posteriors a l'època

medieval, però també ens n'han arribat algunes mostres dels segles XIV i

XV, com els ja citats del Llibre vermell de Montserrat o els que es

conservaven en un manuscrit d'un convent de València 18.

El nombre d'episodis pot variar des de quatre o cinc fins a vuit o nou. i

més. però set. els que conté la composició de Gui Folqueys o els que

descriu Ramon Llull. és el nombre més freqüent. Lògicament l'art també

es va fer ressò d'aquesta devoció, de manera que hi ha força obres que

presenten aquest tema. De fet. es tracta d'una concret'tzació dels

programes que hem anomenat "Vida de Crist i Marta" que presenten

alguna escena del cicle assumpcionista com a cloenda. Els documents o

descripcions que es refereixen a algunes d'aqaestes obres sempre utilitzen

l'expressió "Set Goigs de te Mare de Déu". Així ho podem veure en les

referències següents :

- Barcelona. 1 de novembre de 1366. L'escultor Pere Moragues rep un

cobrament per haver fet ". xiiij . istòries en . vij. pedres que de manament

del dit senyor (Pere IIII deuen ésser posades en certs lochs de les roques de

Madona sancta Maria de Muntserrat. E les quals istòries són dels . vij .

goygs de ívií. dona sancta Maria" l9

- Barcelona, 21 de juny de 1402. El notari de Barcelona. Jaume de

Carrera, fill d-.* mercader Jaume de Carrera, va disposar per a després de

' E's go«gs com a gèie-e l-<e'0'; hci es*a' «sti-diA a C DMAS '964 pòg 2 '' 3 - 248 3e-' cxe *a a:s
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¡a ci»at BAiDC '936
1 8 SERRA BAßQ :936 pòg 371
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la seva mort, el lliurament d'un retaule de pintura dels Set Goigs de la

Mare de Déu. d'un valor de 10 florins, per a ta capella de Bellmunt de la

comarca d'Osona 20.

- Barcelona, 5 de setembre de 1403. Cl pintor -Jaume Cabrera estableix

un contracte per la pintura del retaule de k Vera Creu i dels Set Goigs de

la Verge per a una capella de l'església de Sant Feliu de Guíxols 2 '.

- València, 10 de Juliol de 1411. Gonçal Pereç, pintor de València,

estableix un contracte per un retaule amb Joan Gençor, de València, amb

les històries següents: "Septem Gaudia et in pecio medtam Virglnem Martam

aim suojüfo Virgine Marie et in súper crucí/brione et in polseres ei In bancfao

debaxabo tílos sancíos quos mi decetís " 22.

- Cabanes (Ribera Alta), 20 d'agost de 1418. Gonçal Pereç reconeix

haver rebut de d'un veí de Cabanes 30 florins d'or de les 50 Mires que Ü

devia per haver pintat un retaule "suí? ínuocatíonem Septem Gaudtanan

Vtrginis Gloriosa Marie ' 23

- Barcelona, 1 de setembre de 1421. Jaume Cabrera signa un contracte

que r obliga a fer un retaule dels Set Goigs per a l'església parroquial de

Santa Maria d'Esparreguera 24.

- Barcelona, 16 d'abril de 1431. Escriptura de novado d*l contracte de

l'obra del retaule dels Set Goigs de la Verge per a l'església parroquial de

Sant Vicenç de Mollet, signat pel pintor Pere Rovira 25.

- Barcelona, 9 d'agost de i 448. A l'inventari de béns deixats pel

mercader Antoni Cases consta : "ítem, un drap de pinzell de canyemàs

^ WuXRE.. '95? DOS 29?
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blanch ab to història dels . Vil, goig* de to Verge Marta, de torch de . XV .

palms e d'ampla de . XVIII. o entorn" 26,

- València. 18 de seterobre de 1458. A l'Inventari «it béns de la reina

Marta, esposa d'Alfons el Magnànim, hi consta : Item un retaule de tres

posts ques tanquen ab frontizes en lo qual son figurats los Set Goigs,

segons en Libre de Scrtvá de ració es pus torch contengut" 27.

En ei nostre corpus hi ha un total de quaranta - tres obres que

inclouen el tema dels Goigs 28. De tota manera, però, no sempre es tracta

de conjunts dedicats únicament als Goigs marians sinó que aquest tema

pot ser que sigui el de la predel.la, com en el retaule de fusta que s'havia

construït per a to catedral d«- Palma de Mallorca, com en el que va pintar

Jaume Ferrer per a la Paeria de Lleida i. probablement, com el del

monestir de Salas (avui al museu d'Osca). Aquesta circumstancia se sol

donar perquè el cos del retaule està dedicat a un sant ; sant Nicolau en el

retaule de l'església de Cameles, sant Pere en el retaule de l'església de

Cubells (M.N.A.C.. núm. in. 35677), sant Miquel i sant Jordi en el retaule

de to Paeria de Lleida, l'arcàngel Gabriel en el retaule de la catedral de

Barcelona, etc.. En aquesta darrera obra es produeix un fet curiós : to

Dormició figura a to predel.la com un dels goigs. però. al cos del retaule.

seose formar cicle amb elto, hi ha l'escena de 1 Anunciació de to mort, ja

que se suposa que és un dels fets en què intervé l'arcàngel Gabriel a qui

està dedicat el retaule.

També s'esdevé el cas de conjunts compartits "a parts iguals" entre la

^ÂE^ 'Ç52 pag 307
27CE5VE?C '%3 DOG '52
* " lòg ca^e"* no**w" , ner t ngui »^ corrote tes aue e' s ^a" at. DO* serceres o be aa^e «s

- rr n rn je seg^'Sfo* saotr*» av <-s »e^es -cor«c-3ràíiC$ D'ese-^ove- Degjf o crues* -o^ore 'T*

e*va* - a * ae "o ca^egar el »ex* amo « seva enjr*roc o re«"e»e«n o •'»de»! a obres que h -a a' t no

d aa«jes esi»xJi Acá es ocres Que ncioye^ eís Go-gs «ícr asse^^a odes a·nb „i este' se



42 r

Verge i algun, o algun:., sants. Així ho veiem al retaule procedent d Alòs de

Balaguer, avui a 1 església de Santa Marta de Balaguer, on les escenes dels

Goigs fan pendent amb les de sant Pere Màrtir, o al de Vilafranca del

Maestrat. En aquest últim, l'espai central és ocupat per una talla de la

Verge, a banda i banda de la qual hi ha dues taules de grans dimensions

on s'han pintat santa Magdalena i sant Onofre. en una, i sant Abdó i

sant Seuen, en l'altra. Damunt d aquestes, en uns plafons molt més

reduïts, hi ha vuit Goigs i a la predel.la. un passatge de la vida de cada un

dels quatre sants esmentats. Finalment, la taula de l'àtic figura eï Calvari

1 la del centre del bancal la imatge de la Pietat de Cnst. Un programa,

doncs, en què shan fet uns ajustats equilibris per dotar a cada

personatge del seu lloc corresponent.

En el camp de la literatura, ia majoria de Goigs que coneixem,

anteriors al segle XVI. dediquen l'última cotia a l'Assumpció. Així és en

l'himne en llatí. Gaude, vtrgo mater Christi , a la composició que té per

ínrtpíl "Ací comencen lof . vij goy de la Verge Maria ..." o als

tradicionalment atribuïts a Vicent Ferrer 29. Però en algun cas també

al·ludeixen a la Coronació, com en els de Gui Folqueys o els del Llibre

vermell de Montserrat . o bé es canta el lloc privilegiat que ocupa en el

paradís, tal com fa una composició d'aquest tipus publicada en el

Cançoner dels Mosdouelles :

"Lo seten guoíg, que sobra . Is avansats.

Après de Deu en Paradis estas.

E lo teu fruvt as vist, veus e veuràs.

3OC '?3d oca 368 - 36v 370 374-375



426

Per que . is del mon son de mort deslliurats, ' 30.

A Íes obrej d'art que ens han arribat hl ha dinou casos en què s'ha

representat la Dormido, vuit en què hi ha la Coronació i set en què s'hai

inclòs totes dues. És evident, doncs, que tot i que eis Goigs lloïn

l'Assumpció, el que realment es figura és la clàssica escena bizantina, el

moment en què la verge lliura l'ànima a Jesucnst 3I D'altra banda,

segons indiquen les xifres, la Coronació també tenia força èxit, però el

que és més curiós és que són moltes les vegades que es representen totes

dues, com si la darrera cobla del poema de Gui Polquéis es desdoblés 32,

Això sembla respondre a un interès per mostrar la Verge situada a la

glòria, lloc des del qual exerceix el paper de mitjancera que Ü atorguen

totes les pregaries. Altrament, potser es pot relacionar amb l'apartció dels

anomenats "Goigs celestials", un tipus de composició laudatòria que ja no
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es» basa en k vida de la Verge, sinó que can* i les qualitats i virtuts de la

Mare de Déu entronitzada en el cel :

real 1 corona

portau amb perfectió.

Verge Mare. una sola

en »o Puig de Motlleó* 33.

Ja hem dit que el nombre del goigs pot variar molt, però q-ie el més

freqüent és el de set. A les arts visu?.ls també es manté aquesta tendència

: de les quaranta - tres obres que hem assenyalat que contenen aquest

tema, vint - i - una presenten sel episodis. Les vint - i - dues restants en

tenen un màxim de vuit, com, per exemple, els retaules valencians d*

Al ben tosa. que en tenia set, més la Dormido, i el de Sarrión (València.

Museu de lant Pius), que en té sis, més la Dormido i la Coronació, i un

minim de quatre, és el cas del retaule de l'església de Santa Marta d'Ivorra

(Solsona Museu),

Una qüestió que val la pena ressaltar és el fet que força vegaaes el goig

de la Dormició o de la Coronació ocupa un lloc destacat dins del conjunt

de lobra. Per cinc vegades la Dormido és la taula de làtic o. almenys, la

que se situa da-nunt de la taula central (retaule de la col. Muñoz de

Barcelona, retaule del museu de Kansas, etc.), i dues vegades ho és la

Coronació (retaule de Sarrión. al museu de València, i retaule de l'església

de Sant Jaume de Perpinyà) S4. Fins i tot, ca el retaule procedent del

/·**"* ec s,e "escc- - ¿s„es*3 es s eco c * "z oe «s 3"O""í"3Oes Coe.es 3 o Vf
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santuari de la Mare de Déu de la Bovera (M.E.V.) la Dormido és la taula

central, damunt de la qual s'ha pintat l'episodi de ta trobada de la imatge

d aquesi santuari.

En la mateixa línia del que acabem de dir. també podcTi comprovar que

a l'església de Sant Just de Barcelona, a la -Ici monestir de Pedralbes

d'aquesta mateixa ciutat i a la col·legiata de Manresa la clau de volta de

la capçalera és la de la Coronació . Per contra, a l'església de Saata Marta

del P! oc Barcelona aquest goig ocupa la clau de l'última tramada de la

nau 35. Possiblement en altres temples, com són te catedral de Girona o

la de Tortosa, inicialment també es devia pensar a dedicai el conjunt de

les claus de volta de la nau prinicipal al tema dels Goigs, però la lenta

continuació de les obres £ jtser va motivar el canvi de programa. Quan cl

conjunt dels Goigs marians s'aplicava a les claus de volta no es

representava mai la Dormició, ja que constituïa una composició poc

adient per a un relleu situat a una gran alçada. En canvi, si bé

l'Assumpció podia resultar tècnicament més fàcil i amb majors

possibilitats visuals, només es va representar una sola vegada en una clau

de volta, la de ï'esglesia de Sant Llorenç de Lleida, però sense formar pari

de cap programa dedicat als Goigs.

El conjunt dels Goigs marians encara el trobem en sis obres més que

les assenyalem £. part. perquè en aquests casos el tema està integrat

1 _• osa"«-' e~ e corsee i „' *e'Cu e oer o esgés s ae moriess ' oe c s* sses zs v a*"3^co oe

ao"^' o es a*e*c s K ">a a rave' e 5 3'*res Sis ge as „>* "~ se s a»a » es "cor- jcs^c' s' co'0"a c

-- .esgies.a oe f ,»a $c*" ,*• ic*"3t c-y v36 „es c c^s act jo s sen 'eD'*x.«cció se *s cr g ""c *

• - scoe·' • ^503» ' " ix" "yy '* ae-s A xa »a^oé œ"*"«* cae a«oiar ae • c"0*e oue avu p-ese^te^



429

dintre d'un programa iconogràfic més ampli : els Goigs de la Verge i la

Passió de Crist. D'acord amb 'a cronologia, esmentem primer dues otees

de procediment tècnic nolt diferent, però amb una Iconografia molt

propera. Es tracta del retaule d'alabastre de l'església de Cornellà del

Conflent, obrat per Jaume Cascalls, i de tes pintures murals del monestir

de Pedralbes de Barcelona, fetes un any mes tard pel seu sogre, el ptntor

Ferrer Bassa. El contracte ü'obres indica clarament que el pintor "fassa

los v1j . goys de madona santa Maria" i, d'altra banda, les "vij . ystories de

la passió de Jhesucrtst" que enumera tot seguit 36. En ei seu estudi, Mn.

Trens ja va indicar que uo es tractava d'un paral·lelisme entre els Set

Goigs i els Set Dolors, sinó que el segon tema, simplement el

constitueixen set episodis de la Passió de Crist 37. D'altra banda, és ben

conegut el detall que el pintor va afegir l'escena de la Verge entronitzada

en mig dels Goigs tercer i quart, just a sota de la Crucifixió i al pany de

paret de major visualitat.

En el retaule de Cornellà les escenes de m Passió prooablement eren tes

mateixes 38 però la Resurrecció, que a Bar -elona forma part dels Goigs,

aquí és al registre superior, és a dir, amb els episodis de la Passió. Una

altra diferencia és que hi ha la Presentació en comptes de l'Anunciació.

Finalment, el c*tnvi de regtótre de la Resurrecció permet que. a més de la

Coronació, també s'hl figurí la Dormictó. Coro en molts dels retaules de

pedra l'espai central és ocupat per un?, imatge exempta, en aquest cas de

la Verge i el Nen, motiu que fa pendent amb l anomenada A/oesfri de

;¿3A pgg i 72
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Pedralbes.

Amb aquesta comparació només pretenc-n fer notar la varietat de

fórmules iconogràfiques que s'utilitzava, probablement explicables per tes

devocions dels comitents. la pericia dels arttotes o l'espai de què es

disposava. AM mateix, el petit poliptic de la Pierpont Morgan Library de

Nova York, una obra d'origen desconegut que la crítica considera d'algun

seguidor de Ferrer Bassa (Arnau Bassa, Ramon Destorrents ?), presenta

un registre superior amb vuit escenes dels Goigs, l'ultima de les quals,

desprér de la Dormido, figura la Davallada als llimbs, i un segon registre

dedicat a la Passió que acaba amb cl Judici Final. Continua amb el

mateix tema el retaule de Rubió, amb la particularitat que situa les sis

escenes de la Passió a la predel.la i eis Goigs en el cos. però destaca el

s*tè, la Coronació, a la taula central. Finalment, dos retaules, potser ja

de començament del segle XV, el de la capella del casteü de Solivella

(catedral de Tarragona) i el de l'església de Sant Martí Sarroca, ambdós

presidits per la Mare de Déu, representen set goigs i cüic moments de la

Passió.

És evident doncs, que estem davant d'uns programes de contraposició

de Goigs i Passió, que. d'altra banda, admeten moltes variants,

probablement justificades per tes diverses devocions de l'època, però que

duna maner més general remeten a la idea de la redempc.í de la

humanitat duta a terme per Crist amb ta participació de ta seva Mare.
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4.4. El dclc Mrampcimista integrat dins d'on program* de «wlvacié.

De vegades els programes iconogràfics dels retaules no es limiten a

aquesta contraposició déte Goigs de la Vtrge 1 la Passió de Crist, sinó que

tenen un abast molt més ampli. La creació del món i la caiguda d'Adam i

Eva són el punt de partida per representar tot una serte de passatges de

l'Antic i del Nou Testament que remeten a la idea de la promesa de

salvació feta per Déu ais primers pares. De fet, es tracta de noves versions

dels primitius programes de l'art cristià adaptades a la doctrina de l'època

i en què la figura de la Mai e de Déu sol tenir un paper destacat. En

aquest sentit, podem dir que som davant de la versió gòtica dels

programes que presenten els capitells dels claustres de la catedral de

Giroca i del monestir de Sant Cugat del Vallès, on, com hem vist, les

escenes marianes són usades en funció de la relació Eva - Maria. No és

estrany, doncs, que, de vegades, en aquests conjunts figuri alguna, o

algunes, escenes assumpciornstes.

L'anomenat retaule del Sant Esperit de la col·legiata de Manresa

presenta un programa que, en principi, sembla que correspon a aquesta

idea, però com que creiem que. a més, incideix en un altre tema que

veurem en el apartat següent de»xem el comentari per a més endavant.

El letaulc que, sego..3 atribució estilística. Ramon de Mur va pintar per

a l'església del poble de Guimerà presentava una gran quantitat d'escenes

tant de l'Antic com del Nou Testament. Malauradament aquesta obra ens

ha arribat desmuntada i mancada d'algunes taules, però les es

conserven indiquen que es tractava d'un retaule d'enormes dimensions.

D'acord amb la hipotètica estructura que proposen J. Gudíol i S. Alcolea.

constaria de dos cossos laterals de deu escenes cada un. ks d'un costat
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dedicades a l'Antic Testament i les de l'altre al Nou. Una de tes taules

conservades representa el Judici FinaJ i, pel fet de ser de dimensions força

més grans que tes altres, ha permès de suposar que ocuparia l'espai

central. D'altra banda, n'hi ha vuit de dimension? molt més reduïdes,

dedicades a algun passatge de la Passió, la Resurrecció i l'Ascenció, que es

creu que són peces de la predel.la 39. Eaitre tes escenes que hem

considerat del Nou Testament hi ha les tres del cicle assumpcionisi?, :

l'Anunciació de la mort. !a Donnictó i l'Assumpció, en la modalitat del

Lliurament del cíngol. Aquest nombre relativament elevat de

representacions del cicle fa veure la importància que es devia donar a la

figura de la Verge i, fins i tot, pensar en la possibilitat que alguna altra

taula col·locada en el carrer central li fos dedicada.

Esbrinar el context precis en què estaven immerses aquestes escenes

assumpcionisíes del retaule de Guimerà és una tasca que supera els

limits del present ejtudi. perd no podem deixar d'assenyalar que la

juxtaposició del tema del Judici Final i de la Morí i Coronació de la Verge

ja s'havia fet en les portades d'algunes catedrals franceses, com la de

Laon. Lausana o Rebus 40.

Si bé la relació entre l'Antic i e1 Mou Testament data dels primers segles

del cristianisme, és a partir del segle X1I1 quan comencen a circular uns

manuscrits il·lustrats en què cada escena de la vida de Crist es posa en

relació amb dos o tres fets de l'Antic Testament. Són les anomenades

B'.olía moro/tizada , Btbt.a pauperum i, ja del segle XIV, \Speculum

humanae sahxittonis . Certament aquests textos i les il·lustracions

Vege„ e; ctfqj.s eobo-o' De's esments aa*crs s GüD'Cl, AlCOEA "'98c jxjg " Ou
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corresponents varen fer sentir la seva influència «i tes arts 41. En són

una mostra els relleus que ornaven el mur de tancament del cor de la

catedral de València, avui muntats com un retaule a la capella del Sant

Calze de la mateixa catedral. Són un total de dotze escenes disposades en

dos registres. A l'inferior hi ha : la Crucifixió, Crist quan davalía als

Uíinbs. la Resurrecció, l'Ascenció, la Pentecosta i la Coronació, Les altres

sis del registre superior són passatges de l'Antic Testament que són

considerades figures o tipus de les anteriors : Moisès mostrant la serp de

bronze en el desert, Samsó d tstruint les portes de Gaza. Joñas llançat a

la platja per la balena, Elies endut per un carro de foc, Moisès amb les

taules de la Uei i Salomó i la reina de Saba entronitzats (Fig. 194, 195).

Al llarg de l'edat mitjana Salomó i la Reina de Saba són considerats els

tipus veterotestanaentaris de l'Espòs i l'Esposa, per això sovint els trobem

en els portals de les esglésies franceses dedicats a la Coronació : Saint -

Nicolas i la catedral d'Amiens, la catedral d~ Reims, etc. 42. També la

parella David i Be t sabé han estat associats a aquesta tipologia. Ph.

Verdier, creu que tot i que aquestes relacions ja es devien establir durant

el segle XIII, en realitat no es sistematitzen fins que no apareixen els

toctos que glossen la Bíblia que hem esmentat més amunt 43. Segons J.A.

Oñate els relleus valencians varen ser suggerits a l'artista pel capítol de !a

seu, però l'autor no dóna més Retalls sobre aquesta qüestió 44. Caldrien

noves investigacions, tant estilístiques com documentals, sobre aquesta

obra per tal de conèixer els motius que varen dur a adoptar aquesta

iconografia. Ara com ara, dins l'àmbit medieval català no coneixem cap

US oà 24C 253MA.f
42 vegej SAJEÍLANDER 9/2 peg
4JVERO€R 1980 pàg 98- «02
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altra obra amb un prognunaslmllai.

4.4..1. LA CORONACIÓ m CONTEXT FtJNSRARl.

Anteriorment ens hem referit al sermó per a la festa de i Assumpció en

què sant Vicent Ferrer glossa una cita de l'Eclesiàstic - "fíerediíos tutus in

plenltu&ne semeíonim " -. En el comentari, explica com la Verge,

excepcionalment, va ser pujada en cos i anima al paradís abans del dia

del Judici i proposà la imatge ús la seva entronització com a model de

l'entrada al cel d'una ànima santa : "que axi .s fa honor a una ànima

sniita, tjUf5 quan entre en parais, tots tos sants li fan honor, e «Jesuchrtst

de la sua mà la corone " 45. La cita és prou eloqüent per demostrar que k

C&ronFció és una escena adient per a un context funerari. Tot i això,

però. en el nostre recull només l'hem trobada en una sola sepultura : el

moru.nem funerari de Berenguer de Pau i Francesc Alió del claustre de la

catedral de Girona i*~ig. 1641 Es tracta d'una sepultara practicada en el

mur, segons P. Freixas, en la segona meitat dt*l segfc XIV. Damunt de

1 ossera hi ha un relit u on es figura la típica escena deia dos àngels que

pugen l'àaima del difunt dins d'un llenç i, en un registre superior dues

figures, avui molt malmeses, en componien la Coronació

És possibíe que aquesta escena mariana aparegui en altres sepultures

del nosfie pais, però la manca de reculls sistemàtics en fa difícil la

localització. De fet, és un tema que a partir del segle XIII i, especialment,

en el XiV el trobem arreu tant en els mateixos sarcòfags, com ara el tan

conegut de k infanta dona Berenguela (41279) al monestir de Las Huelgas

45 VCENF fEfÄER 1975 peg :2'
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de Burgos 46 ^om ea monuments funeraris. Així és esculpida en el gablet

que r jfona l'arcosoli de l'enterrament del bisbe de Burgus Lope de

rontecha. a la fi del segle XIV, i pintada en el mur de fons de l'arcosoli

d'una sepultura de Tournus (c. 1300) , de Sainte - Croix - en - Jarcz

(1327) i de l'abat Gallo a Sant'Andrea de Vercelll 47, D'altra banda, es un

tema característic de les sepultures d'alguns papes t cardenals

avínyonesos. F. Baron que ha estudiat aquesta qüestió, afirma que la

Coronació en representacions funeràries és melt poc freqiïerit a Itàlia i, en

canvi, ho er> força a França. Entre altres, cita la tombà del papa Urbà V

í+i370), a Sant Víctor r*e Marsella, on. com a la sepultura deï claustre de

Girona, l'ànima dei difunt era transportada per uns àngels als peus ú"

Crist i la seva Mare. L'autora interpreta que, en aquests casos, la

Coronació s'utilitza d'imatge per al.ludir al paradis 4S.

Si bé no coneixem cap altra sepultura amb aquesta temàtica, sí que

podem parlar d'un Hoc on ¿s possible que la Coronació formi part d'un

programa amb objectius funerari.*. Es tracta de l'aula capitular de 'a

catedrrj de València, més modernament coneguda com a capella del sant

Calze pel fet que aquí es conservava aquesta relíquia. Les vuit claus de

volta que encerclen la clau ctnaal. la de la Coronació (Fig. 196J, sembla

que represe-iten els apòstols i les quatre de les voltes dels extrems, els

quatre evangelistes. Potser també formen part ¿el conjunt els relleus de

les vuit rrtènsalcs grosses qut aguaiiten les cadenes de la volta estrellada i

SA « / SA„~ 3« /S*»*- 95ó DOC 75
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els d* les altres quatre mènsules de les voltes dels angles, on hi ha

esculpits àngels - alguns dels quals són músics - , animals - entre ells,

àligues * , figures humanes 1 decoració fitomòrflca. Sanchís Stvera diu que

aquest edifici va ser construït pel bisbe Vidal de Blanes, amb la finalitat

que servis de càtedra de teologia i d'enterrament de prelats i canonge? De

la prunera funció, no en tenim notícies certes, però, en canvi, en alguns

documents consti» que s'hi predicaven sermons en vigílies de festes

assenyalades i que s'hi varen celebrar sessions de Corts. Pel que ta a la

funció funerària sempre segons l'esmentat historiador, s'hi va enterrar el

bisbe constructor i tots els canonges fins a l'any 1563 49.

Aquestes dac'es, doncs, permeten de suposar que en la disposició inicial

s'havia de tenir en compte aquesta funció de panteó per la qual es

construïa l'edifici, en aquells moments separat de la fàbrica del temple.

Per això i pel que hem vist a Girona - a més cal tenir present que el bisbe

Vidal de Blanes era de Girona - pensem que aquesta decoració escultòrica

iel sostre s'havia programat d'acord amb la funció funerària de la

dependència.

Altrament, la presència dels apòstols encaixa en la iconografia

funerària. Ja que des de temps antics es figuren en els sarcòfags. F. Baron

cita una sèrie d'exemples de tombes franceses de la primera meitat del

segle XTV. on aquest tema reapareix. La presència d'aquests personatges

probablement respon a la idea de judici Ja que íes Escriptures diuen que

els apòstols seuran en dotze trons per jutjar les dotze tribus d'Israel (Mt.

19, 28). Així mateix, l'autora recorda que la relació entre l'apostolat i les

escenes assumpcionistes rematades per la Coronació Ja s havia establert

en els portals de ies catedrals franceses dedicats al Judici Final i a la

SA\O*S SVRA '90Ç Dog 243 2¿B
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Mare de Déu. Pere. a més, en comprovar que la Juxtaposició de la figura

de la Verge, i, esp ecíilment de l'escena de la Coronació, i del col.legi

apostòlic és gairebé constant en IKS sepultures avi lyoneses dels segles XTV

i XV, pensa en la possibilitat d'un significat més específic. En aquest

sentit, els apòstols no respondrien tant a la idea de judici, sinó a la de

columnes de l'Església, una interpretació que la trobem en diversos

pensadors medievals, per exempte en l'aliat Suger de Saint - Denis 50 ,

Així s'han d'entendre les estàtues situades en els pilars que aguanten ia

volta de la Sainte - Chapelle de PATÍS. En el cas d'Avinyó, s'hauria pogut

arribar a establir un paral.leLsme entre els apostóte i els membres de la

Cúria, considerats igualment els suports de l'Església 5 '.

Pel que fa a la imatge de la Coronació, el canonge J.A Onate afirrna

que es tracta del segell del bisbe Vidal de Blanes que . a més, tenia

reproduït l'tscut. creus negres sobre fons roig. en la pintura que recobrta

les pannes de 1? volta 52. Encara que aquesta dada no l'hem poguda

comprovar, és molt possible que sigui certa ja que les imatges marianes

eren freqüents en els segells de monestirs, bisbes, capítols, etc. 53.Això.

però. no exclou que aquesta clau de la Coronació no pugui ser

considerada un element més del programa escultòric d'aquest sostre.

- ~ A x" -c "»e ca e' 3esc' u'e es 2c*ze ce., es ae <c ' a de esg **s a de 3C32
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D'aquesta manera, la clau central potser no solament cal veure-la com un

rtGerent al paradis que havien d'aconseguir els difunts, sinó que m partir

de li idea d apòstols - suports pugui ser també una imatge de l'Església,

una interpretació que ja tenia una llarga tradició.

Votem insistir que això que acabem d'exposar té un caràcter del tot

hipotètic i que caldria aprofondir molt més en l'estudi de l'aula capitular

de la catedral valenciana per poder confirmai si aquests plantejaments

son encertats. De fet, e1 primer problema que s'evidencia és el de la

cronologia, ja que si l'obra valenciana va ser feta durant el govern del

bisbe Vidal de Blanes (1356 - 1369) serta anterior a Ics restes de

sepultu/es d'Avinyó que presenten aquesta iconografia De teb obres que F.

Baron ha pogut refer, la més antiga és el sepulcre del cardenal Philippe

Cabassole. mort el 1372. quan el seu sepulcre de la cartoixa de Botipas

ben segur que no era acabat. |a que l'executor testamentan rep l'ordre de

fer-í»en càrrec 54. Però. en ïot cas, no sabem en quina data s'havia

progra*nat l'obra ni tampoc no tenim cap seguretat que fos la primera a

presentar aquesta iconografia.

'979 wig "77
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4.5. L'apoteort ét Mari* - E«0ésU.

En el segon capítol hem comentat com l'escena de la Coronació sovint

substitueix la imatge de la Sedes Sapienttae més pròpia del romànic i

s erigeix així en la nova composició mariana de caràcter majestàtic que

presideix timpans, retaules, murals d'absis, etc. És per això que Fh,

Verdier la qualifica d'última teofan.a de l'art cristià 55. Després, ea el

capítol següent, l'hem considerada integrada dins el cicle assumpció* asta.

del qual constitueix la culminació, tot i que no sigui un episodi

explícitament narrat en els textos apòcrifs. Raons litúrgiques,

composítives i el mateix caràcter sintètic que presenta la fe .en més

adequada que no pas l'Assumpció, d'altra banda, "confc.sa* ainb

1 assumpció de ranima o Dormició

Aquesta ambivalència, escena sintètica í narrativa alhora, h fa apta

per presidir alguns programes iconogràfics que van més enllà de la simple

al·lusió a la vida de la Verge, en paral·lelisme a la d'un altre sant o santa,

o en relació a la seva divina maternitat. És el que acabem de veure en

aquest apartat dedicat a la iconografia funerària i que ara comprobaren!

en algunes altres obres.

Una de les Coronacions de la capçalera mariana de la catedral de

Girona és la del baldaquí de l'altar major (Fig. 1611 En la descripció que

n'hem fet anteriorment ja hem indicat que aqi«esta representació del

centre és envoltada de diversos refpstres on es figuren sants, àngels i

fidels. A més. en un dels costats llargs, els registres s'interrompen per

representar, al pas d'una porta oberta, sant Pere que dóna la benvinguda

a l'ardiaca de la catedral. Arna j Soler, pagador de l'obra. El fet que aquest
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moble cobricell l'altai major ens d6na r atenent que el que s'ha pretès

figurar és una visió de te glòria presidida pe. Crist i te Mare de Deu.

patrona de te seu. La figuració de l'a?diaca, a part de ser un sistema de

recordar a te posteritat tel seva generositat envers te seu, no fa mes que

reforçar la idea que aquesta glòr*a és te que obtindran totes tes ànimes

dels justos.

Encara -"jue amb molts anys de diferència, en el retaule procedent de

l'església dei poble d Escalarre, avui al museu de Dalles {Fig. 130], s'hi na

organitzat un programa eti una Unia molt semblant. Els titulars són la

Mare de Déu i l'arcàngel Miquel que es repaiteixen el cos del retaule de la

manera següent, el carrer esquerre conté 1 Anunciaoó i la Nativitat, el

dret una escena de la Psicòstasi i una altra de l'arcàngel vencent el diable

L'espai central és ocupat per una escultura de la Verge amb el Nen í, al

damunt, hi ha una taute amb te DormJció. Sobremuntaní aquests tres

carrers hi ha tres taules que constitueixen una sote escena : al centre, !a

Coronació trinitaria i als costats, uns grups d'ànimes que s acosten a ks

portes del paradís, representades per unes torres de muralte, -•!' uns

acompanyats per sant Pere i els altres per sant Miquel. D'aquesta manera

a te taules cimeres s'aconsegueix re inir tots dos titulars en una mateixa

escena que, com al baldaqui de G^ona. és presidida per te Coronació de

Maria, exemple d'anima justa per a tots els fidels.

S'ha dit que els amplis programes escultòrics de les portades de !vS

catedrals gòtiques franceses su!»sîttueixen te decoracions pictòriques dels

absis dels edificis romànics A l'església de Santa Marta del Mar de

Barcelona, si bé te decoració escultòrica de la façana, d'acord amb te

característiques del gòtic català, és força simple en canvi te gran rosassa
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que s'obrc a la part superior cíeretx un ríe exemple de l'anomenada

"última teníanla". Aquesta glòria et :ular on la Coronació (Flg. 1411

presideix els eercks ocupats ocis CVE age'Jsteï», apòstols, sants, màrtirs,

bisbes, àngels músics, etc., és una nmr»i«scló de la que mes d'un segle

abans s'havia representat t*i el DaMa jui CA üirona.

Aquest paper destacat de resceiMi de la Coronació també es posa de

manifest en el contracte subscrit pel - germans ü-àume 1 Pere Serra per a la

pintura del retaule de la capella de Tots els Sants de l'església de Santa

Maria «le Manresa, una obra que ,o h& arribat als nostres dies. En el

document s'esperiftca que el cos d« I retaule ha de constar de sis peces :

quatre en els lateiais, amb les hi tortes dels àngels, profetes, apòstols,

verges, màrtus i sants i dues en e i centre, la superior amb la Passió de

Crist í la to.ertor amb te "Coronacu de la Verge Madona Santa Maria* 56.

Una vegadf. més. doncs, la Coronet ció es ciesüíga del cicle assumpoionista i

es posa com a imatge de la glòria de què frueixen tots els personatges

representats en els carrers lateral1».

El sentit teofàni'* de la Coi anació també admet una interpretació

eclestològica que Ons ai a, en el nostre corpus , hem vist que es posa de

manifest en el frontal de Llucrà i en els relleus del sostre de Faula

capitular de la catedral de València. Ara. tenint en compte el que hem dit

sobre la iconografia d'aquests <:¡arrera obra, volem aprofundir en testudi

de la cadira episcopal del ^or d« ¿a càtedra? Je Barcelona a fi de demostrar

com fes relacions entre els currents ternes que l'ornen són les que

configuren el senüï que probablement s'h volgut donar a aquesta

obra.

és sofà* z §c-ce:orc e 4 Je *"»a'ç 3« " 3ÓJ :MAOu?£.i ' 950 "' 9 - 231
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La <?afSlra episcopal ocupa el segon lloc del costat de l'epistola dins del

conjunt del cacUrat alt del cor de te catedral de Barcelona Aquesta

situació i el fet que el seu estil pugui ser qualificat de gòtic internacional.

igual que el de la resta del cadira t. vm fer pensar als historiadors que el

seu autor era Pere ça Anglada el mestre director de l'obra del cor. Les

investigacions, però, que en els últims any« ha dut a terme R. Teres, han

definit l'activitat i l'estil d'aquest mestre amb molta més precisió t han

perfilat millor tes personalitats, d'altres col·laboradors en aquesta obra de

la catedral, fins al punt de poder demostrar que la cadira del bisoe pertany

a un autor diferent57.

Sobrr l'elaboració d'aquesta cadira episcopal, la documentació no en fa

cap esment. La presència de l'escut de Pere de Planella, bisbe que regí la

seu barcelonina de 1371 a 1¿65. en dos Bocs del dosser que la cobrtcela 58

ha permès de suposar que aquest prelat en fou el promotor. R. Teres, però.

pensa que probablement l'obra no es dugué a terme fins uns anys me«

tard, quan Ja existia el projecte de la construcció del nou cor, que s inicià

l'any 1390 amb la construcció del mur de tancament 59. Com veurem,

aquesta cronologia sembla concordar amb la nostra proposta

d'interpretació del programa iconogràfic que conté.

Els dossers del cadira t foren iniciats, segons la documentació, a la fi

del segle XIV i continuats a partir de 1456, en època del mestre Macià
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Bonafe 60. Tanmateix, l'esül unitari que ¡»«senten, característic de les

formes hispano - flamenques de la segona meitat del segle XV, fe que R.

Terés pensi que són tots d'aquesta època més tardana En canvi, el treball

de les claraboies i pinacles que decoren el dosser de la cadira episcopal es

diferencia de tot el conjunt, de manera que és probable que pertanyi al

mateix moment en què fou feta la cadira. D'aquests pinacles, »lou acaben

amb una escultura exempta, que, segons l'esmentada autora, són figures

dels apostóte. Per completar el nombre de dotze cal sumar-Ui les tres que

coronen els vèrtexs superiors de cada un dels gabiets de ia part inferior,

però la identificació de totes aquestes figures és força problemàtica. En

primer lloc. perquè la majoria estan simades a una gran alçada, cosa que

impedeix tenir-ne una bona visualitat. Després, perquè alguna d'elles ha

desaparegut i d'altres semblen pertànyer a un estil molt posterior. En

relació a aquest últim aspecte, hem d afegir que els dos extrems inferiors

del gablet de la cara central són flanquejats per les escultures, clarament

renaixentistes, de sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista 6 *.

Dels nou apòstols deis pinacles, actualment en falta un. R. Terés,

mitjançant l'anàlisi estilística, ha pogut comprovar que una talla de sant

Pere que es conserva a la col·lecció Gudiol és la peça desapareguda 62. En

fotografies preses pels voltants de l'any 1930 Ja no s'hi veu, però, en canvi,

en una de 1905 se'l distingeix clarament amb els seus atributs
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característics, tes claus a la mà esquerra t un llibre a la cuneta 63.

L'altre apòstol que hem pogut identificar és sant Joan. És el que està

situat damunt de! vèrtex superior del gablet central. En un estudi que

recentment se U ha dedicat és catalogat de "sa?it màrtir" 64. Pensem que

la confusió és deguda a l'atribut amb què es presentava i que avui ha

perdut. En comptes dels c-aracterístlcs perol d'oli bullent o copa de verí,

que fe referència als martiris que sofrí, o del llibre o l'àliga que n'acredita

la tasca d'evangelista, en aquest cas devia dur una palma. Si el camp xem

amb !a figura de la màrtir santa Eulàlia que flanqueja un dels laterals del

respatller, pode-n observar que la forma de la mà que aguanta la palma és

la mateixa. No és gaire freqüent que l'apòstol es presenti amb aquest

atribut, si no és en escenes del cicle de la mort de la Mare de Déu, però

se'n poden trobar alguns casos, d'entre els quals volem destacar

l'anomenat "cake del papa Luna", una obra, com veurem relacionable

amb aquesta cadira per altres motius 65.

D'altra banda, aquest apòstol es presenta a la cadira per duplicat. Més

amunt ja hem pariât de la presència de sant Joan Baptista, vestit amb les

característiques pells i de sant Joan Evangelista, aquesta vegada amb un

filacteri a les mans. Tal com indica L. Réau, l'associació d'aquests dos

sants és força freqüent a l'edat mitjana i al Renaixement 66. Quant a la

repetició d'aquest segon, creiem que respon a una lògica : a la part

superior hom l'ha de considerar com un membre més del col.legi apos'òlic,
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'a »c.'-o de 'a ço1 'ercó Gjd-o har desaparegut ¡©s DC^S
01 TERES 'Figua exempia' '«992 pàg 264-265
65DAiMASES ¡09? vo1 'peg 378
66 REÂU 1957 * iil vol i!, pàg 713 pel que fe a obres cataloim, vegeu-»« exemples a GUDiCi,
AtCQŒA -986 pàg 86 nyrr cot 22" f g 409 pàg 92 núm U3* 234 hg 426 C
Î978.Î !1« pàg 157- ",58
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mentre que formant parella amb el seu homònim, és possible que Junts

al·ludeixin a la presència de l'Església en el món des del moment de

l'arribada del Messies. De tota manera cal tenir present que aquestes dues

figures de 'a part inferior del gablet són obres renaixentistes i, per tant,

no podem saber si responen al programa iconogràfic original

El dosser és sostingut per dues grans mènsules de les quals surten

sengles volutes amb relleus figurats en el seu interior, tots dos orientats

cap a l'altar major. El del costat esquerre representa l'episodi de

l'Anunciació. Així, hi veiem la Verge asseguda en un petit tamboret que

escolta les paraules de l'àngel agenollat davant seu. Un gerro amb una flor

de tija molt llarga s'interposa entre els dos personatges. La voluta de la

dreta també emmarca dos personatges : Crist i Marta, que componen

l'escena de la Coronació [Fig. 133j.

A sota d'aquestes volutes, en els laterals del que és pròpiament el cos

de la cadira, hi ha dues figures dempeus La corresponent a la voluta de la

Coronació és una figura femenina, amb una corona de flors al cap i un

llibre i una palma a ks mans. La de l'altre costat és un bisbe vestit de

cerimonial que amb la mà dreta assenyala la pàgina d'un llibre que sosté

obert vers l'espectador. A. Duran i Sanpere ja hi va veure representades les

figures de úos personatges especialment significatius per a la catedral de

Barcelona : santa Eulàlia, des del segle DC erigida en patrona principal, i

Oleguer. bisbe d'aquesta seu des de l'any 1115 firis al 1137 i venerat coïa a

sant pocs anys després de la seva mort67.

Malauradament no cok.*ixem altres cadires contemporànies 68 í, per

67 DURAN i SANPERE 1952 pòg 62 R T«és és de a na* xa op-mó ¡TOES '988 oàg 35
Sobre sarta Euiàl a vegeu FÀBREGA 1958 Pe'ave fa a sont Oieguer PUIG 1929 poc, %59

*° La més pròxima que ens ha atibar és a cadira aei Oisbe de1 cor ae !o catedral de G"ono
encarregada peí bisbe Amo-, ae Monfodó al mestre Aioy i any 135 í Corté unes figures exemptes ta
Verge amb el ft4en on sant un L sbe ¡?) i ®n m tolera- d« ta pau interior un -eileu oe 1 Epifafa
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tant, resulta difícil d'aventurar cap hipòttsi sota« l'originalitat d'aquesta

iconografia, però, en tot cas. si que ens sembla possible d'acostar-nos ai

sentit que aeuests temes podien tenir en el moment en què foren esculpits

a la cndiï-a de Barcelona.

En parlar de l'aula capitular de la catedral de València ja hera indicat

que tant el col·legi dels apòstols com la Coronació són dos temes

freqüents a la iconografia funerària i més especialment a les sepultures de

la cort d'Avinyó. D'aquestes, un dels models és el de l'enterrament de1

cardenal Philippe Cabassole (4 1372), que presenta l'organització següent :

el sarcòfag, adossat en un arcosoli, té el lateral visible decorat amb figures

i la cara superior amb la imatge jacent del difunt. Els apòstols se situen

en el mur de fons i en els laterals de 1 arcosoli i. finalment, al damunt.

aguantada per una llarga motUura. s'b i representa la Coronació de la

Verge 69. Obres com aquesta són les que han induït a F. Baron a pensar

que tenint en compte, d una banda, el valor de suports de l'Església que

sovint s'atorga als apòstols i. de 1 altra, la interpretació eclesiològica qu ;

pot fer-se de l'escena de la Coronació de la Mare de Déu. és possible que

aquest temo. fos utilitzat pel col·legi cardenalici avinyonès per afirmar la

seva autoritat davant la cúria romana ~°.

De fet, alguns autors ja han volgut veure aquesta idea en el mosaic de

l'absis de la basilica romana de Santa Maria in Trastevere, probablement

fet poc temps després del triomf d'Innocenci n sobre 1 antipapa Anaclet 7 ' .

1(5Q3 pòg " ' 5 fcf oòg ''Sòl pe«e de Sai^oc- ' escutef que R Teres na croooscr ccm a
H-po»èf'c Ttesfre de la cad-ra de Bareebna ! s"y 1410 signà e> contracte oer a í obra de ce- de 'o Se.
d Urge» D'oque** cadira* però només se'n coiserver« restes i concréteme"' de 'a caoira dei bisbe
"ornés er» n ha amfact fa nvsfrcôrdio ÍTERES < 988 còg * 44!

6° BARON 1979 pòg 173 - í 77
70 BARON 1979 pàg 184 185

Is seva «xecuoó Ha estat relacionada amb el cisma cue tantoé iofrí I Església en aquest -nomenf E!
promotor Hauria estot ei papa Innocent '' que nagué ae namaf d* RO»~Q o causa de 'es ,ntr gués de



447

Per la seva paït, Ph.. Verdier afirma que la Coronació de la Verg» fou

reivindicada com la coronació de l'esgiésia legítima per les curtes rivals

durant el gran Cisma d'Occident. Com a exemples de cada un dels

bàndols cita la miniatura d'un antüonart 'esca de la fi del segle XIV, on

Crist corona Maria amb la tiara - diadema pontificia, i els relieus de la

mitra de la imatge jacent de la sepultura del cardenal Guilaume II

d'Aigrefeuále, gran col·laborador de Climent VII 72.

Pel que fa a la Verge coronada amb In tiara pontifícia, ja hem vist que

Ja trobem en obres del tercer quart del segle XIV i de c. 1400 - retaules

dels Serra, retaule de Rubió, retaule de Solivella, a la catedral de

Tarragona, taula de la col lecció Hartmann de Barcelona, etc. - Er>. per

tant. un element a tenir en compte quan es tracta tie demostrar el

simbolisme ecleslològic de l'escena de la Coronació

Aquests dos temes que acabem de veure presents en l'escultura

avinyonesa, especialment de l'últim decenni del seg!e XIV, el coUegi

apostòlic i la Coronació de Maria, constitueixen una part del programa

iconogràfic de la cadira del bisbe de la catedral de Barcelona. Però aquí,

potser a causa de les mateixes característiques a&iques del moble que

a"*caDc A'3ce» ae-xnc a t-ic a 'e *'aice$ IXrar' a „evo es*ad'~ o "a"Ç3 'a'··De 3esores

de se^ 'e*cr* a ·?of*"a '»De o ^do d? Bs îa* de C CTCVD 3„'e<">* c j"* fe* de a so *c o oi* c STC

Aq jes*s wOntac*es de pape recers? ̂ cv de Sarta Amaria ' """'csfsve'e r··'D e g'tr aoa* c 5>*erce'C -3

*e* per sar a.e e D'o '̂a^a ae moso c pcxr a levé' es*a rso rc* oe *"o'e x Be'̂ a* a-tor cíe & cei€"^res

conç"·a·r - u Cant : oes Cant-cs A*«es pensen aue ei *«osa c 'o ^a^va es«! *et ei temps 3 ·*i<x»·nc

s no ae< seu succe-ao' E jgei a"* c ?^cr o * oorava E" ata'sevo cas o ectyo Je TCSO c

sena lo 'ncs'e'Ka e tr <y"f ae fccciesia 'orraca exc citado oer asseTibiea cíe pon* »e»s .»elf's ro^a"s

que ^a'·cuege" ESPCS Esoosa e^^cr tzcrt e" e cent-e oe abs s r*HE^. ?84 oag 7*^ 202

espec almer» 94 202i

^2 VERDiER 980 pag '61 n " 'Sos 4ig 82 Els 'etleus de la mitra del coraenoi consiste *n en

et» cepc« e« L'· a els a ca^sa de na esta» se eo^servac o nemes s n pc< aistî  ' ia DO«* mfe o

ae la * gura de -a Mare ae Dew assec,sx3a er altra s ni vey c árame« Cns* as^gu» ei DOS c o "ontc!

QTb ia "TO aixecada Aau«$w act>tad u*»a m*ca 0"ifciQua pro(MDi··r6f>t es a ca^saní aue Ph Vero er
!a quolificuï d anà benedcoó de la Ve-ge en ca^ •• Carón d jna coronació (BARON < 98 pag

1 56 57»
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decoren, ha caigut organitzar-les de manera diferent. Així, ja s'ha indicat

que els apòstols, considerats probablement caps visibles de i Església,

estan situats a la part superior, rematant els pinacles del dosser. Pel que

fa a la Coronació, el fet d'estar situada dins la voluta del costat dret li

déna una certa pn-eminència Ja que és la de major visualitat des de

l'exterior del cor i també des de l'altar major. L'escena de k. voluta de

l'esquerre, l'Anunciació, s'afegeix doncs, a aquesta temàtica avinyonesa i

guarda k simetria del conjunt de la cadira.

El moment del col·loqui en're l'àngel i Maria és considerat decisiu peí

al compliment de tot el programa de salvació de la humanitat 73. D'aquí

que a l'hora de fer referència a la participació cíe la Verge en la redempció

74 Q ò> justificar la recompensa que li és atorgada al final dels seus dies

sovint es recorri a ia representació d'aquesta escena. Eu el cas de la

cadira barcelonina, l'Anunciació serviria, doncs, per a aquest segon

aspecte. De tota manera, però, cal tenir pressent que segons els exegetes

rredicvals és amb ^ Fiaï que la Verge esdevé figura de 1 església, ja que en

aquest precís tastan: comença l'era de salvació 75. En cas de ser vàlida

^ "-»xe es e QW« «s* lca a seva "c ,s c ef ceres de ccrac* V"" u c?m cer exe^p's e" ° sept ere

•"•e c ice A'-Q^ ae Mo^odo^ de o ~uoe!ia oes So"i: Mr .r* <•$ de c. '•afed'a ae G 'oro A u cara

*'ci»a ael wcotag es vat l guro1 escsr>es ae es e «a» es c a pa'ff ae *ors de a'cosoi e

cofoc*e'is? c grup d ufts ongeis e'xiaen·-se l an T»O e" e*s vwfexs supe*!»« 4íis

arcoso íes l gu'es Je Ana^ciac o Aajes* seou cfe . TO es oo^a ae oai Aves*a ssc^ *or de

Carcosscw (ESPAÑOL 993 pag 384393»

' ^ E" 'eiaco a oqoesfa cea recorre^ "«TO vegooo o „rv- oD'̂  »a^be e*aboraaa a Bórreos en

jna aato no gaire 'u^/ona at o caairo £-, »'ac*a oe1 coze oe DODO n,no dc?nof oer Bene* Xiii o ta

oa 'oftoao pe'c oue segois se»r o« ;Ou otsroao rtis ?c efs os Bo ^eiono E» esmat

ei peu representen auœ esce'«s «afí /«s a encsrnaao A^br^iocto Na*iviw* i S i s a a

Sai» Sooar Bes d« j^aes f agei .ocie C-MC { x<c Daua'ta«er» Pesu"«:c o S hav a pensa* qu© aate '

colze podia ^aver esír* te* v\ ov nyoiwos (en oques» sentit vegeo ifCNEJj '978 |X3q 37)

però n®s 'KS'itma t̂ tot aue i ob*a desatxsregue c"y 936 o "oves ae T^ogro*1« anttgu«s s r<j

oogu* cc"norO¥O' que duj el pureté œ Barcelona (DAiMASÊ- ' 992 vt> pàg 378)

^* FOURNÉL '968 pog 2n3 235 N* S Siiva ossenyc«a que o ia 200» feirgalesa es (reqj«n* que

L Vecg« de ' Ar j «»oció vag« coronado t ho iniefsrefa con una maiwa d inoicar qy® ets prtviiegts de
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aquesta interpretació, el simbolisme ecJesíològie que hem assenyalat mes

amunt s'ampliaria amb aquesta segona escena mariana i a M vegada, el

programa iconogràfic de la cadira resultaria més unitari.

També tes dues figures dempeus que decoren els laterals per sota de les

% ¿lutes s'integren dins d'aquest conjunt. És evident que si es volia fer

referència a l'església de Barcelona, la figura més adequada era la de la

seva patrona, santa Eulàlia. Si bé ja havien passat força anys des ici

solemne trasllat de les seves restes, ara« durant el govern del bisbe Ran ¡on

d'Escales, el legat de Climent VH. el cardenal Pedró de Luna, concedí

indulgències a tots aquells que visitessin el sepulcre de la santa en les

diades més assenyalades o que assistissin a la missa que cada dissabte se

ceiebrava en el seu altar 76. Aquestes mostres de devoció justifiquen a

bastament la inclusió dt, la Santa a la decoració de la cadira del prelat

barceloní

Quant a Oleguer, bisbe de Barcelona (1116 - 1137), tot i que el seu

culte no va ser aprovat per Roma fins segles més tard, poc després de la

seva mort fou venerat com a &ant. Al llarg de la dècnda de 1370 es devia

elaborar un nou sepulcre per substituir el que des de l'entorn de l'any

1150 tenia en el claustre. El trasllat es dugué a terme l'any 1380. en

època del bisbe Pere de Planella, i aquesta vegada la sepultura se situà en

una capella de l'interior de la catedral 77. Encara, en els primers anys del

segle XV, Pere ça Anglada executà la imatge jacent del sant bisbe per

completar o reformar el darrer sepulcre Tots aquests condicionaments

demostren que el record ï la veneració del gran bisbe de l'època comtal

ben vius i és lògic, doncs, que es volgués figurar a la cadira que es va

Mar * es ooser «r ¡o seva cj'v"*a "w&micf ,'S'lYA l 987 pòg * 331

76puïG '929 póg 279

'7TEPÉS -987 009 61 64
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esculpir en aquells anys.

Hi ha encara un aspecte de la vida del bisbe Oteguer que pensem que en

aquests moments podia tenir un pes Important m l'hora de valorar la seva

personalitat. Durant els anys del seu gov-rn. l'església de Roma, després

d'haver-se imposat en la qüestió de tes investidures, es veié involucrada

en la Muita pel poder que mantenien entre elles les famílies nobles

romanes, S'elegiïen dos papes, Anaclet n i Innocenci I! 7ft. Aquest darre?

hagué de refugiar-se a França i 1 any 1130 presidí un sínode a Clermont

on tots els memb1 es de l'assemblea U Juraren obediència. Segons els

h-st criadors antics, el bisbe de Barcelona hi assistí i hi tingué un

destacat paper al costat de Bernat de Claravall. infatigable defensor del

papa. Al seu retorn a Barcelona aconseguí que el comte es declarés

partidari d'Innccencl II 79, També en els temps en què es projectà la cadira

episcopal es vivien unes circumstàcies similars : havia esclatat un nou

cisma i un dels papes era en terres franceses. Però. a més, aquest papa,

Climent VT1 (1378 - 1394). havia enviat un legat, el cardenal Pedró de

Luna, als països de la Corona d'Aragó per aconseguir el seu

reconeixement.

El cardenal aragonès arribà a Barcelona, l'abril de 1379, és a dir. en

temps del bisbe Pere de Planella. Les seves actuacions prop del rei Pere el

Cerimoniós no aconseguiren l'èxit esperat i al cap d'uns mesos se n'anà a

la cort castellana. L'any 1386, Ramon d'Escales, bisbe d'Elna, favorable a

la causa avinyonesa. succeí el difunt Pere de Planella al cap de la catedral

de Barcelona. El 5 de gener de 1387 moria el rei Pere UI 1 vint d*es despès

Pedró de Luna Ja tornava a ser a Barcelona. Tot seguit, el dia 4 del mes

J8 '986 pe 3 44-49
79 PülG 1929 pòg 148
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següent, es fete públic a tota la confederació el reial decret d'obediència al

papa d'Avinyó. El cardenal remangué a Barcelona fins a l'any 1390 i

participé activament en els afers politics i eclesiàstics del país 8Ü.

Durant tot aquest temps, el contacte del legat pontifici amb l'església

barcelonina devia ser intens. Sabem que el primer dia de la seva arribada,

el 24 de gener, predicà a la catedral davant de molts assistents i que el 29

de setembre d., 1390, abans d'emprendre el viatge de tornada a Avinyó,

presidi, juntament amb tres bisbes i una gran quantitat de fidels, una

solemne processó organitzada perquè finis el ciama 8 > .

Tots aquests esdeveniments que acabem de recordar ens configuren un

ambient favorable per als intercanvis ideològics i artístics entre la cort

avinyonesa i la catedral de Barcelona. Sembla prou lògic doncs, que a

l'hora d'escollir un personatge representatiu de la seu barceloulz'* es

decidíssiu per sant O léguer, un antecessor tan venerat i que, a més, havia

tingut un destacat paper en la defensa del papa refugiat en terres

franceses. Cal tenir en compte que sota les arquertes del sepulcre de

Chment VII, a l'església dels Cetestins d'Avinyó, a més dels apòstols hi

havia altres personatges : un doctor de l'Església (?) i, flanquejant la

imatge de la Verge i el Nen, dos papes, sant Gregori i sant Pert Celestí82.

Més amunt hem "ist que R. Teres proposava una cronologia ''tardana"

per a l'execució de la cadira episcopal del cor. L'estada del legat pon tinc i a

Barcelona (1387 * 1390} possiblement hauria contribuït a l'elaboració

d'aquest programa iconogràfic que sembla inspirasse en els models de

**u Sotxe de P«drc ae l^nc 3 ^3ïa„"ya vege^ fÖR" :965 pàg ' 4 - ' ' 9
p - ;Q|' : g* c .̂ g * g ' ç ñ, Ha ^na yo» qujrïi·c' ae éocjvwnoc'ó pv «^sfco ar íes *e«3oons o«

esg«¡o CO'O·Q·O a^o « cof a Avnyó a oAüCE.iS *985 Vegeu també rABttOA 1Q88 osg ¿ * «
427

62 BARON 1979 pàg ',££• 170
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l'escultura funerària avlnvonesa 83. En tot cas, dues obres relacionades

amb personatges que havien viscut a la cort d'Avinyó també presenten els

dos temes més característics : el col.legí apostòlic i la Coronarlo. Una de

les obres és el ja citat cato del papa Luna, amb el grup d'apòstols sota les

arquenes. L'altra és el sepulcre de l'arquebisbe de Saragossa, Lope

Fernández de Luna, que fins que no va ser designat per a aquest càrrec

romangué a la ciutat francesa, tot i ser bisbe de Vic 84. La decoració de les

erres del sarcòfag, amb els característics ploraners, i la de la paret de

l'arcosoli, amb 1 escena de les exèquies Mnebres, no mostren pas cap

contacte especial amb tes obres avüiyoneses 85. però hi ha un detall que

pot resultar significatiu : a la voluta del bàcul que sosté la figura iacent

de la tapt; hi ha inscrita una Coronació.

D'acord amb el que hem anat di**ut la decoració de la cadira del bisbe

de la catedral de Barcelona devia s-er una clara referència a l'Església í als

seus cap?5 visibles. Dr manera particular, a la de Barcelona. re pi ementada

per santa Eulàlia i el bisbe Oleguer. De manera universal, a lEsg'ésía

nascuda de Crist, simbolitzada pels apòstols i les escenes marianes.

En aquesta mateixa època en què s'cauria fet la cadira barcelonina,

concretament el dia 19 de febrer de 1393, el gremi de cuiraters i

assaonadors de Manresa anomena un procurador perquè vagi a Barcelona

a comprar o encarregar un retaule per a la cipella que posseïa a la

col.legiata d'aquesta ciutat, posada sota la invocació de l'Esperit Sant i la

°- E ""«és P'opg' c1 de cotte'o PH t-poe Caücssoi« ,* " 372* e'g * c 3 cafe xs íe Serpas e's
tnves··gadO'S e da%n de *o jecaaa 3e>$ orvs 70 *5os*e' cy**"* e's ae G^ita^e ' s'A g'e%u % r;
Sci*tf Maffia« a Av«ryó «• o« Sictxas de Biancas 3 esafeia c3*"s àcy^-^ ca**s ae ió «aieisíQ cvtot
vor ' « na** x Doffó ;BAÇC*\i Ç79 pòg '73 '77 BAiON 'vS* oàg ' 2 5 - " 2 8 ,

8¿ VHiANUEVA -82 1 pog 65 66

8 ̂  Aq^ste ayo »oy «ncaregada oi g*or esca«tor ad r^otmrt ?e*e Mo»agj«s qy« te d*v>c
coc a ' a^y ' 379 ^egey-ne «,10 descf.octó a ^ACAREA, *982 s»g "< 23 - '2-
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Verge Maria. Un any més tard, el 9 de Juny de 1394, el pintor Pere Serra

notifica la rebuda de 50 lliures pel retaule acabat t col. loca t m l'esmentada

capella 86. El programa iconogràfic que mostra l'obra es pot considerar

que, d'una manera general, al·ludeix a te salvació de la humanitat a

través del sacrifici de Crist, però una lectura atenta permet de veure-hi

una intenció més especifica. Començant pels dos carrers laterals de

l'esquerra trobem les escenes de la Creació del món. la Creació d'Adam,

l'Anunciació, la Nativitat, l'Epifania i la Presentació tíe Jesús al temple,

és a dir, que amb les dues primeres es fa referència a l'obra de te creació

divina i després er passa a mostrar el paper destacat de te Verge durant te

infantesa del Salvador. En els dos carrers de te dreta se segueix amb el

Baptisme de Crist, te Transfiguració, te Resurrecció, l'Aparició de Crist als

apòstols, FAscenció i te Prèdica de sant Pere. Amb el Baptisme de Crisi es

simbolitza l'inici d'una nova era, l'era de salvació, propiciada pel sacrifici

de Crtst - el Calvari és te taute de l'àtic - . i demostrada per les seves

aparicions davant de testimonis després de te mort.

Però el retaule era per a una capella dedicada al Sant Esperit i a la

Verge, per això el missatge apunta més directament a te presència del

Paràclit abans i, especialment, després de l'Ascenctó de Crtst. És en

aquest sentit, doncs, que hem d'entendre te inclusió de l'escena de la

Prèdica de Pere, en què no falten els raigs provlnents uel cel que

l'ü. lu minen, i, més encara, te gran taute central que figura te Pentecosta.

D'altra banda, l'advocació mariana queda garantida per te constant

presència de te Mare de Deu en gairebé totes Ics escenes. Lògicament és en

els quatre episodis del cicle de te infantesa, és a te maletea Resurrecció.

r~ '907 oca '29 '33
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en qualitat de primer testimoni d'aruesí fet 87, i també a i'Ascenció, on

comparteix el primer pla amb l'apòstol Pere. Però allà on s'ha destacat

especialment és en el carrer central. AM, en primer lloc, te seva figura,

d'escala molt superior a la dels apòstols, presideix la vinguda de l'Esperit

Sant. Altrament, a la taute del damunt, la de te Coronació (Fig. 168],

comparteix amb Jesucríst el síníhronos que sura en l'univers estrellat.

En ei retaule maniesà. doncs, s'estableix una estreta relació entre

l'Esperit Sant I la Mare de Déu que és te principal receptora dels seus

dons. Per això, a primer terme de te taute principal hi ha un llibre obert

amb els primers versos del Magnificat . el cant que segons l'evangelista

Lluc, Maria, plena de l'Esperit Sant, va entonar en alabança a te

divinitat. £ la vegada, sant Pere. a qui es dedica l'ultima escena

"narrativa'' del retaule i que és l'apòstol que destaca a primer pla en

l'escena de te Pentecosta, EI avinent te continuació äe te presència divina

a la terra : l'Església. Uns anys abans, a te Toscana Ja s havia volgut

remarcar te importància d< 1 Església amb un retaule que presenta el tema

de te Pentecota. M. Meiss assenyala que en aquesta obra es perd el

caràcter narratiu m causa de te posició frontal t totalment destacada de te

Verge en comparació dels apòstols que ^tr.n a i*n nivell inferior 88. cosa

que coincideix amb te taute central del retaule clr Manresa. En moments

diferents però per circumstàncies similars, te Toscana i Catalunya tenen

necessitat d'afirmar el poder de l'Església i ho ten amb els mateixos

mitjans : te Pentecosta centrada en te figura de te Verge que ho és també

de l'Església.

' Sofcre d »ena de 'c pwinea ae *a Verge o **«ce"Q de ¡s i*s^rT»cció c 'a o »tfyra gofca
esíQ'sno vsgey AlCOY *98¿ peg '95-377

88 Aquts* retaule, cw a Bad'a, Fio^e'^'O $a»ibue'x c t,n d'Crcogna ME'SS *988
5:
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Com que no tenim notícia de la persona que es va encarregar de

dissenyar el programa iconogràfic del retaule de Manresa pintat per Pere

Serra, no ens atrevim a assenyalar unes relacions directes entre aquesta

obra i els sentiments favorables enverj la cúria avinyonesa que hi havia a

1 església de Barcelona, però, donada la proximitat cronològica, és

possible que aquesta exaltació de l'Església tingui la seva base en la

problemàtica del Cisma. Així mateix, una altra obra atribuida al mateix

pintor també tracta el tema de la institució de l'Església. Es el retaule que

es va fer per a la parròquia de Cubells (Noguera) i que avui es troba

repartit per diferents museus í col·leccions particulars. Es conserven nou

taules totes dedicades a la vida de sant Pere, entre les quals destaca la

que el presenta entronitzat amb els atributs pontificis, envoltat de

preveres i uns possibles donants. Unes altres sis taules de dimensions

més reduïdes devien pertànyer a la predel.la i constituïen el tema dels

Goigs marians. La Coronació (M.N.A.C., num. in. 35677) iFig. 1481, és

una de tes escenes del nostre recull on Maria rep la tiara pontificia, un

atribut que pensem que evidencia la interpretació eclesiològica que de

vegades pot tenir aquesta representació.

Força anys més tard, a la catedral de Vic, després d'haver-se remodelât

la capçalera, es va acordar construir un retaule de pedra per ser col·locat

darrera del nou altar que s'havia consagrat l'any 1418. El 24 de marçc de

1420 el sagristà del capítol, el canonge Bernat Despujol va acordar amb

l'escultor Pere OUer l'elaboració de l'obra, segons ho demostra el contracte

que va redactar Ramon Despujol. germà del sagristà. Justament ïincipiï

d'aquest document, "In nomine Domini lesu Chn&ti et cul eíus gloñam et

honorem gloriosae Vlrgtnls "ieaiete mater élus et Beatí Petry principis

apostcAorum. Amen ". ens dóna la clau per saber a qui anava dedicat : a la
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Mare de Den l sant Pere per als quals ''esc nitor n'h avia de fer dues

imatges que havien de presidir l'obra. Més endavant és diu que "quiseuna

^a del dit retaule age auer en istoría de ymages encastades dcins aumets

ab -" îf t.i es aytaiE corn alegíra te dit Bernat Dezpujol" 89. Tenim aquí

U.T c .s ben clar de com el promotor de l'obra és el que dicta el programa

iconogràfic a l'artista. L'obra que ens ha arribat s'otganitza en quatre

carrers dividits en tres registres. L'tofertor conté l'Anunciació, la Nativitat,

l'Epifania i la Resurrecció de Crtst. Aquestes -scenes crtstològiques

s'interrompen en el registre litjà per deixar pas a tres oassatges de la vfda

de sant Pere i a * n de sant Pau. Finalment, en e1 pis superior, 1 Ascenció i

la Pentecosta semblen enllaçar amb el primer registre, però, a més, vau

seguides de la Coronació de la Verge i la de sant Pere com a papa (Pig.

198]. En els muntants hi ha diversas sants i a la predeUa els dotze

apòstols i els quatre evangelistes.

Mn. Junyent descriu aquesta iconografia com "las historias de 1rs Siete

Gozos de la Virgen, cuatro escenes alusivas a San Pedro y una al martirio

de San Pablo" 90. Si bé es cert que hi h£. set de les escenes marianes que

solen conformar els goigs, creiem que a causa de la composició que s'aa

fet en aquest retaule, l'Ascenció. Pentecosta i Coronació no pertanyen

tant a aquest cicle de devoció a la Verge sinó que més aviat s'han

d enllaçar amb te Coronació o Entronització de sant Pere, a fi d'il.lustrar

les paraules de Crist : "Amb tot jo us dic te veritat : us convé que me'n

vagi ; perquè si no me'n vaig. no us vindrà el Protector ; mentre que, si

marxo, us l'enviaré" (Jo. 16,7). La Pentecosta és ei moment d'aquesta

arribada i l'entr jnització de Pere és te imatge de l'Església continuada

1558-60 pàg 297
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pels apòstols. Paral.le'emcnt, la Coronació de Maria, situada ai seu

costat, t» la glorificació de l'Església universal.

No sabem què és el que va portar a! canonge Despujol a confeccionar

aquest programa que defuig dels retaules en què simplement la Verge

comparteix 1 espai amb un altre sant. Aquí. ambdós titulars. Juntament

amb els apòstols i evangelistes de la p rede 1. la. s'han utilitzat com a

referències a l'Església instituïda per Crtst. Caldria investigar en la

història de l'església vigatana per veure si aquesta intencionalitat del

retaule té alguna cosa a veure amb el bisbe Alfons de Tous, decidit

partidari de Benet XIII que va refpr aquesta diòcesi des de l'any 1410 uns

al 1421 9\.

" *V a . " p' me*
98S

fc*ol og'3* r a""b ef b ttxf oe v'.c a ' d* C sr-c «ege*. CtDE G
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oCMCLUSIÓ

Els possibles paraLtetismes entre els drames litúrgics assumpctonistes

i les obres plàstiques de la mateixa temàtica han estat el punt de partida

d'aquest treball d'investigació. Ambdós tipus de representacions, però,

organitzen el seu discurs de manera força diferent. Els drames,

representats un cop a l'any, intenten d'adoctrinar els espectadors

mitjançant l'exposició de tota una sèrie de fets miraculosos a l'entorn de

la mort i l'assumpció de la Verge. Les obies d'art, en canvi, destinades a

ser vistes en un Hoc determinar de manera continuada, ofereixen uns

programes iconogràfics més amplis dintre dels quals s'insereixen alguna,

0 algunts, escenes assumpcionistes, unes vegades amb mes protagonisme

1 d'altres amb menys, altrament, els paral·lelismes es produeixen de

forma Inevitable ja que la font és la mateixa : els relats apòcrifs

Des que els iconògrafs i els historiadors de la literatura es varen

començar a interessar pels textos que servien de base d'informació als

artistes i "autors dramàtics", s'han produït notables avenços er* el camp

de la investigació documental. El nombre d'apòcrifs assuupcionistes

coneguts ha augmentat sensiblement, de maneta que avui quan ens hi

refertja hem de tenir en compte les diferents families i versions que

existien. D'altra banda, tot i que res no impedeix afirmar que la Legenda

áurea de lacopo da Varazzc va ser una obra enormement divulgada, hem

de recordar que, paral, le lament, existien altres relats, derivacions dels

antics apòcrifs, que també eren coneguts i utilitzats. En aquest sentit,

en la nostra investigació hem destacat dues coses : la primera, que

algunes fórmules iconogràfiques, com la del timpà de Cabestany, difícils

d'explicar a partir dels apócrifo més coneguts, sembla que poden recolzar-
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.** en textos que, pel fet que se n hagin conservat meny. jsanu^crlt«, no

vol dir que no haguessin tingut una certa difusió ; pel que ia a la segona,

hem *"'st -ntament amb els nombrosos Ptas sanctorum que existien

eti el noè is, també hi havta altres textos que oferien relats

alternatius. Precisament. la fóimula del Lliurament del cingcl a l'apòstol

Tomàs que solen presentar la majoria de les Assumpcions sembla

connectar més amb la versió d'aquests apòcrifs, possiblement, derivats

del Ps.-Josep d'Arímatea, que amb la del bisbe de Gènova.

Encara en relació a les fonts textuals, també hem fet una comprovació

que ja han tnsinu«* els historiadors de la literatura i el teatre. Ens

referim al fet que és dlücü d'assenyalar us text concret com a base d'una

obra. Els drames litúrgics tan la impressió que el seu autor ha anat

esptgolaní d'ací d'allà a fi de conformar l'espectacle desitjat. En el cas de

les arts plàstiques, quan ens trobem amb conjunts que contenen unes

quantes escenes, com les pintures murals de l'absis de Santa María de

Terrassa, tampoc no hi ha gaire coincidència i ens quedem amb el dubte

d* si s'ha seguit un text desconegut o és que l'artista s'ha inspirat en

models diferents sense preocupar-se gaire de la coherència de tots els

detalls

En definit'va. pensem que, sovint, ha pesat més la tradició de les

fórmules plàstiques que el seguiment directe d'un text.

De la mateixa manera que els drames litúrgics constitueixen una

mostra dels actes que se celebraven per commemorar la diada de

l Assumpció, és imprescindible tenir en compte la introducció, la

imoortància i l'evolució d'ai,uesta festa per entendre el procés de

formació del tema en tes arts plàstiques. Per això, hem partit del relleu
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que des de la fl de l'alta edr* mitjana va prenent la figura de la Verge, per

acabar comprovant com -quest prote.gonisme es tradueix en la

representació, cada cop més freqüent, ü escenes assumpcionistes. És

notori que M ! i una relació directa entre la dedicació d'esglésies a santa

Marte, d'una banda, la celebració de la festa de l'Assumpció, de 1 altra, i

tes representacions d'aquesta temàtica

A l'hora de fer un repàs, seguint un ordre cronològic, de les nostres

representacions, de seguida es fa evident la varietat de fórmules que

s'utilitzen en el període romànic. Per entendre-ho noires cal rastrejar

ï'ortgen d'aquestes fórmules : la Dormicio, que prové d'Orieüt, 4

r Assumpció, formada a Occident. Però la qüestió és més complicada a

causa, d'una banda, del caràcter apòcrif dels textos sobre els quals

recolza la primera, i, de l'altra, del problema que va sorgir a Occident

entorn de la creença assumpcionisîa Pel que fa al contingut dels relats

apòcrifs, encara que durant molt de temps l'Església no els acceptés

obertament, no varen suposar gaire impediment a 1 expansió de la típica

kotmests bizantina. Per això, aquesta escena, a part de trobar-la a la

Bíblia de Ripoll (Roma. Bib. Vaticana ms lat. 5729;, un manuscrit,

almenys en part, inspirat eu models grecs, també la trobem en l'escultura

dels claustres romànics de la catedral de Girona i de Sant Cugat del

Vallès. En canvi, la fórmula plàstica de l'Assumpció no va aconseguir la

uniformitat de la Dormició. a causa de les qüestions plantejades sobre el

final de la Verge Això és el que fa que en moltes obres no quedi clar si

s'ha volgut figurar l'assumpció en cos i ànima de Maria o únicament es

tracta de l'entrada triomfal de la seva ànima al cel, és a dir, allò que de

forma menys comprometedora anomenem glorificació. A aquesta

categoria pertany, indubtablement, la il·lustració del fol.370 v. de
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l'esmentada Bíblia de Ripoll i, potser, flns i tot, altres obres més

tardanes, com el frontal del Coll (M.E.V.) i la mateixa il·lustració de te

traducció c&calana de la Legende Áureo que es conserva a la B. N, de

Parts.

En època plenament gòtica, durant els segles XIV i XV*. 1 interès per la

narració, que, a te vegada coincideix amb el noi: pupéete que presenta el

mobiliari litúrgic, especialment els retaules, afavoreix el

desenvolupament de noves escenes, cosa que peimet de parlar de

l'existència del cicle assumpcíonist« en les arts plàstiques. De tota

manera, només en dues ocasions, les pintures mural' de l'absis de Santa

Marte de Terrassa i el retaule del Museu de Vilafranca del Penedès trobem

un nombre d'escenes considerable. En altres casos no passen de quatre i,

encara, alguna d'elles no té entitat pròpia sinó que s'insinua dins d'una

altre episodi considerat més important És (À cas de l'escena de l'Arribada

de Joan i de te resta dels apòstols que en el retaule de Sixena (M M A.C.,

núm. in. 15916) s'inclouen a 1 escena de l'Anunciació de te mort.

La causa d'aquest escàs desenvolupament del cicie ja l'hem

comentada més amunt : difícilment es dedica una obra sencera a aquest

tema sinó que les escenes formen part de conjunts amb un significat més

ampli, en el qual generalment es posa més de re Lieu te condició de Marta

com a Marí de Déu. Un exempte cter el constitueixen les obres dedicades

als Goigs marians, que tot i estar dedicades a te Verge, en darrer terme,

posen de manifest que te importància de Maria està en relació amb te

Divinitat.

En l'època gòtica, te diversitat de fórmules del roriànic desapareix i les

dues escenes que es repeteixen constantment són la Dormició i la

Coronació. Tot i l'afermament, a p&itir del segle XII, de te creença
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assunipcionista, 1 antiga e&cena bizantina é« la qui sintetitza toter: les

referències sobre la destinació ftnal de la Verge. Aquest fet mostra v..ia

estreta relació amb la tradició de IKS imatges de la Mare dt Déu morta

que s'exposaven a les esglésies per la festivitat del 15 d'agost. D'altra

banda, però, sembla que aquest èmfasi posat en e¿ fet de la mort es

contradiu amb el que, d'acord amb els mateixos textos litúrgics c j la

diada, era motiu de celebració : l'Assumpció, precisament el terme que

donava nom a la festa. La resposta ens la donen els contractem d'artistes

i els inventaris amb descripcions d'obres, en què es posa de manifes* que

l'escena que nosaltres anomenem Dormició, seguint la nomenclatura que

sembla més adequada per a l'acte que s'hi figura, solia qualificar-se

d'Assumpció. L'evolució de la creença també havia comportat un c? n vi

semàntic en aquest mot : si en uc principi s'utilitzava per designar

1 entrada de l'ànima al cel, després es va adaptar ,il concepte que havia

acabat per ímpcsar-se. és a dir, al de la pujada de Maria al paradís en

cos i ànima.

Sembla que aquesta evolució de la creença hnvia d'have»- comportat un

canvi en les representacions plàstiques 1 que, per tant, l'escena que

nosaltres anomenem Assumpció havia de substituir l'antiga Dormido.

Als relleus de les portades de les catedrals franceses s'opta pet una

solució diferent : es continua figurant la tradicional Dormició, però s'hi

afegeix la Resurrecció, tal com podem veure a ia magnifica llinda de

Senils, de manera que k Mea que Maria és al ce) en cos i ànima resulta

més explicita. En canvi, en el nostre recull, aquesta escena, no l'hem

trobada ni una sola vegada i, en tot cas, només la podem considerar

suggerida en alguna representació de l'Assumpció, com al retaule d."
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Verdú (M.E.V.), o en les imatges sintètiques dels retaules de pedra de

Gert} ( M.N.A.C. num. In. 25071) i de Castelló de Farfanya.

L'Assumpció pròpiament dita, doncs, taraara a imposar-se. Gairebé

podem parlar d'una inercia a mantenir l'antiga representació del moment

de !a mort o trànsit, escena, que, d'altra banda, htm pogut comprovar

que al llarg del segle XV va afermant el caràcter costumista, fins al punt

de prescindir dels personatges celestials - taula d'Alcv 2ia --, o de relegar-

los a un espai superior més secundari -retaule de Banyoles - -. Q lar es

representa r Assumpció, tal com ta hem indicat més amunt, sol seguir-se

la tipologia que inclou l'episodi del Lliurament del cingol. un passatge

que, en canvi, és generalment ignorat pels literats i autors dia.nàttcs.

Això ens planteja el dilema de si els artistes figuraven aquesta tipologia

perquè 'ïren fidels als relats que l'explicaven o bé perq\iè seguien uns

determinats models,

A més d'»tquest corservadurisme manifestat per 1? presència de la

Dénmelo, el valor que es dóna a l'escena de la Coronació és l'altra raó

que explica ei poc èxit de la seqüència que ôgura cl moment de l'elevació

de la Verge cap al paradís. La Coronació, apareix primer com una escena

majestadca, que posa de relleu la reialesa de la Maria. Així l'hem de

veure eii la representació ires antiga que se'ns ha conservat : el frental

de Lluçà tM.E.V.}. Però aviat connecta amb el cick assumpclonista i es

converteix en la seva cloenda apoteòsica. Després de l'episodi del trànsit,

la Verge ha pujat al paradis i des d'allà, entronitzada al costat de

Jesucrist, exerceix la seva tasca de mitjancera de la humanitat. Aquesta

ts la imatgt que milió: il.lus^a tes lloances i pregàries que li adrecen els

poetes.
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De tota manera, encara que la Coronació s'articuli dins del cicle

assumpcionísta. de vegaces G'allibera del valor narratiu a ft de prendre

un sentit més simbòlic. El caràcter d'Ü.lustrado dels versicles 4.8 del

Càntic deis Càntics, o 45,10 dels Psaims que tenia en el seu origen,

encara es deixa senti/ en aquelles obres en què la reina que seu al costat

de Crist no solament és la seva Mare sinó també l'Esposa, figura de

'.'Església.
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ÍNDEX ICONOGRÀFIC.
Escenes que constitueixen el cicle de la Mort i Glorificació de la Verge.

Anunciació de la mort de la Verge:

- Terrassa (Vallès Occ.), esg. de Santa Maria, pintura mural de l'absis
principal (primer quart s. XTV) (Fig. 18).
- Tarragona, catedral, capella dels Sastres, ret, d'Atol de Montbraí (1368)
(Fig. 151
- Barcelona. M.N.A.C., núm, m. 15916, ret de Sixena (tercer quart s. XIV)
IFig. 161.
- Barcelona, catedral, ret. de l'arcàngel Gabriel (1390?) |Fig. 19].
- Vic, M. E., num. in. 881-882, ret de Guimerà de Ramon de Mur (1402-
1412) (Fig. 19J.
- Rubielos de Mora (Aragó), esg. par., ret. de la vida de Crist í Maria 11404-
1412) [Fig, 20].'
- Palma de Mallorca. Museu de Mallorca, taula de l'Anunciació (1420*
1440?KFig. 231.
- Banyoles (Ph de ¡'Estany), monestir de Sant Estsve. esg., ret. de la Verge
de Joan Anügó( 1437-1439) IFig. 141.
- Benavaríl (Aragó), esg. par., ret. de la Verge de Pere Garcia de Benavarri
(1450-1455) i Fig. 221.
- Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, ret. de la Verge (1459) |Fig.
211.

Arribada dels apòstols:

- Tarragona, catedral, capella dels Sastres» ret. d'Alot de MoLíbrai (1368'
íFig. 151.
- Barcelona, M.N.Ä.C., núm. in. 15916, ret de Sixena (tercer quart s. XIV)
l Flg. 161.
- Pareetona, catedral, ret. de l'arc àngel Gabriel (1390?) i Fig. 171.
- Rubleios de Mora (Aragó), esg. par., ret. de la vida de Crist i Marte (1404-
1412) [Fig, 251.
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Prèdica de i apòstol Joan:

• Terrassa (Vallès Occ.), esg. de Santa Maria, pintura mural de l'absis
principal f pinner quart s. XIV) IFtg. 241.

Comiat dels apòstols:

- Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, ret. de la Verge (1459) {Fig.
26],

Dormido:

- Roma, B. Vaticana, ms. 572f *bl. 370. BiWta de Rlpoü (s. X-XI) [Flg. Ij .
- Girona, catedral, capitell del claustre (c. 1180-1190)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Cec.), monestir, capitell del claustre (c.
1210) [Flg. 9].
- Barcelona. M.N.A.C,, núm. in. 15788. frontal de Mosoll (c. i200) (Fig. 7].
- Tori, Museo Ctvlto d*Arte Antica, núm. in. 416, frontal de Sant Cugat
del Vallès (c. 1274) [Fig. 10J.
- El Bruc (Awota). esg par., pintura mural (primer quart f. XIV) (Flg. 49J.
- Lleida. Seu Vella, pintura mural del presbiteri ce. 1300
- Terrassa (Vaiïes Occ.), esg. de Santa Maria, pintura mural de l'absis
prtocip?! (primer quart s. XIV) (?) (Fig. 241
- Barcoiona, A.C.A., ms. Sant Cugat 24, fol. 146 (1305) [Hg. 331.
- Elna (Rosselló), catedral capitell del claustre (primer quart s. XIV) (f tg
59J.
- Girona, catedral, vidriera (1330-1340) fFtg. 63J.
- Serdinya (Content), esg par., ret de la vt% de Jesús 1 Maria (i342) (Flg.
941.
- Cornellà de Con'ont. esg. par., ret. d'en Jaume Cascalls (1345) (Flg. 56l
- Girona, Arate de la catedral, ms. 20 c. 14, missal, fel. 259 (mitjan s.
XIV) IFtg. 61 J.
- Girona. Biblioteca del Seminari, ms. 134. missal fot 51v (Mitjan s.
UV) (Fig. 62J
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- Nova York, Pterpont Morgan L., políptic de Jesús l Mana (mitjan s. XJV)
(Fig 74J.
- Beget (Garrotxa), ret. d'alabastre de la vida de Jesús i Marta (mitjan s.
XIV) (Fig. 461.
- Saragossa. Museo de Bellas Artes, ret. del monestir del Santo Sepulcro
(1361) [Flg. 931.
- Palau de Cerdanya, esg par., ret. de te Mare de Déu de la Llet (1360-
1370?) [Fig. 771.
- Osca. Museo Diocesano, reí. de Salas (1364-1367) [Flg. 76j.
- Barcelona. M.BLA.C,, num. tn. 15916, ret. de Sixer.a (tercer quart s. XIV)
(Flg. 38).
- Palma de Mallorca» catedral, ret. de la Verge (segona mettat a. XIV) (Füg.
78).
- Castelló de Farfanya (Noguera), esg. par., ret. de pedra (segona meitat s.
XIV) f Fig. 54).
- Albesa (Noguera), esg. par., ret. de pedra I segona meitat s. XIV) [Fig. Fig.
28!.
- Barcelera, M.N-A.C., num. to. 25071. ret. de Gerb i segona meitat s. XIV)
i Fig. 40].
- Bilbao. Museo de Bellas Artes, taules del ret. de VUamur (segona instat
s. XrV) IFig. 481.
- Nova Yo^k, Metropolitan M., ret, del Mestre rte Cubells (últim quart s.
XIVMFig. 72 í.
- Barcelona, catedral, ret. de l'arcàngei Gabriel f 1390) f Fig. 341.
- Bilbao, Museo de Bellas Artes, ret. dels Goigs de Pere Nicolau (1395j
IFig. 47]
- Lluc (Mallorca)» monestir, plaça, creu de l'Anunciació i la Dormieió
(1399?HFig. 66J.
- Vilafennosa t Alt Millars), esg. par., ret. de la Mare de Déu at, *n LLet
(final s. XIV) IFIg. 10?)
- Collado (Serrans), esg. par., ret de k Verge (fina! s XIV) IFig. 55J.

Filadèlfia, Museum of Art. taula de te Dornücié ü 390-1395) fpfg 60¡.
- Palma de Mallorca, Museu de Mallorca, relleu de la Dormieió (final s.
XIV?) IFIg. 82|.
- Paris. B.N., ms Rothschild 2529, fol 369. BrwAwf (M rei Ateftí (1398-
1403HFig. 831.
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- Londres. B,L., ms. Yates Thompson 31, loi. 141 v.. Breviari d'Amor (c.
1400) [Fig. 69,.
- Barcelona, Museu Afores, num. In. 934 (c. 1410-1430) (Flg. 45]
- Barcelona, coi Muñoz, ret. dels Goigs (començament s. XV) ¡Fig. 36].
- Nova York, Brookjyn. col. Cords, taules dels Goigs (1400*1410) [Fig. 711.
- Vie, M.E., num. In. 881-882, ret de Guimerà de Ramon Mura4Q2-1412)
IFlg. 105),
- Barcelona, Arxiu de la catedral, ms. 116, tol. 291. Missal de santa Eulàlia
(1403) f Fig. 35J.
- Valencia, col. Sena de Ateaga, ret. de sant Marc (1403-1405) {Fig. 101 J.
- Pego (Martna Alta), esg. par., ret. de ¡a Verge (1*03-1405) (Fig, 84]
- Rubietos de Mora (Aragó), esg pa»\, ret. de la vida de Crtst i Marta Ü4O4-
1412) IFlg. 90].
- València, Museu de Sant Plus, -jet. de Samwi (14O4) (Flg. 103J.
- Albentosa (Aragó), ret. de Pere Nicolau (destruït) (c. 1406) IFlg. 27].
- Cameles (Rosselló) esg. par., ret. de sant Nicolau (c. 1407-140?) IFlg.
521
- Tarragona, catedral, ret. de Santes Creus ( 1409-1411) (Fig. 961.
- Barcelona, Museu Diocesà, clau de volta de Sogcrb tprímer quart s. XV i
IFlg. 4?.].
- Tarragona, Museu Diocesà, ret- de la Secuita (primer quart s. XV) l Flg.
971.
- Valencia, Anöu catedral, ms. 75. M. 409, missal (c. 1417) (Flg. 991.

?mlma de Mallorca, esg, de Montsió. ret. de Montsió (primera meitat s
XV) [Fig 791.
- Palma de Malier ca. esg. de santa Eulàlia, taula de la Dormir i o (.'420-
1440?) fFig. SO}.
- Ripoll monestir, claustre, clau de volta cie la nau de í esg. (c. 1432;, Fig.
88},
- BroseLh», col. Dupossez?, ret. de sant Miquel (1432?) (Fig, 50)
- Banyoles (Pla de fEstaoy), monestir de Sant Esteve, esg., ret. de to Vtrge
de Joan Antigó (1437-1139) IFig. 32).
- Vic, M.E., num. in. 1050« 1052. ret. de ta Verge í santa Catertna (segon
quart s. XV) fFtg. 106].
- Londres, National Galkry. num. in. 4119, taula de la Domlcló (según
quart s. XV) |Flg. 701
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- Selva (Mallorca), casa paj raquial, fragment d'una taula de la Dormido
(c. 1440).
- Londres, B.L., ms. Add 28962, fol. 342 v. Llibre d'Hores d'AlJons el
Magnànim (1442) (Fig. 681,
- Alcudia í Ma il oi ca). Must u de l'esg. par., taula de la Dormicio (C. 1442)
(Fig. 30].
- Kansas City. Museum of Art. ret. dels Goigs (1440-1451) [Flg. 64J.
- Lleida Paerta, ret. déte F*aers de Jaume Ferrer II (1450-1455) {Flg. 651.
- Palma de Mallorca, esg, de santa Eulàlia, imatge Mare de Déu morta
(segona meitat E. XV) IFtff. 81].
- Tarragona. Museu Diocesà, taula de Vüaíortuny (segona meitat s. XV)
IFig. 981.
- Sant Mateu (Baix Maestrat). predeLla dels Goigs (desapareguda) (tercer
terçs. Xi^lFig. 92j.
- v-la franca del Maestrat. Ajuntament, ret. de santa Magdalena, sant
Onofre. sant Abdô 1 sant Senén (1455) l Fig. 1081.
- Londres. B.L.. ms. Add. 18193. fol. 56 v., llibre d'hores (a partir de 1455)
IF%. 671
- Alcover (Alt Csmp), esg. par., ret. de la Verge, de Jaume Ferrer O (1457)
(Fig. 291.
- Vilafranca del Penedès, Museu oc Vilafranca, ret. de la Verge (1459) l Fig.
109J.
- Barcelona Museu dTÜstoria de la Ciutat, ret. del Concstable de Jaume
Huguet U 465) I Fig. 44 J.
- Canet de Mar (Maresme), col. par., taula de la Dormicio (tercer quart s
XV) (Fig. 331.
- Nova York. fteroont Morgan L. ms. 45G. fot 141. de la cartoixa de
oortACll (c. 1468) {Fig. 73!
- Barcelona. M.N.A.C.. num. ta. 50621, ret. de Ruhielos de Joan Reixac
(1470-1480?HFig. 411.
- València, Museu de sant Pius. taula de la Dormicio (tercer quart s. XV)
tFlg. 1021.
- Nova York. en comerç ?. fragment d'una taula de la Dormicio 11470-
14&ÜHF*« 751.
- Barcelona. M.N.AX... som. in, 64C *), tauia de la Dormicio de Pere
Garcia Benavarri 11470-1480) iflç, 42 J.
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- Vic, M.E., num. to. 848. 885-887. ret. de la Verge, de la Bovera (1480)
¡Fig. 104],
- Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), santuari de la Pietat, ret. de la
Pietat (HSOHFtg. 91}.
- Ail (Batel Cerdanya), ret. de la Verge (desaparegut) »tercer quart s. XV)
í Fig. 311.
- Detroit, Institut of Fine Arte, ret de la Verge ¡segona meitat s. XV) IFig
581.
- Dallas, Meadows Museum, ret, de la Verge i sant Miquc' 'segona meitat
s. XV) IFlg. 57].
- Púbol (Baix Empordà), ret. de la Verge (desaparegut) ¡segona meitat s.
XV) (Fig. 87|.
- València, catedral, relleu de k Donnlció (1489?) IFig, 1001.
- Barcelona, col. privada?, ret. de Montanyana (1480-1496) i Flg. 37].
- Perpinyà, Bibliotneque Municipal, BIS. 119. fol. 384, Missal de la
Confraria de sant Crisíqfol ( 1490-1492) (Fig. ÜSJ.
- Budapest. Museu de Belles Arts, ret. de l'ermita de Nostra Senyora de
Soler (final s. XV) [Fig. 51 ].
- Roma. col. privada, ret. de la Verge (final s. XV) IFig. 89).
- Solsona, Museu Diocesà i Comarcal, ret. de la Verge, d'Ivorra (final s.
XV) fPg. 95].
- Vilanova de Bellpuig (Urgell), esg. par., ret. de la Verge (final s XV) (Flg
110].
- Bavelona, M.N.A C., núm. in. 24121, taula de la Dormido, d'un retaule
de Xàtiva (final s. XV) (Ftg. 39].
- Perpinyà, esg, de sant Jaume. ret. de la Verge (final s. XV) [Fi^. 861.

Vetlla del cadàver (?);

- Terrassa (Vallès Occ ¡. e&g. de Santo Maria, pintura mural de l'absis
principal (primer quart s. XIV) t Fig 24].

Seguici fúñete e:
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- (Localització desroneguda), pintura mural procedent de Sant Jaume de
Frontanyà (Inici s. XIV) |Ftg. 111Í
- Terrassa (Vallès Occ.), esg. de Santa Maria, pintura mural de l'absis
principal (primer quart s. XIV) [Fig. 24).
- Barcelona, col, prtvada, uula del Seguici fúnebre deï Mestre de Torà
(segona meitat s. XIV) [Fig. 112].
- Madrid, col. Pedrol Rius, taula del Seguici fúnebre (1400-1423) (Fig.

Sepultura:

- Vic, M.E. núm. in. 3, frontal del priorat del Coll (segona meitat s. XI)
IFig. 3|.

Resurrecció:

- Cabestany (Rosselló), esg. par., timpà (mitjan s. XII) IFig. 6J,

Assumpció:

- Cabestany (Rosselló), esg par. timpà (mitjan s. XII) IFig. 5).
- Barcelona. M.N.A.C., núm. in. 15875, frontal de Sant Romà dr Vila (s.
XIII) {Fig. 111.
- Terrassa (Vallès Occ.), esg. de Santa Maria, pintura mural de l'absis
principa] (pruner quart s. XIV) [Fig. 117).
- Lleida, esg. de Sant Llorenç, clau de volta (mitjan s. XIV) (Fig. 118J.
- Tortosa, catedral, políptic de la vida de Jesús i Maria (mitjan s. XTV)
[Fig. 1191
- Tarragona« ca tedi al capella dels Sastres, ret. d'Aloi de Monterai (1368)
[Flg. 121J.
- Castelló de Farfanya (Noguera), esg. par., ret. de pedra (segona meitat s.
XrVHFlg. 1I5J.
- Barcelona, M.N.A.C., núm. in. 25071, ret. de Gerb (segona meitat s. XIV)
l¥íf. 1141.
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* Barcelona, A.C.A., ms. Sant Cugat 14, fol. 407, Missal de Joan Melec
(!40Q)[/fg. 1221.
- Vic, M.E., núm In. 1772-1783, ret. de Verdú (1432-1434) (Fig. 123J.
• Palma de Mallorca, Museu Diocesà, prcdei.la del Mestre de les Predel.tes
(mitjan s. XV) [Fig. 128].
• Londres, B.L., rus. Add. 18193, fol. 56 v., llibre d'hores (a partir de 1455)
IFig. 67].

Lliurament del cíngol a Tomàs:

- Cabestany (Rosselló!, esg. paí., timpà (mitjan s. XII) [Fig. 41,
- Terrassa (Vallès Occ.). esg de Santa Marta, pintura mural de l'absis
principal (primer quart s. XIV) »Fig. 117].
- Tortosa, catedral, políptic de la vida de Jesús i Maria (mitjan s. XIV)
IFIg. 1201.
- Vic, M. E., núm in. 881-882, ret de Guimerà de Ramon de Mur (1402-
1412) [Fig. 1251.
- Alcúdia (Mallorca), Museu de l'esg. par,, taula de l'Assumpció (c. 14 *.
{Fig. 1241.
- Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, ret. de la Verge (1459) (Fig.
126]
- Paris. Musée des Arts Décoratifs, predel·la del Mestre de Viella (segona
meitat s. XV) IFig. 127],
- Barcelona, M.NA.C., núm. in. 24121, taula de la Dormido, d'un retaule
de Xàtiva (final s. XV) (Fig. 39¡.

Coronació:

- Vic, M.E., núm. in. 4, 10, 11, frontal de Lluçà s. XIII |Fig. 13).
- El Bruc (Anoia), esg. par., pintura mural (primer quart s. XIV) (Fig. 155).
- (Localització desconeguda), pintura mural procedent de Sant Jaume de
Frontanyà (tolci s. XIV) IFig. 177]
- Terrassa (Vallès Occ J, esg. de Santa Maria, pintara mural de l'absis
principal (primer quart s. XIV) [Fíg. 188-190].
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- Girona, catedral, baldaquí de l'altat major (primer quart s. XIV) (Fig.
161 í.
- Girona, catedral, clau de volta del presbiteri (primer quart s, XIV} {Fig.
162].
- Palma de Mallorca, capella de l'Almudaina, clau de volta (primer quart s.
XIV) [Fig. 171).
- Girona, catedral, claustre, monument funerari de Berenguer de Pau
(1333?) [Fig. 164].
- Girona, catedral, vidriera (1330-1340), f Fig. 163).
- Tarragona, catedral, capella de les Onze MU Verges, clau de volta (1340-
1344) {Fig. 1831.
- Barcelona, monestir de Pedralbes, esg., clau de volta (prônera meitaî s.
XIV) í Fig. 143 J.
- Barcelona, M.N.A.C., núm. in. 9996, clau de volta de Fesg. de! Carme de
Barcelona (primera meitat s. XV) |Fig. 146].
- Cornellà de Conflent, esg. par., ret. d'ti* Jaume Cascalls (1345) [Fig.
159].
- Barcelona, monestir de Pedralbes, pintura mural d'en Ferrer Bassa
(1346) [Fig. 144].
- Bellpuig (Urgell), taula de la Coronació (despareguda) (c. 1335-1340)
[Fig. 150].
- Tortosa, Arxiu Capitular de Tortosa, ms. 18, bieviari, fol. 265 (mitjan s.
XIV) [Fig. 192 ¡.
- Baltimore, Walters Art Gallery, ret. de la Verge (mitjan s. XIV) [Fig. 131 j.
- Manresa, col·legiata clau de volta (mitjan s. XTV) [Fig. 167]
- Tortosa, catedral, poliptic de la vida de Jesús i Marta (mitjan s. XIV)
[Fig. 191].
- Barcelona, esg. de Sant Just, clau de volta (mitjan s. XIV) [Fig. 139],
- València, catedral, capella del Sant Calze, clau de volta (1358-1359) [Fig.
196].
- Vic, catedral, claustre» clau de volta (mitjan s. XTV).
- Saragossa, Museo de Bellas Artes, ret. del monestir del Santo Sepulcro
(1361) [Fig. 181].
- Tarragona, cated«-al, capella dels Sastres, ret. d'Aloi de Montbrai (1368)
[Fig. 187].
- Barcelona, M.NAC., núm. in. 15916. ret de Sixena (tercer quart s. XIV)
(Flg. 147].
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- Palma de Mallorca, Museu Diocesà, taula de la Coronació (1370-1380)
ÎFig 172J.
- Barcelona esg. de Sauita Marta del Mar, clau de volta (segona meitat s.
XTVHFIg. 140].
- Barcelona, esg. Santa Maria del Pi. clau de volta (segona meitat s. XIV)
IFig. i 42 J.
- Morella (Ports), esg. arxiprestat, timpà (segona meitat s. XIV) |Flg. 169).
- Castelló d'Empúries (Alt Empordà), esg. par., clau de volta (segona
meitat s. XIV) |Fig. 156).
- Castelló de Farfanya (Noguera), esg. par., ret. de pedra (segona meitat s.
XIV) (Fig. 1151.
- Albesa (Noguera), esg. par., ret. de pedra (segona meitat s. XIV) [Fig.
1291.
- Balaguer (Noguera), eng. de Santa Maria, ret. óe pedra (segona meitat s.
XIV) |Fig. 1301.
- Barcelona, M.N.A.C., núm. in. 25071. ret. de Gerc (segona meitat s. XTV)
(Fig 114).
- La Seu d'Urgell, Museu Diocesà, re i. d'Abella de la Conca (segona meitat
s. XIV) [Fig. 182).
- Barcelona, M.N.A.C.. núm. in. 356«77, ret. de Sant Pere de Cubells
(segona meitat s. XT/) ¡Fig. 148j.
- Bilbao, Museo de Bel'as Artes, taules del ret. de Vilamur (segona meitat
s. XIVHFig. 152 J.
- Nova York, Metropolitan M., ret. del Maestre de Cubells (úlüm quart s.
XIV) (Fig. 170].
- Rubió {Anoia), esg. par., ret. del MeOre de Rubió (1385-1390) Fig. J 761.
- Manresa, col·legiata, ret del Sant Esperit (139-̂  (Fig. 1681.
- Barcelona, catedral, ret. de 1 arcàngel Gabriel (1390?) IFig. 341.
- Barcelona, col. Hartmann, predelJa dels Goigb (final s. XT/) (Fig. 136!
- Collado (Serrans), esg. par., ret de te Verge (final s. XIV) [Fig. 1581.
- Barcelona, càtedra*, cadira episcopal del cor (1390-1400) (Fig. 133J
- Cleveland, museum of Art, taula de la Coronació (1390-1410) [Fig. 1571.
- Londres, B.L., ms. Yates Thompson 31, fol. 141 v., Breviari d'Amor (c.
1400) IFig. 14001.
- Tarragona, catedral, ret. de Soltveüa (c. 1400) [Hg. 186).
- Sant Matra, esg. par , clau de volta (s. XIV-XV) fi%. 179J.
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- Sant Marti Sarroca uú«. Penedès), esg. par., ret. de la Verge d'en Jaume
Cabrera (inici s. XV) [Fig 180).
- Barcelona, col. Carreras, taules atribuïdes a Jaume Cabrera (1400-1410)
IFtg. Fig. 1341.
- Rubielos de Mora (Aragó), esg. par., ret. de la vida de Crist i Maria (1404-
1412) [Flg. 1751.
- València. Museu de Sant Bus, ret. de Sarrión (1404) IFig. 1971.
- Tarragona catedral, ret. de Santes Creus U409-1411) [Fig. 1841.
- Barcelona, coi. Dalmau, taula de la Coronació de la Verge (1400-1423)
[Flg. 135J.
- València, catedral, capella del sant Cal/e, relleus del reracor (1417-1424)
IFIg. 1351.
- Vic, catedral, ret. de sant Pere de Pere Oller (1420-1426) [Fig. 198],
- Tarragona, catedral, presbiteri, ret. de santa Tecla (1426-1436) [Fig. 185].
- Barcelona, col. Viñas, taula de la Coronació (anterior a 1437) [Fig. 1381.
- Banyoles (Pla de l'Estany), monestir de Sant Esteve, esg., ret. de la Verge
de Joan Antigóí 1437-1439) [Fig. 132)
- Tortosa, catedral, clau de volta del presbiteri (1438) [Fig. 193J.
- Lcndres. B.L., ms. Add 28962. fol. 342 v.. Llibre d'Hores d'Alfons el
Magnànim (1442) IFig 681.
- Barcelona. M.N.A.C.. núm. In. 99 Ï 7, ret. de la Verge í sego n terç s, XV)
IFig. 1451.
- Boston, Museum of Fine Arts, taula de la Coronació (mitjan s. XV) [Flg.
1541.
- Benavarri (Aragó), esg. par., ret. dt la Verge de Pere Garcia de Benavarri
(1450 1405) [Flg. 1511.
- Vilafranca del Maestrat, Ajuntament, ret. de santa Magdalena, sant
Onafre, sai?t Abdó i sant Senén (1455) [Flg. 199J.
- Vilafranca del Penedès. Museu de Vilafranca, ret. de la Verge (1459) (Fig.
200J.
- Barcelona, esg. santa Maria del Mar, vidriera de la rosassa fe. 1461) ¡Fig.
141).
- Londres, col. privada, tríptic de J'Epifania (segona meitat s. XV) [Flg.
1661.
- Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), santuari de la Pietat, ret. de la
Pietat ( 1400) IFig. 17dl.
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• Dallas, Meadows Museum, ret. de Im Verge 1 sant Miquel (segona meitat
s. XV) IFIg. 160J,
• Barcelona, col. privada?, ret de Montanyan* «1480-1496) [Flg. 137].
* Bolvir (Baixa Cerdanya), esg. par., ret. dels Goigs (fli,al s. XV) l Flg. 153].
- Barcelona, M.N.A.C., num. to. 64044. ret. de sant Jaume (una! s. XV)
ÏFIg. 1491.
- Perpinyà, esg. de sani Jaume, ret. de la Verge (final s. XV) [Flg. 173].

Glorificarlo:

- Roma, B. Vaticans, ras. 5729, fol. 370v., BíMiadeRlpo« (s. X-XI) IFig. 2].
- Cabestany (Rosselló), esg par., timpà (mitjan s. XD) lUg. 4].
- Vic, M.E.. núm. in. 3, frontal del priorat del Coll (segona meitat s. XI)
(Fig. 31.
- Farts, B.N., ms. esp. 44, fel. I71v., Legenda Áurea (s. XlII-XIV) (Fig. 8].
- La Seu d'UrgeU, Museu Diocesà, ms. 503. fol. 356, Missal d'en Galceran
de Vilanova (abans de 1396) (Fig. 116).
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