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11. IL∙LUSTRACIONS

Fig. 1: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), retaule major de San Martín de Riglos. 

Foto: publicada a ARCO 1916, 17. 
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Fig. 2: Taller de Blasco de Grañén, taula central del retaule major de San Martín de Riglos. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà.
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Figs. 3 i 4: A dalt, taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Calvari del retaule major de 

San Martín de Riglos (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A baix, taller de Blasco de 

Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), carrers laterals del retaule major de San Martín de Riglos (foto: 

© Hearst Castle. State Parks). 
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Fig. 5: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Mort de Sant Martí, retaule major de 

San Martín de Riglos. Foto: Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
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Fig. 6: A dalt, taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), santa Anna, detall del 

Calvari del retaule major de San Martín de Riglos. A baix, a l’esquerra, Pere Garcia, santa Anna, detall de 

l’Anunci a Santa Anna, retaule de l’antiga col∙lecció Deering. A la dreta, Pere Garcia, santa Anna, detall de 

l’Anunci a Santa Anna, retaule major de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco).  

Fig. 7: A l’esquerra, taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Maria Magdalena, detall 

del Calvari del retaule major de San Martín de Riglos. A la dreta, Pere Garcia, detall de la Coronació de la 

Mare de Déu, retaule major de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). 
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Fig. 8: Taller de Blasco de Grañén, taula central del retaule de 

Santa Llúcia. Foto: © Christie’s. 

Fig. 9: Taller de Blasco de Grañén, santa Llúcia i la seva mare davant la tomba de santa Àgata, compartiment 

lateral del retaule de Santa Llúcia. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 10: Taller de Blasco de Grañén, santa 

Llúcia reparteix els seus béns entre els 

pobres, compartiment lateral del retaule 

de Santa Llúcia. Foto: © Fundació Institut 

Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 11: Taller de Blasco de Grañén, santa 

Llúcia guareix un cec, compartiment 

lateral del retaule de Santa Llúcia. Foto: 

© Fundació Institut Amatller d’Art 

Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 12: Taller de Blasco de Grañén, judici 

a santa Llúcia, compartiment lateral del 

retaule de Santa Llúcia. Foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 

Arxiu Mas.

Fig. 13: Taller de Blasco de Grañén, santa 

Llúcia arrossegada per bous compartiment 

lateral del retaule de Santa Llúcia. Foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 

Arxiu Mas.
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Fig. 14: Taller de Blasco de Grañén, 

darrera comunió de santa Llúcia, 

compartiment lateral del retaule de Santa 

Llúcia. Foto: © Fundació Institut Amatller 

d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 15: Taller de Blasco de Grañén (amb 

la col∙laboració de Pere Garcia), Entrada 

de Jesús a Jerusalem, compartiment de la 

predel∙la del retaule de Santa Llúcia. 

Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art 

Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 16: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Sant Sopar (detall), compartiment de la 

predel∙la del retaule de Santa Llúcia. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 17: Taller de Blasco de Grañén (amb la 

col∙laboració de Pere Garcia), Bes de 

Judes, compartiment de la predel∙la del 

retaule de Santa Llúcia. Foto: © Fundació 

Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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Fig. 18: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), carrers laterals del retaule de Sant Blai 

(Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 19: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Consagració de Sant Blai, compartiment 

lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 20: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Prèdica  de Sant Blai a les bèsties, 

compartiment lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 21: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Promesa de Sant Blai a la vídua, 

compartiment lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 22: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), la vídua ofereix aliments a Sant Blai 

mentre és a la presó, compartiment lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 23: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Martiri de Sant Blai, compartiment 

lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 24: Taller de Blasco de Grañén (amb la col∙laboració de Pere Garcia), Decapitació de Sant Blai, compartiment 

lateral del retaule de Sant Blai (Galeria Bernat, Barcelona). Foto: A. Velasco.
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Fig. 25: Taller de Blasco de Grañén, Davallament, 

compartiment de la predel∙la del retaule de Sant 

Blai (col∙lecció particular). Foto: © Fundació 

Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 26: Taller de Blasco de Grañén, Plany sobre 

el Crist Mort, compartiment de la predel∙la del 

retaule de Sant Blai (col∙lecció particular). Foto: 

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
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Figs. 27‐29: Taller de Blasco de Grañén, Enterrament, 

Baixada de Crist als Llimbs i Noli me tangere, 

compartiments de la predel∙la del retaule de Sant 

Blai (col∙lecció particular). Fotos: © Fundació Institut 

Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 30: Taller de Blasco de Grañén, retaule de Sant Joan Evangelista, església de San Pedro de Siresa. Foto: A. 

Velasco. 
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Fig. 31: Taller de Blasco de Grañén, retaule de Sant Jaume el Major, església de San Pedro de Siresa. Foto: A. 

Velasco. 
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Fig. 32: A l’esquerra, taller de Blasco de Granén, detall del repartiment dels béns de Llúcia entre els pobres, 

retaule de Santa Llúcia (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, taller de Blasco 

de Grañén, detall de la prova del vi enverinat, retaule de sant Joan de San Pedro de Siresa (foto: A. Velasco).  

Fig. 33: A l’esquerra, taller de Blasco de Granén, detall del Plany sobre el Crist Mort, predel∙la del retaule de Sant 

Blai (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, taller de Blasco de Grañén, detall 

del sant Joan a Patmos, retaule de sant Joan de San Pedro de Siresa (foto: A. Velasco).

Fig. 34: A l’esquerra, taller de Blasco de Granén, detall del judici a santa Llúcia, retaule de Santa Llúcia (foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, taller de Blasco de Grañén, detall de la caritat de 

sant Joan, retaule de Sant Joan de San Pedro de Siresa (foto: A. Velasco. 
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Fig. 35: A l’esquerra, taller de Blasco de Granén, detall de la guarició del cec, retaule de Santa Llúcia. A la dreta, 

taller de Blasco de Grañén, detall de la prova del vi enverinat, retaule de Sant Joan de San Pedro de Siresa (foto: 

A. Velasco. 

Fig. 36: A dalt, a l’esquerra, Pere Garcia, detall de la 

majestat amb els símbols dels evangelistes 

(col∙lecció particular) (foto: A. Velasco). A dalt, a la 

dreta, Pere Garcia, rei Gaspar, Epifania del retaule 

major de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). A 

baix, Pere Garcia, detall de la Coronació del retaule 

major de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). 
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Fig. 37: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la majestat amb els símbols dels evangelistes (col∙lecció particular) 

(foto: A. Velasco). Al centre, Pere Garcia, detall de la Coronació del retaule major de Villarroya del Campo (foto: 

A. Velasco). A la dreta, Pere Garcia, detall de la Dormició del retaule major de Villarroya del Campo (foto: A. 

Velasco). 

Fig. 38: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la vídua portant aliments a sant Blai mentre és a la presó (foto: A. 

Velasco). A la dreta, Pere Garcia, detall del Naixement de la Verge del retaule major de Villarroya del Campo 

(foto: A. Velasco). 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
      ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 31 ‐ 

 

   

Fig. 39: Pere Garcia, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 40: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, detall de la taula central del retaule de Villarroya del Campo, detall del 

sant Miquel de l’Ametlla de Segarra (Museu Episcopal de Vic), detall del compartiment principal del retaule de 

Sant Domènec de Cervera (Museu Nacional d’Art de Catalunya), i detall de la santa Bàrbara (Museu Nacional d’Art 

de Catalunya). 
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Fig. 41: Columna de l’esquerra, Pere Garcia, diferents detalls del retaule de Villarroya del Campo (fotos: A. 

Velasco). Columna de la dreta, Pere Garcia, tres detalls del retaule de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de 

Barcelona), i detall del retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona (fotos: A. Velasco). 
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Fig. 42: A dalt, Pere Garcia, detall de la Coronació, retaule de Villarroya del Campo. A baix, Pere Garcia, detall del 

degollament de Julita, retaule de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona) (fotos: A. Velasco). 

Fig. 43: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del Naixement de Maria, retaule de Villarroya del Campo (foto: A. 

Velasco). A la dreta, Pere Garcia, detall del Naixement de Maria, compartiment de retaule desaparegut, església 

parroquial de Benavarri (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 
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Fig. 44: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del seguici funerari de Maria, retaule de Villarroya del Campo (foto: A. 

Velasco). A la dreta, Pere Garcia, detall del sant Pere del retaule de Bellcaire d’Urgell (Musée Goya, Castres) (foto: 

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas).  

Fig. 45: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de  la taula central del retaule de l’antiga col∙lecció Deering (foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere Garcia, detall de la taula central del 

retaule de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). 
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Fig. 46: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la taula central, retaule de l’antiga col∙lecció Deering (foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere Garcia, detall de la Professió de santa Clara, 

retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona (imatge invertida) (foto: © Fundació Institut Amatller 

d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 47: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de l’Anunci a santa Anna, retaule de l’antiga col∙lecció Deering (foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere Garcia, detall de l’Anunci a santa Anna, 

retaule major de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). 
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Fig. 48: D’esquerra a dreta, Pere Garcia, detall  d’un dels fragments de retaule desapareguts del santuari del 

Patrocini de Tamarit de Llitera (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Pere Garcia, 

detall del Calvari, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona; Pere Garcia, detall del retaule 

de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). 

Fig. 49: A l’esquerra, Pere Garcia, detall  d’un dels fragments desapareguts del santuari del Patrocini de Tamarit 

de Llitera (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere Garcia, detall de la 

Coronació de Maria, compartiment de retaule desaparegut, església parroquial de Benavarri (foto: © Fundació 

Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas).
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Fig. 50: Pere Garcia, taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell, l’any 1912. Foto: fons Junta de Museus (Arxiu 

Nacional de Catalunya).
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Fig. 51: Pere Garcia, taules laterals del retaule de Bellcaire d’Urgell, muntatge factici encara a la parròquia 

d’origen, any 1912. Foto: fons Junta de Museus (Arxiu Nacional de Catalunya).
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Fig. 52: Pere Garcia, comparativa entre l’estat actual de la taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu 

Nacional d’Art de Catalunya), i abans de la restauració efectuada cap a 1912. 
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Fig. 53: Pere Garcia, comparativa entre l’estat actual de la taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu 

Nacional d’Art de Catalunya), i abans de la restauració efectuada cap a 1912.
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Fig. 54: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la taula central del retaule de Villarroya del Campo (foto: A. Velasco). 

A la dreta, Pere Garcia, detall de la taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya), cap a 1912.

Fig. 55: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la Coronació de Maria, compartiment de retaule desaparegut, 

església parroquial de Benavarri (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere 

Garcia, detall de la taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu Nacional d’Art de Catalunya), cap a 

1912 (imatge invertida). 
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Fig. 56: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, detall del Naixement de Maria, compartiment de retaule 

desaparegut, església parroquial de Benavarri (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Pere 

Garcia, detall de la taula central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu Nacional d’Art de Catalunya), cap a 

1912; Pere Garcia, detall de la taula central del retaule de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona ) 

(foto: A. Velasco); Pere Garcia, detall de la Mort de santa Clara, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de 

Barcelona (foto: A. Velasco) 
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Fig. 57: D’esquerra a dreta, Pere Garcia, detall del sant Antoni Abad, retaule de Bellcaire d’Urgell (Musée Goya, 

Castres) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Pere Garcia, detall del retaule de Sant 

Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona) (foto: A. Velasco); Pere Garcia, detall del Calvari, retaule de les 

santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 58: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del sant Pere, retaule de Bellcaire d’Urgell (Musée Goya, Castres) (foto: 

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). A la dreta, Pere Garcia, detall de les Noces Místiques de 

santa Caterina, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona  (imatge invertida) (foto: © 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
      ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 45 ‐ 

 

   

Fig. 59: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Jan van Eyck, detall de la Mare de Déu del canonge van der Paele 

(Groeningemuseum, Bruges); Mestre de Velilla, taula central del retaule de Velilla de Jiloca (foto: © Fundació 

Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Tomás Giner i Arnau de Castellnou, taula central del retaule de 

l’ermita de la Coronació d’Erla (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 
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Fig. 60: Pere Garcia, detall del compartiment central del retaule de Bellcaire d’Urgell (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya); Jaume Ferrer II, detall de l’Epifania del retaule d’Alcover (Museu 
Diocesà de Tarragona); taller de Robert Campin, detall de la Mare de Déu del Musée de la 
Chartreuse de Douai; atribuït a Robert Campin, detall d’un dibuix amb la Mare de Déu, sant 
Jaume i santa Caterina presentant una familia (imatge invertida) (Musée du Louvre). 
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Fig. 61: Mestre de Siresa, detall de la taula central del 
retaule de la Trinitat de San Pedro de Siresa (foto: A. 
Velasco); Robert Campin (?), detall d’un díptic (Museu 
de l’Hermitage, Sant Petersburg) (foto: Wikimedia 
Comons); disseny de Robert Campin, detall d’un frontal 
d’altar brodat (Kunsthistorisches Museum de Viena) 
(foto: Wikimedia Comons). 



‐ 48 ‐ 

 

    

Fig. 64: Detall dels emblemes heràldics de Sança Ximenis de Cabrera (esquerra) i Timbor de Prades (dreta) al 

retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona. Foto: A. Velasco

Figs. 62 i 63: A dalt, escut heràldic de Sança Ximenis de Cabrera en un dels murs de l’antiga capella de les 

santes Clara i Caterina. A baix, les armes de Timbor de Prades a l’arcosoli del seu sepulcre conservat a la 

mateixa capella. Fotos: Joan Valero. 
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Fig. 65: Rajola amb l’heràldica de Sança Ximenis de Cabrera (Fundació Mascort, Torroella de Montgrí). 

Fig. 66: Boget d’enteixinat amb les armes de Timbor de Prades (col∙lecció Jordi Llorens, Barcelona). Foto: A. 

Velasco. 
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Fig. 67: Taller de Jaume Ferrer II i Pere Garcia, detall de l’Adoració del nen, retaule major de Peralta de la Sal. 

Foto: © The Cleveland Museum of Art.  
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Fig. 68: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, taller de Jaume Ferrer II i Pere Garcia, detall de l’Adoració del nen, 

retaule major de Peralta de la Sal (foto: © The Cleveland Museum of Art); Pere Garcia, dos detalls del retaule de 

Sant Quirze del Vallès (imatges invertides) (fotos: A. Velasco); Pere Garcia, detall d’un dels compartiments del 

retaule de Sant Domènec de Cervera (Museu Nacional d’Art de Catalunya); Pere Garcia, detall del Banquet 

d’Herodes (Museu Nacional d’Art de Catalunya) (foto: A. Velasco). 

Fig. 69: D’esquerra a dreta, taller de Jaume Ferrer II i Pere Garcia, detall de l’Adoració del nen, retaule major de 
Peralta de la Sal (foto: © The Cleveland Museum of Art); Pere Garcia, detall de la Dormició, retaule major de 
Peralta de la Sal (Museu Nacional d’Art de Catalunya) (foto: A. Velasco); Pere Garcia i taller, detall de l’Adoració 
del Nen, retaule major de Montanyana (Museu Nacional d’Art de Catalunya) (foto: © Museu Nacional d’Art de 
Catalunya [Barcelona]. Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà).
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Fig. 70: A l’esquerra, taller de Jaume Ferrer II i Pere Garcia, detall de l’Adoració del nen, retaule major de Peralta 
de  la Sal  (foto: © The Cleveland Museum of Art); a  la dreta, Pere Garcia, detall de  l'Adoració del Nen,  retaule 
major  de  Montanyana  (Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya)  (foto:  ©  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya 
[Barcelona]. Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà). 

Fig. 71: Taller de Jaume Ferrer II, Calvari del retaule major d’Alcover (Museu Diocesà de Tarragona). Foto: A. 

Velasco. 
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Fig. 72: A l’esquerra, taller de Jaume Ferrer II, detall del Calvari del retaule major d’Alcover (Museu Diocesà de 
Tarragona) (foto: A. Velasco); a la dreta, Pere Garcia, detall del Calvari del retaule de les santes Clara i Caterina de 
la Seu de Barcelona (foto: A. Velasco). 

Fig. 73: D’esquerra a dreta, taller de Jaume Ferrer II, detall del Calvari del retaule major d’Alcover (Museu 
Diocesà de Tarragona) (foto: A. Velasco); Pere Garcia, dos detalls del retaule de Sant Quitze del Vallès (Museu 
Diocesà de Barcelona) (fotos: A. Velasco). 
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Fig. 74: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, taller de Jaume Ferrer II, detall del Calvari del retaule major 
d’Alcover (Museu Diocesà de Tarragona) (foto: A. Velasco); Pere Garcia, tres detalls del retaule de Sant Quitze 
del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona) (fotos: A. Velasco). 
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Fig. 75: D’esquerra a dreta, taller de Jaume Ferrer II, detall de l’Anunciació del retaule de Peralta de la Sal (foto: 
© The Cleveland Museum of Art); taller de Jaume Ferrer II, dos detalls de la taula principal del retaule de 
Preixana (la imatge de la dreta, invertida) (fotos: Museu Episcopal de Vic). 

Fig. 76: Anònim aragonès, Adoració del Nen de l’antiga col∙lecció del Conde de Casal (Madrid). Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 
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Fig. 77: A l’esquerra, anònim aragonès, detall de l’Adoració del Nen de l’antiga col∙lecció del Conde de Casal 
(Madrid) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); a la dreta, taller de Jaume Ferrer II i 
Pere Garcia, detall de l’Adoració del nen, retaule major de Peralta de la Sal (foto: © The Cleveland Museum of 
Art) 

Fig. 78: A l’esquerra, anònim flamenc (còpia de Robert Campin), detall de la taula de la vida de sant Josep de 
l’església de Santa Caterina de Hoogstraten (Bèlgica); a la dreta, seguidor o taller de Rogier van der Weyden, 
políptic de la Nativitat (The Metropolitan Museum of Art de Nova York) (foto: © The Metropolitan Museum of Art) 
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Fig. 79: Anònim (Pere Garcia ?), sant Joan Evangelista, compartiment desaparegut de l’església d’Azanuy. Foto: 
POST 1938, 521‐523, fig. 191. 

Fig. 80: A l’esquerra, anònim (Pere Garcia ?), detall de sant Joan Evangelista, compartiment desaparegut de 
l’església d’Azanuy. Foto: POST 1938, 521‐523, fig. 191; a la dreta, Pere Garcia, detall del sant Nicolau de Bari, 
retaule de les santes Clara i Caterina de la seu de Barcelona (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas). 
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Fig. 81: Anònim, retaule major de l’església d’Azanuy. Foto: Archivo Barón de Valdeolivos (Fonts). 
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Fig. 82: Anònim, detalls del desaparegut retaule major de l’església d’Azanuy. Fotos: Archivo Barón de 
Valdeolivos (Fonts). 

Fig. 83: Anònim, detall del desaparegut retaule major de l’església 
d’Azanuy. Foto: Archivo Barón de Valdeolivos (Fonts). 

Fig. 84: Anònim, detall del desaparegut retaule major de l’església 
d’Azanuy. Foto: Archivo Barón de Valdeolivos (Fonts). 
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Fig. 85: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, detall del sant Joan Evangelista, retaule major de Sant 
Joan de Lleida (col∙lecció particular) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Pere Garcia, 
detall del sant Vicenç Ferrer, retaule de les santes Clara i Caterina de la seu de Barcelona (foto: A. Velasco);  
Pere Garcia, detall del retaule de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona) (foto: A. Velasco); Pere 
Garcia, dos detalls del retaule major de Villarroya del Campo (fotos: A. Velasco). 

Fig. 86: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del sant Joan Evangelista, retaule major de Sant Joan de Lleida (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya) (foto: A. Velasco); a la dreta, Pere Garcia, detall de la Professió de Santa Clara, 
retaule de les santes Clara i Caterina de la seu de Barcelona (foto: A. Velasco). 
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Fig. 87: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la Nominació de sant Joan Baptista, retaule major de Sant Joan de 
Lleida (Museu Nacional d’Art de Catalunya) (foto: A. Velasco); a la dreta, Pere Garcia, detall de la Dormició, 
retaule major de Montanyana (foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona). 

Fig. 88: D’esquerra a dreta, Pere Garcia i taller, detall de la Coronació del retaule de Montanyana; Mestre de 
Vielha (Bartomeu Garcia ?), detall d’un Calvari (Museu Nacional d’Art de Catalunya); Mestre de Vielha 
(Bartomeu Garcia ?), dos detalls del retaule de Vielha.  

Fig. 89: D’esquerra a dreta, Pere Garcia i taller, detall de la Coronació del retaule de Montanyana; Mestre de 
Vielha (Bartomeu Garcia ?), Epifania (col∙lecció particular) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas); Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Epifania, retaule de Vielha (foto: A. Velasco). 
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Fig. 90: A l’esquerra, Pere Garcia i taller, Presentació de Jesús al Temple , retaule major de Montanyana 
(col∙lecció particular) (foto: POST 1938, 300, fig. 98); a la dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), 
Presentació de Jesús al Temple (col∙lecció particular) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas). 

Fig. 91: D’esquerra a dreta, Pere Garcia i taller, Anunciació, retaule de major Montanyana (col∙lecció particular) 
(foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); Pere Garcia i taller, compartiment central d’un 
retaule dedicat a l’Anunciació (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya [Barcelona]. Fotògrafs: Calveras / 
Mérida / Sagristà); Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), retaule de la Mare de Déu (foto: Museo Nacional de 
San Carlos, Mèxic DF).
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Fig. 92: A l’esquerra, Pere Garcia i taller, santa Llúcia, detall del retaule major Montanyana (Museo de BellAs 
Artes, Sevilla ); a la dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), santa Apol∙lònia, detall d’un bancal de retaule 
(Musée des Arts Décoratifs, París). 

Fig. 93: D’esquerra a dreta, Pere Garcia i taller, santa Bàrbara, detall del retaule major Montanyana (Museo de 
BellAs Artes, Sevilla ); a la dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), santa Bàrbara, detall d’un bancal de 
retaule (Musée des Arts Décoratifs, París); Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), santa Bàrbara, detall del 
retaule de Fonts. 
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Fig. 94: Localitats on Pere Garcia Garcia apareix documentat, i localitats d’on procedeixen obres realitzades per 
ell.  
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Fig. 95: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), detall del desaparegut guardapols del retaule de Vielha. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 96: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), fragments de sagrari procedents de la capella de l’hospital de Sant 
Julià de Barbastre (Museo Diocesano de Barbastro‐Monzón). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 97: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), fragments de sagrari procedents de la capella de l’hospital de 
Sant Julià de Barbastre. Fotografiats per Ricardo del Arco al Seminari Conciliar de Barbastre abans de la Guerra 
Civil Espanyola. Foto: Fototeca, Diputación Provincial de Huesca. 
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Fig. 98: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), fragment de sagrari procedent de la capella de l’hospital de Sant 
Julià de Barbastre. Fotografiat per Ricardo del Arco al Seminari Conciliar de Barbastre abans de la Guerra Civil 
Espanyola. Foto: Fototeca, Diputación Provincial de Huesca. 



‐ 68 ‐ 

 

   

Fig. 99: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Calvari procedent de Santa Clara de Barbastre. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya [Barcelona]. Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà).  
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Fig. 100: Pere Espallargues, Calvari, possiblement procedent del retaule de Son (Museo de Huesca). Foto: Alcalá 
Subastas. 
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Fig. 101: Columna de l’esquerra, Pere Espallargues, detalls del Calvari possiblement procedent de Son (Museo 
de Huesca). Columna de la dreta, Pere Espallargues, detalls del Calvari del retaule d’Enviny (fotos: I. Puig). 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
      ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 71 ‐ 

 

   

Fig. 102: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Calvari procedent de Santa Maria de Meià (Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 103: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), retaule de Sant Sadurní de l’església de Sant Estèue de Betrén (en 
comerç, Barcelona). 
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Fig. 104: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?),  
carrers laterals del retaule de Sant Sadurní de 
l’església de Sant Estèue de Betrén l’any 1914, quan 
eren propietat de l’antiquari Josep Valenciano. Foto: 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc Serra). 

Fig. 105: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), la 
taula amb santa Llúcia l’any 1930 en una subhasta de 
la Sala Parés de Barcelona. Foto: Arxiu Sala Parés.  
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Fig. 106: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), la taula amb santa Llúcia l’any 1930 en una subhasta de la Sala 
Parés de Barcelona. Foto: Arxiu Sala Parés. 

Fig. 107: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Darrera Comunió de santa Llúcia (col∙lecció particular). Foto: 
Subastas Segre. 
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Fig. 108: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Martiri de santa Llúcia (col∙lecció particular). Foto: Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc Serra) 

Fig. 109: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Santa Elena (col∙lecció particular). Foto: Balclis. 
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Fig. 110: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), 
Sant Miquel (col∙lecció particular). Foto: Balclis. 

Fig. 111: Mestre de Vielha (Bartomeu 
Garcia ?), miracle del Mont Gargà 
(col∙lecció particular). Foto: Balclis. 
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Figs. 112‐114: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia 
?), Carrers laterals de retaule (col∙lecció particular, 
Valls). Fotos (d’esquerra a dreta i de dalt a baix): © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas; el propietari; Arxiu fotogràfic de Barcelona 
(fons Francesc Serra).  
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Fig. 115: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Anunciació, en comerç el 1921 (American Art Galleries, Nova 

York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 

Fig. 116: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Adoració del Nen, en comerç el 1921 (American Art Galleries, 

Nova York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 
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Fig. 117: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Epifania, en comerç el 1921 (American Art Galleries, Nova 

York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 

Fig. 118: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), sant Miquel, en comerç el 1921 (American Art Galleries, Nova 

York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 



‐ 80 ‐ 

 

   

Fig. 119: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), compartiments de predel∙la, en comerç el 1921 (American Art 

Galleries, Nova York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 

Fig. 120: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), sant Pere i sant Pau, en comerç el 1921 (American Art Galleries, 

Nova York. Foto: The Laureano, 1921, s. p. 
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Fig. 121: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, santa Apol∙lònia, detall de la predel∙la del retaule major 
de Montanyana (foto: Museo de Bellas Artes, Sevilla); Pere Espallargues, santa Llúcia, detall d’una predel∙la  
procedent de Capella (imatge invertida) (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: 
Calveras / Mérida / Sagristà); Pere Espallargues, santa Llúcia, detall del retaule de Son (foto: Joan Blanco); Pere 
Espallargues, detall de la Visitació de l’església de Vilac (Musèu dera Val d’Aran) (imatge invertida) (foto: A. 
Velasco). 
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Fig. 122: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?) i Pere Espallargues, fragment de predel∙la, església d’Unarre. 
Foto: A. Velasco 

Fig. 124: D’esquerra a dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?) i Pere Espallargues, detall de fragment de 
predel∙la, església d’Unarre (foto: A. Velasco); Pere Espallargues, santa Llúcia, detall d’una predel∙la procedent 
de Capella (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà); 
Pere Espallargues detall de la Visitació de l’església de Vilac (Musèu dera Val d’Aran) (foto: A Velasco)

Fig. 123: A l’esquerra, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?) i Pere Espallargues, detall de fragment de predel∙la, 
església d’Unarre (foto: A. Velasco); a la dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), detall del retaule d’Avi 
(Museo Diocesano de Barbastro‐Monzón) (foto: A. Velasco). 
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Fig. 125: D’esquerra a dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?) i Pere Espallargues, sant Fabià, detall de 
fragment de predel∙la, església d’Unarre (foto: A. Velasco); Pere Espallargues, sant Nicolau, detall d’una 
predel∙la procedent de Capella (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / 
Mérida / Sagristà); Pere Espallargues, sant Blai, detall del retaule de Son (foto: Joan Blanco). 

Fig. 126: Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?) amb la col∙laboració de Pere Espallargues, retaule de Santa Maria. 
Foto: Museo de Bellas Artes de San Carlos, Mèxic DF. 
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Fig. 127: Pere Garcia, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco 
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Fig. 128: Pere Garcia, detall de la taula central del retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 129: Pere Garcia, Expulsió de Joaquim i Anna del Temple, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. 
Velasco 

Fig. 130: Pere Garcia, Anunci a sant Joaquim, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 131: Pere Garcia, Anunci a santa Anna, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
 

Fig. 132: Pere Garcia, Abraçada davant la Porta Daurada, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 133: Pere Garcia, Naixement de Maria, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
 

Fig. 134: Pere Garcia, Presentació de Maria al Temple, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 135: Pere Garcia, Anunciació, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
 

Fig. 136: Pere Garcia, Adoració del Nen, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 137: Pere Garcia, Epifania, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco.

Fig. 138: Pere Garcia, Presentació de Jesús al Temple, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 139: Pere Garcia, Dormició de Maria, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 

Fig. 140: Pere Garcia, Seguici funerari de Maria, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 
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Fig. 141: Pere Garcia, Coronació de Maria, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco. 

Fig. 142: Pere Garcia, Calvari, retaule major de Villarroya del Campo. Foto: A. Velasco.
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Fig. 143: Pere Garcia, el retaule de Santa Anna al palau de Maricel de Sitges. Foto: ANÒNIM 1918, 47. 

Fig. 144: Pere Garcia, retaule de santa Anna, any 1988. Foto: Sotheby’s.
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Fig. 145: Pere Garcia, retaule de santa Anna, any 1986. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas. 
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Fig. 146: Pere Garcia, detall de la taula central del retaule de santa Anna. Foto: © Fundació Institut Amatller 
d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Figs. 147 i 148: Pere Garcia, detall de l’Anunci a santa Anna i Epifania, retaule de santa Anna. Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Figs. 149 i 150: Pere Garcia, Presentació de Jesús al Temple i Resurrecció. Foto: Galeria Coll & Cortés. 

Figs. 151 i 152: Pere Garcia, Ascensió i Pentecosta de l’antiga col∙lecció Mateu. Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 153: Pere Garcia, Adoració del Nen i Epifania (col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 154: Pere Garcia, Seguici funerari de Maria i Lliurament del cíngol a sant Tomàs (col∙lecció particular). 
Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 155: Pere Garcia, Anunci de la Mort de Maria i Dormició de la Mare de Déu. Foto: © Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Fig. 156: Pere Garcia, Mare de Déu amb el Nen, àngels i un donant (en comerç, Barcelona, 1982). Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 157: Pere Garcia, detall de la Mare de Déu amb el Nen, àngels i un donant (en comerç, Barcelona, 1982). 
Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 158: Pere Garcia, la Trinitat (Museo Nacional del Prado). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 
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Fig. 159: Pere Garcia, Crist en majestat amb els símbols dels evangelistes (col∙lecció particular). Foto: Subastas 
La Suite. 
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Fig. 160: Pere Garcia, sant Pere, compartiment lateral del retaule de Bellcaire d’Urgell, any 1912. Foto: Arxiu 
Nacional de Catalunya (fons Junta de Museus). 
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Fig. 161: Pere Garcia, sant Antoni Abat, compartiment lateral del retaule de Bellcaire d’Urgell, any 1912. Foto: 
Arxiu Nacional de Catalunya (fons Junta de Museus). 
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Figs. 162 i 163: Pere Garcia, sant Pere i sant Antoni Abat, compartiments laterals del retaule de Bellcaire d’Urgell 
abans de la restauració. Fotos: © Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France / Marc de Drée 
(esquerra); © Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France / Jean Marsac (dreta). 

Figs. 164 i 165: Pere Garcia, sant Pere i sant Antoni Abat, compartiments laterals del retaule de Bellcaire d’Urgell 
un cop finit el procés de restauració. Fotos: © Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France / 
Pierre‐Yves Duval.  
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Fig. 166: Pere Garcia, fragment de compartiment de retaule no identificat procedent del retaule de Bellcaire 
d’Urgell, any 1912. Foto: Arxiu Nacional de Catalunya (fons Junta de Museus).  

Fig. 167: Pere Garcia, fragment de compartiment de retaule no identificat procedent del retaule de Bellcaire 
d’Urgell, any 1912. Foto: Arxiu Nacional de Catalunya (fons Junta de Museus).  
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Fig. 168: Pere Garcia, la Mare de Déu, el Nen i àngels, compartiment central del retaule de Bellcaire d’Urgell, 
1450. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 169: Pere Garcia, la Mare de Déu, el Nen i àngels, detall del compartiment central del retaule de Bellcaire 
d’Urgell. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Fig. 170: A l’esquerra, Pere Garcia, la Mare de Déu, el Nen i àngels, detall del compartiment central del retaule de 
Bellcaire d’Urgell (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya [Barcelona]. Fotògrafs: Calveras / Mérida / 
Sagristà); a la dreta, Mestre de la Porciúncula, taula amb l’aparició de la Mare de Déu a Sant Francesc a la 
Porciúncula, procedent d’Albocàsser (Museu Nacional d’Art de Catalunya).
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Fig. 171: Retaule major de l’església parroquial de Benavarri abans de 1936. Foto: CASTILLÓN 1998. 

Fig. 172: Pere Garcia, Naixement de la Mare de Déu, compartiment de retaule desaparegut de l’església 
parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 173: Pere Garcia, detall del Naixement de la Mare de Déu, compartiment de retaule desaparegut de l’església 
parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 174: Pere Garcia, detall del Naixement de la Mare de Déu, compartiment de retaule desaparegut de l’església 
parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 175: Pere Garcia, Resurrecció de Crist, compartiment de retaule de l’església parroquial de Benavarri. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 176: Pere Garcia, Resurrecció de Crist, compartiment de retaule de l’església parroquial de Benavarri. Foto: 
Balclis. 
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Fig. 177: Pere Garcia, Anunci de la Mort de Maria, compartiment de retaule desaparegut de l’església parroquial 
de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 178: Pere Garcia, Anunci de la Mort de Maria, detall del desaparegut compartiment de retaule de 
l’església parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 179: Pere Garcia, Coronació de Maria, compartiment de retaule desaparegut de l’església parroquial de 
Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 180: Pere Garcia, Coronació de Maria, detall del desaparegut compartiment de retaule de l’església 
parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Figs. 181 i 182: A l’esquerra, Juan de la Abadía, Coronació de Maria (foto: Musée des Arts Décoratifs, París); a la 
dreta Juan de la Abadía, Coronació de Maria, localització desconeguda (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 183: Retaule del santuari del Patrocini de Tamarit de Llitera. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Arxiu Mas). 
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Fig. 184: Pere Garcia, profecia a Daniel, retaule del santuari del Patrocini de Tamarit de Llitera (abans a l’església 
de Santa Maria). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 
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Fig. 185: Pere Garcia, profecia a Daniel, retaule del santuari del Patrocini de Tamarit de Llitera (abans a l’església 
de Santa Maria). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
      ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 115 ‐ 

 

   

Fig. 186: Pere Garcia, Calvari, procedent del santuari del Patrocini Tamarit de Llitera (abans a l’església de Santa 
Maria). Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Antoni Benavente). 

Fig. 187: Pere Garcia, caixa sepulcral de Beatriu Cornel, procedent del monestir de Santa Maria de Sixena. Foto: 
Museu de Lleida: diocesà i comarcal. 
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Fig. 188: Pere Garcia, caixa sepulcral de Beatriu Cornel, monestir de Santa Maria de Sixena. Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 189: Pere Garcia, caixa sepulcral de Beatriu Cornel, monestir de Santa Maria de Sixena (abans de 1936). 
Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 190: Caixes sepulcrals del monestir de Santa Maria de Sixena, abans de 1936. Foto: Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza (fons José Galiay) 

Fig. 191: Taller de Blasco de Grañén, caixa sepulcral d’una membre de la família Cornel (Urraca Artal Cornel ?), 
monestir de Santa Maria de Sixena (abans de 1936). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 192: Taller de Blasco de Grañén, caixa sepulcral de Maria Ximénez Cornel, monestir de Sixena (abans de 1936). 
Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 193: Pere Garcia, detall caixa sepulcral de Beatriu 
Cornel, procedent del monestir de Santa Maria de 
Sixena. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal. 
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Fig. 194: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, detall caixa sepulcral de Beatriu Cornel, procedent del 
monestir de Santa Maria de Sixena (foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal); Pere Garcia, dos detalls del 
Banquet d’Herodes, retaule de Sant Joan de Lleida (fotos: A. Velasco); Pere Garcia, detall de l’Anna Triple 
procedent de Barbastre; Pere Garcia, detall del Banquet d’Herodes, retaule de Sant Joan de Lleida (foto: A. 
Velasco); 
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Fig. 195: Pere Garcia, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona. Foto: A. Velasco. 

Fig. 196: Pere Garcia, Calvari, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona. Foto: A. Velasco. 
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Figs. 197 i 198: A l’esquerra, Pere Garcia, Professió de santa Clara, retaule de les santes Clara i Caterina, Seu de 
Barcelona (foto: A. Velasco); a la dreta, Pere Garcia, santa Clara foragitant els sarraïns, retaule de les santes 
Clara i Caterina de la Seu de Barcelona (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas).

Fig. 199: Pere Garcia, Mort de santa Clara, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona (foto: 
A. Velasco). 
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Figs. 200 i 201: Pere Garcia, Noces místiques de santa Caterina i martiri de santa Caterina, retaule de les santes 
Clara i Caterina de la Seu de Barcelona. Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 202: Pere Garcia, Decapitació de santa Caterina, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de Barcelona. 
Foto: A. Velasco. 
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Fig. 203: Pere Garcia, sant Nicolau de Bari, sant Bernardí de Siena i santa Bàrbara, retaule de les santes Clara i 
Caterina de la Seu de Barcelona. Fotos: A. Velasco. 

Fig. 204: Pere Garcia, sant Vicenç Ferrer, santa Àgueda i sant Lluís de Tolosa, retaule de les santes Clara i Caterina 
de la Seu de Barcelona. Fotos: A. Velasco. 
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Fig. 205: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, sant Cristòfol, 
santa Anna i la Verge Nena, sant Iu, santa Isabel d’Hongria i 
Déu Pare, retaule de les santes Clara i Caterina de la Seu de 
Barcelona. Fotos: A. Velasco. 
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Fig. 206: Pere Garcia, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de 
Barcelona). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 207: Pere Garcia, compartiment principal, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze del 
Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 

Fig. 208: Pere Garcia, Calvari, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze del Vallès (Museu 
Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 209: Pere Garcia, sant Quirze i santa Julita es neguen a adorar els ídols, retaule dels sants Quirze i Julita 
procedent de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 

Fig. 210: Pere Garcia, sant Quirze davant el prefecte, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant 
Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 211: Pere Garcia, prèdica de sant Quirze a la presó, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant 
Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 

Fig. 212: Pere Garcia, escorxament de sant Quirze, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze 
del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 213: Pere Garcia, martiri dels sants Quirze i Julita a la caldera bullint, retaule dels sants Quirze i Julita 
procedent de Sant Quirze del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 

Fig. 214: Pere Garcia, degollament de santa Julita, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze 
del Vallès (Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 
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Fig. 215: Pere Garcia, emblemes heràldics, retaule dels sants Quirze i Julita procedent de Sant Quirze del Vallès 
(Museu Diocesà de Barcelona). Foto: A. Velasco. 

Fig. 216: Pere Garcia, Calvari procedent de Vilalba Sasserra (col∙lecció particular, Barcelona). 
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Fig. 217: Pere Garcia, el Calvari de Vilalba Sasserra abans de sortir de l’església d’origen. Foto: GALLARDO 1938, 
188. 

Fig. 218: Pere Garcia, Mare de Déu amb el Nen, sant Vicenç Ferrer i donants, compartiments del retaule del 
monestir de dominics de Cervera, cap a 1459‐1460. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 
Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 219: Pere Garcia, detall del compartiment amb la Mare de Déu, retaule del monestir de dominics de 
Cervera. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Figs. 220 i 221: A l’esquerra, Pere Garcia, professió de sant Vicenç Ferrer, compartiment del retaule del 
monestir de dominics de Cervera, cap a 1459‐1460 (foto: © Musée des Arts Décoratifs, París); a la dreta, Pere 
Garcia, sant Vicenç Ferrer apaivagant els bàndols dels Vilaragut i els Centelles, compartiment del retaule del 
monestir de dominics de Cervera, cap a 1459‐1460, a partir d’una cromolitografia publicada a LAFUENTE 1889.
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Fig. 222: Pere Garcia, sant Antoni Abat possiblement procedent del retaule del monestir de dominics de 
Cervera, cap a 1459‐1460. Foto: Galeria Mercè Ros (Madrid). 

Fig. 223: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del sant Antoni Abat possiblement procedent del retaule del 
monestir de dominics de Cervera (foto: Galeria Mercè Ros, Madrid); a la dreta, sant Pere del retaule de 
Bellcaire d’Urgell (Musée Goya, Castres). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 224: A l’esquerra, Pere Garcia, detall del sant Antoni Abat possiblement procedent del retaule del 
monestir de dominics de Cervera (foto: Galeria Mercè Ros, Madrid); a la dreta, Pere Garcia, detall del 
compartiment amb la Mare de Déu, retaule del monestir de dominics de Cervera. Foto: © Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Fig. 225: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la trasera del sant Antoni Abat possiblement procedent del 
retaule del monestir de dominics de Cervera (foto: Galeria Mercè Ros, Madrid). 
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Fig. 226: Pere Garcia, sant Miquel i miracle del Mont Gargà, carrer lateral de retaule procedent de l’església de 
l’Ametlla de Segarra (Museu Episcopal de Vic). Foto: Museu Episcopal de Vic. 
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Fig. 227: A l’esquerra, Jaume Ferrer II, sant Miquel, retaule de la Paeria de Lleida. A la dreta, sant Miquel i 
miracle del Mont Gargà, carrer lateral de retaule procedent de l’església de l’Ametlla de Segarra (Museu 
Episcopal de Vic). 

Fig. 228: Pere Garcia, sant Pere, porta de retaule 
desapareguda, església parroquial de Fonts. Foto: 
© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas. 
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Fig. 229: Pere Garcia, sant Pau, porta de retaule 
desapareguda, església parroquial de Fonts. Foto: 
© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas.

Fig. 230: Pere Garcia, santa Bàrbara. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: 
Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 231: A l’esquerra, Pere Garcia, santa Bàrbara, any 1908 (foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, fons Serra); a 
la dreta, la mateixa obra en una altra fotografia del 1920 (foto: Arxiu Nacional de Catalunya, fons Junta de 
Museus). 

Fig. 232: Pere Garcia, Calvari (en comerç, Nova York, 1967). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 
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Fig. 233: A l’esquerra, Pere Garcia, sant Joan Evangelista, detall del Calvari en comerç a Nova York el 1967. A 
la dreta, Pere Garcia, sant Joan Evangelista, detall de la Dormició de Peralta de la Sal (Museu Nacional d’Art 
de Catalunya). 

Fig. 234 i 235: A l’esquerra, Pere Garcia, sant Maries de l’antiga col∙lecció Junyent (foto: POST 1938, 224, fig. 60); 
a la dreta, sant Antoni Abat (foto: Williams College Art Museum, Williamstown, EUA). 
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Fig. 236: Josep Pijoan, croquis del retaule major de l’església Peralta de la Sal, any 1908. Foto: Arxiu 
Nacional de Catalunya (fons Junta de Museus). 
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Fig. 237: Pere Garcia, Dormició de Maria, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 238: Taller de Jaume Ferrer II, Anunciació, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: © The 
Cleveland Museum of Art. 
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Fig. 239: Pere Garcia i taller de Jaume Ferrer II, Adoració del Nen, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. 
Foto: © The Cleveland Museum of Art. 
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Fig. 240: Reconstrucció hipotètica del retaule major de l’església de Peralta de la Sal (segons a RUIZ‐VELASCO 2013). 
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Fig. 241: Taller de Jaume Ferrer II, Calvari, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 242: Taller de Jaume Ferrer II, trasera del Calvari, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: © 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 243: Taller de Jaume Ferrer II, Anunciació (radiografia), retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: 
© The Cleveland Museum of Art. 
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Fig. 244: Pere Garcia, Abraçada davant la Porta Daurada, retaule major de l’església de Peralta de la Sal, any 
1952. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 245: Pere Garcia, Abraçada davant la Porta Daurada, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto: © 
MAH Genève (photo Flora Bevilacqua). 
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Figs. 246 i 247: A l’esquerra, Pere Garcia, compartiment desaparegut amb la Presentació de Maria al Temple, 
retaule major de l’església de Peralta de la Sal (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); a la 
dreta, Pere Garcia, Abraçada davant la Porta Daurada, retaule major de l’església de Peralta de la Sal, any 1952 
(foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 248: Pere Garcia, Presentació de Maria al Temple, retaule major de l’església de Peralta de la Sal. Foto:  
© MAH Genève (photo Flora Bevilacqua). 
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Figs. 249 i 250: A l’esquerra, taller de Jaume Ferrer II, Epifania, retaule major de l’església de Peralta de la Sal 
(col∙lecció particular) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); a la dreta, taller de Jaume 
Ferrer II, Resurrecció, retaule major de l’església de Peralta de la Sal (col∙lecció particular, Verona, Itàlia) (foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Fig. 251: Taller de Jaume Ferrer II, Ascensió, retaule major de l’església de Peralta de la Sal (col∙lecció particular, 
Verona, Itàlia). 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
      ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 151 ‐ 

 

   

Fig. 252: Anònim aragonès, subpredel∙la amb els profetes, retaule major de l’església de Peralta de la Sal 
(col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 253: Anònim aragonès, detall de la subpredel∙la amb els profetes, retaule major de l’església de Peralta de la 
Sal (col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 254: Anònim aragonès, subpredel∙la amb els profetes, retaule major de l’església de Peralta de la Sal 
(col∙lecció particular). Discontinuïtat de les esquerdes provocades per la dilatació dels taulons. Fotos: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 255: Pere Garcia, Anunci a sant Zacaries, 
retaule major de Sant Joan de Lleida 
(col∙lecció particular). Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 256: Pere Garcia, Visitació, retaule major 
de Sant Joan de Lleida (col∙lecció particular). 
Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Arxiu Mas.
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Figs. 257‐260: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, Naixement del Baptista, Nominació del Baptista, 
Baptiste de Crist i Decapitació de sant Joan Baptista, retaule major de Sant Joan de Lleida. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Figs. 261‐264: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pere Garcia, Banquet d’Herodes, sant Jeroni, sant Joan 
Evangelista (col∙lecció particular) i sant Miquel (Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, EUA), retaule major 
de Sant Joan de Lleida (col∙lecció particular). Fotos: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: 
Calveras / Mérida / Sagristà; © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas; © Isabella Stewart Gardner 
Museum.
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Fig. 265: Pere Garcia, Calvari, possiblement procedent del retaule major de Sant Joan de Lleida 
(col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 266: Reconstrucció hipotètica del retaule major de l’església de Sant Joain de Lleida (segons VELASCO 
2012, 84, fig. 30). 
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Fig. 267: Reconstrucció hipotètica del retaule major de l’església de Sant Joan de Lleida (segons VELASCO 
2012, 85, fig. 31). 
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Figs. 271 i 272: A l’esquerra, anònim flamenc, sant Jeroni, relleu en fusta (Museum Catharijneconvent, Utrecht) (foto: 
LEEFLANG‐VAN VLIERDEN 2012, 192); a la dreta, Domingo Ram, sant Miquel, compartiment de predel∙la de la col∙legiata 
de Santa Maria d’Alcanyís (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas). 

Figs. 268‐270: D’esquerra a dreta, taller de Robert Campin, sant Jeroni, grisalla d’una de les ales del tríptic Sforza 
(Musées Royaux des Beaux‐Arts de Brussel∙les); anònim flamenc (antigament atribuït a Hans Memling), sant 
Jeroni (col∙lecció particular) (foto: Wikimedia Commons); anònim italià, sant Jeroni (Accademia Carrara di Belle 
Arti de Bérgamo) (foto: Wikimedia Commons). 
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Fig. 273: Pere Garcia i taller, retaule major de l’església parroquial de Montanyana, abans de 1923. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 274: Pere Garcia i taller, Expulsió de Joaquim i Anna del Temple, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana (col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 275: Pere Garcia i taller, Abraçada davant la 
Porta Daurada, retaule major de l’església parroquial 
de Montanyana (col∙lecció particular). Foto: © Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc Serra). 
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Fig. 276: Pere Garcia i taller, Naixement de Maria, retaule major de l’església parroquial de Montanyana. Foto: © 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc Serra). 

Fig. 277: Pere Garcia i taller, Naixement de 
Maria, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / 
Mérida / Sagristà. 
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Fig. 278: Pere Garcia i taller, Anunciació, 
retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana (col∙lecció particular). Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 

Fig. 279: Pere Garcia i taller, Adoració del Nen, 
retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona (fons Francesc Serra). 
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Fig. 280: Pere Garcia i taller, Adoració del Nen, 
retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / 
Mérida / Sagristà. 

Fig. 281: Pere Garcia i taller, Epifania, retaule 
major de l’església parroquial de Montanyana 
(col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 282: Pere Garcia i taller, Presentació de Jesús al 
Temple, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana (col∙lecció particular). Foto: POST 1938, 
300, fig. 98. 

Fig. 283: Pere Garcia i taller, Ascensió, retaule 
major de l’església parroquial de Montanyana. 
Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons 
Francesc Serra). 
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Fig. 284: Pere Garcia i taller, Ascensió, retaule 
major de l’església parroquial de Montanyana. 
Foto: © Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Fig. 285: Pere Garcia i taller, Resurrecció, retaule 
major de l’església parroquial de Montanyana. 
Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons 
Francesc Serra).
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Fig. 286: Pere Garcia i taller, Resurrecció, 
retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: Museo de Huesca. 

Fig. 287: Pere Garcia i taller, Dormició, retaule 
major de l’església parroquial de Montanyana 
(col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 



‐ 168 ‐ 

 

   

Fig. 288: Pere Garcia i taller, Coronació de 
Maria, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana (col∙lecció particular), any 1928. 
Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons 
Francesc Serra).

Fig. 289: Pere Garcia i taller, Coronació de 
Maria, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana (col∙lecció particular), any 1929. 
Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons 
Francesc Serra).
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Fig. 290: Pere Garcia i taller, Ascensió i compartiments del bancal, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Figs. 291 i 292: Pere Garcia i taller, compartiments del bancal, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
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Figs. 293 i 294: Pere Garcia i taller, compartiments del bancal, retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana. Foto: © Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Fig. 295: Pere Garcia i taller, sant Pere i sant 
Pau, portes del retaule major de l’església 
parroquial de Montanyana, any 1928. Foto: © 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc 
Serra).



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
        ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

 

‐ 171 ‐ 

 

   

Fig. 296: Pere Garcia i taller, sant Pere i sant Pau, portes del retaule major de l’església parroquial de 
Montanyana, any 1928. Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fons Francesc Serra). 

Fig. 297: Pere Garcia i taller, Expulsió de Joaquim i Anna del temple, detall del retaule major de l’església 
parroquial de Montanyana. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 298: Pere Garcia i taller, Sant Sopar, detall del retaule major de l’església parroquial de Montanyana. Foto: 
© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 299: Pere Garcia i taller, Sant Sopar, col∙lecció 
Lladó (Madrid). Foto: © Fundació Institut Amatller 
d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 300: Pere Garcia, taula de fundació d’aniversaris, procedent del monestir de Santa Maria d’Alaó, any 1479. 
Foto: Museu Frederic Marès. 

Fig. 301: Pere Garcia, detall de la taula de fundació 
d’aniversaris, procedent del monestir de Santa Maria 
d’Alaó, any 1479. Foto: Museu Frederic Marès. 
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Fig. 302: Pere Garcia i taller, compartiment de retaule amb santa Caterina, desaparegut de l’església parroquial 
de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 303: Pere Garcia i taller, compartiments de retaule amb el martiri i la decapitació santa Caterina, 
desaparegut de l’església parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 304: Pere Garcia i taller, compartiment de retaule amb sant no identificat, desaparegut de l’església 
parroquial de Benavarri. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 305: Pere Garcia i taller, compartiments de retaule amb la Mare de Déu i el Nen, el Crist de la Resurrecció i 
un sant bisbe procedents de Benavarri. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal. 
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Fig. 306: Pere Garcia i taller, retaule de sant Ponç la Mare de Déu i sant Macari procedent de l’església 
parroquial de Vall‐llebrera. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Antoni Benavente). 
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Fig. 307: A l’esquerra, Pere Garcia i taller, detall del retaule de sant Ponç la Mare de Déu i sant Macari procedent 
de l’església parroquial de Vall‐llebrera (foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal [Antoni Benavente]); a la 
dreta, Pere Garcia, detall d’un dels compartiments del retaule del monestir de Sant Domènec de Cervera, cap a 
1459‐1460. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Fig. 308: Pere Garcia i taller, sagrari de retaule procedent de l’església parroquial de Vall‐llebrera. Foto: Museu 
de Lleida: diocesà i comarcal (Antoni Benavente).  
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Fig. 309: Pere Garcia i taller, sagrari de retaule procedent de l’església parroquial de Vall‐llebrera. Foto: Museu 
de Lleida: diocesà i comarcal (Antoni Benavente). 

Fig. 310: Muntatge factici de la sagristia de Santa Maria de Tamarit de Llitera, abans de 1936. En vermell, alguns 
dels compartiments integrats de Pere Garcia. Foto: Biblioteca de Catalunya (fons Salvany). 
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Fig. 311: Muntatge factici de la sagristia de Santa Maria de Tamarit de Llitera, abans de 1936. En vermell, els 
compartiments integrats de Pere Garcia. Foto: Foto: Fototeca de la Diputación Provincial, Huesca (fins 
Ricardo del Arco).

Fig. 312: Pere Garcia i taller, Vocació de sant Jaume, compartiment de retaule desaparegut, església de Santa 
Maria de Tamarit de Llitera. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Figs. 313 i 314: Pere Garcia i taller, Aparició de la Mare de Déu del Pilar a sant Jaume i els seus deixebles i 
Decapitació de sant Jaume, compartiments de retaule desapareguts, església de Santa Maria de Tamarit de 
Llitera. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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Fig. 315: Pere Garcia i taller, Trasllat del cos de sant Jaume, compartiment de retaule desaparegut, església 
de Santa Maria de Tamarit de Llitera. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 316: Mestre de Luesia, Aparició de la Mare de Déu del Pilar a sant Jaume i els seus deixebles, sarja de la 
basília del Pilar de Saragossa. 
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Fig. 317: Gravat xilogràfic amb l’Aparició de la Mare de Déu del Pilar, inclòs a l’obra Triunfo de María de Martín 
Martínez de Ampiés, impresa per Pablo Hurus a Saragossa cap a 1495. Foto: PEDRAZA 2012, 94, fig. 9. 

Fig. 318: Pere Garcia i taller, fragment de predel∙la desaparegut de l’ermita de Sant Sebastià d’Albelda. Foto: 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (fons Juan Mora Insa). 
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Fig. 319: Pere Garcia, predel∙la de retaule procedent de l’església parroquial de Saidí. Foto: Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal (J. V. Pou). 

Figs. 320 i 321: Pere Garcia, detalls de la predel∙la de retaule procedent de l’església parroquial de Saidí. Foto: 
Museu de Lleida: diocesà i comarcal (J. V. Pou). 
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Fig. 322: Pere Garcia i taller, retaule de l’ermita de San Valero de Vilella de Cinca, desaparegut. Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 323: Pere Garcia i taller, Anna Triple procedent del monestir de Santa Clara de Barbastre. Foto: © Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 324 i 325: A l’esquerra, Pere Garcia i taller, Anna Triple procedent del monestir de Santa Clara de Barbastre 
(Museu Nacional d’Art de Catalunya); a la dreta, Mestre de Vielha (Bartomeu Garcia ?), Calvari procedent del 
monestir de Santa Clara de Barbastre (Museu Nacional d’Art de Catalunya) (fotos: Arxiu Nacional de Catalunya, 
fons Junta de Museus).

Fig. 326 i 327: Pere Garcia i taller, Mare de Déu amb el Nen i àngels procedent de Barbastre, antiga col∙lecció 
Capmany (avui, col∙lecció particular). Fotos: a l’esquerra, © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas; 
a la dreta, el propietari. 
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Figs. 328 i 329: Pere Garcia i taller, sant Pelagi i sant Miquel, compartiments de retaule procedents de 
Barbastre, antiga col∙lecció Capmany (Museo Diocesano de Barbastro‐Monzón). Fotos: Balclis. 

Figs. 330 i 331: Pere Garcia i taller, compartiments de predel∙la procedents de Barbastre, antiga col∙lecció 
Capmany (avui, col∙lecció particular). Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 332: Pere Garcia i taller, compartiment de predel∙la procedent de Barbastre, antiga col∙lecció Capmany 
(avui, col∙lecció particular). Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Figs. 333 i 334: Pere Garcia i taller, sant Pere i sant Pau, portes de retaule procedents de Barbastre, antiga 
col∙lecció Capmany (avui, col∙lecció particular). Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Figs. 335 i 336: Pere Garcia i taller, sant Pere i sant Pau, portes de retaule procedents de Barbastre, antiga 
col∙lecció Capmany (avui, col∙lecció particular). Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Figs. 337‐339: D’esquerra a dreta, Pere Garcia i taller, quatre fragments de guardapols procedents de Barbastre, 
antiga col∙lecció Capmany (avui, col∙lecció particular) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu 
Mas); a la dreta, Pere Garcia i taller, fragment de guardapols procedent de Barbastre (Museo Diocesano de 
Barbastro‐Monzón). Foto: A. Velasco 
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Fig. 340: A l’esquerra, sant Pelagi, detall d’un compartiment de retaule procedent de Barbastre, antiga col∙lecció 
Capmany (Museo Diocesano de Barbastro‐Monzón) (fotos: A. Velasco); a la dreta, sant Pere, detall d’un 
compartiment de retaule procedent de Barbastre, antiga col∙lecció Capmany (avui, col∙lecció particular) (foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.

Fig. 341: La taula amb el sant Julià al domici del col∙leccionista Josep Estruch, l’any 1902. Foto: Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona (fons Joan Vidal i Ventosa). 
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Fig. 342: Pere Garcia i taller, sant Julià. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: 
Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 343: Pere Garcia i taller, compartiments 
de dos retaules diferents integrats en un 
muntatge factici de l’església parroquial de 
Graus. Foto: MUR 2003. 

Fig. 344: Pere Garcia, sant Victorià, església de Sant Miquel Arcàngel de Graus. Foto: A. Velasco. 
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Figs. 345 i 346: A l’esquerra, Pere Garcia, sant Benet, església de Sant Miquel Arcàngel de Graus (foto: A. 
Velasco): a la dreta, detall de l’àngel amb l’emblema heràldic de la vila de Graus (foto: A. Velasco). 

Figs. 347 i 348: A l’esquerra, Pere Garcia, detall de la taula amb sant Benet, església de Sant Miquel Arcàngel de 
Graus (foto: A. Velasco): a la dreta, Pere Garcia, sant Vicenç Ferrer, detall d’un dels compartiments del monestir 
de Sant Domènec de Cervera (imatge invertida) (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 
Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà). 
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Figs. 349 i 350: Pere Garcia i taller, Sant Sopar i Oració a l’Hort, compartiments de retaule procedents del 
santuari de Nuestra Señora de la Peña de Graus, avui a l’església parroquial de Graus. Fotos: A. Velasco. 
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Figs. 351 i 352: Pere Garcia i taller, Flagel∙lació i Plany sobre el Crist Mort, compartiments de retaule 
procedents del santuari de Nuestra Señora de la Peña de Graus, avui a l’església parroquial de Graus. Fotos: A. 
Velasco.
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Fig. 353: Pere Garcia i taller, retaule de la Mare de Déu, sant Fabià i sant Sebastià procedent de Portaspana‐La 
Puebla del Mon. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Xavier Goñi). 
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Fig. 354: Pere Garcia i taller, detall del retaule de la Mare de Déu, sant Fabià i sant Sebastià procedent de 
Portaspana‐La Puebla del Mon. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Xavier Goñi). 

Fig. 355: Pere Garcia i taller, detall del retaule de la Mare de Déu, sant Fabià i sant Sebastià procedent de 
Portaspana‐La Puebla del Mon. Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Xavier Goñi). 
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Figs. 356 i 357: A dalt, Pere Garcia i taller, retaule de Santa Anna, desaparegut el 1936 de l’església de Santa 
Maria de l’Aïnsa (foto: Fototeca de la Diputación Provincial, Huesca, fons Ricardo del Arco); a baix, el mateix 
retaule fotografiat per Juan Mora Insa (foto: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, fons Juan Mora Insa). 
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Fig. 358: Pere Garcia i taller, detall del compartiment central del retaule de Santa Anna, desaparegut el 1936 
de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: Fototeca de la Diputación Provincial, Huesca (fons Ricardo del 
Arco. 
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Fig. 359: Pere Garcia i taller, Expulsió de Joaquim i Anna del Temple i Abraçada davant la Porta Daurada, carrer 
lateral del retaule de Santa Anna, desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 1936. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 360: Pere Garcia i taller, Naixement de Maria i Miracle de Jesús i les teles tenyides, carrer lateral del 
retaule de Santa Anna, desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 1936. Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 361: Pere Garcia i taller, Missa de sant Gregori, compartiment del bancal del retaule de Santa Anna, 
desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 1936. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 

Fig. 362: Pere Garcia i taller, retaule de Sant Vicenç, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de 
l’Aïnsa. Foto: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (fons Juan Mora Insa). 
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Fig. 363: Pere Garcia i taller, detall del compartiment central del retaule de Sant Vicenç, desaparegut el 1936 
de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: Fototeca de la Diputación Provincial, Huesca (fons Ricardo del 
Arco. 
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Fig. 364: Pere Garcia i taller, sant Vicenç davant el prefecte Dacià i Martiri de sant Vicenç, carrer lateral del 
retaule de Sant Vicenç, desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 1936. Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 365: Pere Garcia i taller, el cos de sant Vicenç és abandonat i llençament del cos de sant Vicenç al mar, 
carrer lateral del retaule de Sant Vicenç, desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 1936. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 366: Pere Garcia i taller, detall de l’emblema heràldic del guardapols del 
retaule de Sant Vicenç, desaparegut de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa el 
1936. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 367: Pere Garcia i taller, retaule de Sant Bernardí, sant Llorenç i sant Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 
de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: Fototeca de la Diputación Provincial, Huesca (fons Ricardo del 
Arco). 
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Fig. 368: Pere Garcia i taller, sant Bernardí de Siena, detall del compartiment central, retaule de Sant Bernardí, 
sant Llorenç i sant Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: © 
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 



‐ 210 ‐ 

 

   

Fig. 369: Pere Garcia i taller, sant Llorenç, detall d’un dels compartiment lateral, retaule de Sant Bernardí, sant 
Llorenç i sant Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 370: Pere Garcia i taller, sant Vicenç Ferrer, detall d’un dels compartiment lateral, retaule de Sant 
Bernardí, sant Llorenç i sant Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: 
© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 371: Pere Garcia i taller, detall dels compartiments del bancal, retaule de Sant Bernardí, sant Llorenç i sant 
Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: © Fundació Institut Amatller 
d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 372: Pere Garcia i taller, detall dels compartiments del bancal, retaule de Sant Bernardí, sant Llorenç i sant 
Vicenç Ferrer, desaparegut el 1936 de l’església de Santa Maria de l’Aïnsa. Foto: © Fundació Institut Amatller 
d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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Figs. 373 i 374: A l’esquerra, Pere Garcia i taller, Anunci a sant Joaquim (col∙lecció particular); a la dreta, 
Abraçada davant la Porta Daurada (col∙lecció particular). Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 

Fig. 375: Pere Garcia i taller, Naixement de la Mare de Déu 
(col∙lecció particular). Fotos: esquerra, Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona (fons Francesc Serra); dreta, © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Figs. 376 i 377: Pere Garcia i taller, carrers laterals del retaule dels sants Sebastià i Policarp (Museo Nacional del 
Prado). Fotos: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Fig. 378: Pere Garcia i taller, predel∙la del retaule dels sants Sebastià i Policarp (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya). Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 379: Pere Garcia i taller, detall de la predel∙la del retaule dels sants Sebastià i Policarp (Museu Nacional d’Art 
de Catalunya). Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 

Fig. 380: Pere Garcia i taller, detall de la predel∙la del retaule dels sants Sebastià i Policarp (Museu Nacional d’Art 
de Catalunya). Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Fig. 381: A l’esquerra, Pere Garcia i taller detall d’un dels carrers laterals del retaule dels sants Sebastià i Policarp 
(Museo Nacional del Prado) (foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas); a la dreta, detall de la 
predel∙la del retaule dels sants Sebastià i Policarp (foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 
Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà). 

Figs. 382 i 383: Pere Garcia i taller, Naixement de Maria i Anunciació (col∙lecció particular). Fotos: © Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Fig. 384: Pere Garcia i taller, retaule de l’Anunciació. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 
Fotògrafs: Calveras / Mérida / Sagristà. 
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Figs. 385 i 386: A dalt, Pere Garcia i taller, fragment de Pentecosta (Museu de Terrassa) (foto: A. Velasco); a baix, 
Pere Garcia i taller, Calvari (Museu de Terrassa) (foto: A. Velasco). 
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Fig. 387: Pere Garcia i taller, fragment de predel∙la, Museo Diocesano de Barbastro‐Monzón. Foto: A. Velasco. 

Fig. 388: Pere Garcia i taller, sant Andreu, antiga col∙lecció Battistelli (Florència) (avui, col∙lecció particular). Foto: 
POST 1947, 861, fig. 367. 
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Fig. 389: Pere Garcia i taller, fragment de predel∙la, Museu del Castell de Peralada. Foto: A. Velasco. 

Fig. 390: Pere Garcia i taller, detalls d’un fragment de predel∙la, Museu del Castell de Peralada. Foto: A. Velasco.
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Fig. 391: Pere Garcia i taller, Calvari, Museo Nacional del Prado. Foto: © Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas. 
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Fig. 392: Pere Garcia i taller, fragment de predel∙la, Museu de Reus. Foto: A. Velasco.

Fig. 393: Pere Garcia i taller, àngel, antigament propietat de Silberman Galleries (Viena‐Nova York). Foto: POST 
1947, 862, fig. 368. 
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Fig. 394: Pere Garcia i taller, sant no identificat, antiga col∙lecció Adolfo Arenzaza. Foto: © Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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12. APÈNDIX DOCUMENTAL 
 
 
12.1. APÈNDIX DOCUMENTAL 1: PERE GARCIA I BARTOMEU GARCIA 
 

 

Document 1 

Pere Garcia i Cristóbal Pi, ambdós pintors habitants de Saragossa, signen com a testimonis en 

una  carta  pública  de  procuració  atorgada  al  pintor  Blasco  de  Grañén  pel  pagament  del 

«treudo» anual d’unes cases a la parròquia de Santa Cruz de Saragossa. 

 

APNZ, Alfonso Martínez, protocol de 1445, fol. 290r. 

Referenciat: LACARRA 1993b, 182‐183.  

Publicat: LACARRA 2004a, 230, doc. 40. 

Saragossa, 9 de novembre de 1445 

 
 

Document 2 

Els pintors Pere Garcia  i Pere Benet, habitants de Saragossa, consten com a  testimonis en  la 

signatura  del  contracte  d’aprenentatge  de  Petrico  Fernández  amb  Blasco  de  Grañén, 

document en què igualment apareix signant com a testimoni.  
 

APNZ, Alfonso Martínez, protocol de 1445, fol. 306. 

Publicat: SERRANO 1917, 448; LACARRA 2004a, 230‐231, doc. 41. 

Saragossa, 22 de novembre de 1445. 

 

 

Document 3 

Domingo Cortés  reconeix que el consell de  la vila d’Adahuesca havia concretat  la  realització 

d’un retaule amb Pedro, el pintor de Saragossa. 

 

AHPH, protocol 303, fol. 110v. 

Publicat: BALAGUER 1954, 80 i 86, doc. II. 

Osca, 17 de juny de 1446. 
 

Obligacion  facient  por  el  concello  de  Ahuesca. Die  predicta Osce. Que  yo Domingo  Cortes  Baynero, 

bezino de la ciudad de Çaragoza, acepo que los jurados del dicto lugar han dado a pintar hun retablo a  

Pedro el pintor de Çaragoza por cierto precio, etcétera, según paresce por carta facta por (lac.) de Bierge 

notario de Ahuesca et le han bistraydo (...) algunas quantias que prometo et me obligo seyer a pro de lo 

distraydo (...) 

 

 

Document 4 

Els pintors Pere Garcia  i Antoni Selvanes, habitants de Saragossa, signen com a testimonis en 

una  carta  de  pagament  atorgada  pel  pintor  Blaco  de Grañén  a Domingo  Ruiz,  habitant  de 
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Borja,  pels  350  sous  rebuts  per  la  realització  del  retaule  de  l’altar major  del monestir  dels 

franciscans d’aquella vila. 

 

APNZ, Alfonso Martínez, protocol de 1447, fol. 112. 

Referenciat: LACARRA 1988, 30‐31. 

Publicat: LACARRA 2004a, 233, doc. 46. 

Saragossa, 2 de maig de 1447. 

 

 

Document 5 

El  pintor  Pere Garcia  signa  la  capitulació  d’un  retaule  dedicat  a  sant Miquel Arcàngel,  sant 

Andreu i sant Nicolau de Bari per a la vila de Villar. El contracte es va tancar per un total de 550 

sous,  i  la promotora de  l’obra va  ser una  tal  Inés. El  conjunt havia d’estar enllestit el Nadal 

d’aquell mateix any. 
 

APNZ, Pedro Monzón, protocol de 1449. 

Referenciat: LACARRA 1986a, 162‐164; LACARRA, 2005, 251. 

Saragossa, 2 de setembre de 1449. 

 
 

Document 6 

El pintor Pere Garcia, habitant de Benavarri, reconeix un deute amb el cortiner de Barcelona 

Joan Ballester per un  rest de paternòsters de corall que  li havia  fet comprar. Així mateix, el 

nomena  procurador  seu  a  Barcelona  per  cobrar  totes  aquelles  quantitats  que  li  puguessin 

correspondre al pintor a dita ciutat. 

 

AHPB, Pere Soler, lligall 4, manual 1450‐1452. 

Referenciat: DURAN 1975, 111, doc. 69. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 84, doc. I. 

Barcelona, 14 de febrer de 1452 

 
Die lune XIIII februario, anno MCCCCLII. Ego Petrus Garcia pictor habitator ville de Benabarra comitatus 

Rippacursie  confiteor  et  recognoscho  vobis  Iohanni  Ballistarii  curtinario  civi  Barchinone  quod  debeo 

vobis octo libras et quinque solidos monete Barchinone de terno ex resta cuiusdam peccunie quantitatis 

per vos nomine et pro me expense et solute pretextu cuiusdam rast paternostrorum coralli quem pro 

me emistis. Et  ideo  renunciando excepcioni peccunie non numerate et ex  causa predictam  vibis non 

debite et doli mali et accioni  in  factum et omni alii  iuri  racioni et  consuetudini  contra  repugnantibus 

convenio et promitto vobis quod predictas octo libras et quinque solidos dabo restituam et solvam vobis 

aut  tui  volueritis  loco  vestri  huic  et  per  totum mensem  septembris  proxime  venturum  sine  vestra 

videlicet dilacione excusacione et excepcione et absque omni dampno missione et  interesse vestri et 

vestrorum.  Et  si  forsam  lapso  dicto  termino  opportuerit  [ratllat]  ire  seu  aliter  laborare  aut mittere 

nuncium vel procuratorem pro peticione vel racione dictarum octo  librarum et quinque solidorum vel 

alicuius partis seu quantitatis eorumdem dabo et solvam vobis seu vestris aut ipsi nuncio seu procuratori 

vestro pro qualibet die qua intus civitatem Barchinone laboravis quinque solidos et extra decem solidos 

dicte monete ultra quos quinque et decem  solidos  salarii  vestri quotidiani dabo et  solvam  vobis  seu 

vestris aut ipsi nuncio seu procuratori vestro omnes et singulas missiones sumptus dampna et interesse 

siquas  vel  sique  faceritis  aut  sustinueritis  pro  predictis  super  quibus  salario missionibus  dampnis  et 

interesse predictis tradat vobis et vestris vestro et eorum plano et simplici verbo nullo alio probacionum 
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genere  requisito  et  pro  his  complandis  firmiter  attendendis  tenendis  et  observandis  obligo  vobis  et 

vestris omnia bona mea et iuro remitto et promitto non impetrare guidacionum aut superduccionem et 

caetera. Et facio scripturam tercii in libro terciorum curie barchinone vicarii barchinone cui scripture et 

caetera. 

 

Testes Guillelmus Queralt civis et Iacobus Coll scriptor Barchinone. 

 

Item  dictus  Petrus  Garcia  constituit  et  ordinavit  procuratorem  suum  certum  et  specialem  dictum 

Iohannem  Ballistarii  ad  petendum  exhigendum  recuperandum  recipiendum  et  habendum  omnes  et 

singuIas  peccunie  quantitates  res  bona  et  qualibet  alia  iura  que michi  debentur  et  debebuntur  sive 

detinentur  et  detinebentur  ubique  per  quasvis  personas  quibusvis  racionibus  sive  causis  quocumbe 

nomine  recipeantur  et de  acceptis  apocas  fines  absoluciones  diffiniciones  et  cessiones  faciendum  et 

firmandum et caetera et omnes littes cum potestate substituendi et caetera. 

 

Testes predicti. 

 

 

Document 7 

Capitulació signada entre Pere Garcia, pintor de Benavarri,  i  la vídua  i el fill del difunt Bernat 

Martorell per fer‐se càrrec del taller familiar, des del primer dia de gener de 1456 i durant cinc 

anys, és a dir, fins el primer dia de 1461. El pintor, que havia d’enllestir les obres que romanien 

inacabades  al  taller,  així  com  executar  els  nous  encàrrecs  que  hi  arribessin,  rebria  com  a 

compensació econòmica la meitat dels beneficis. Igualment, es reservava el dret d’acabar certs 

treballs que tenia iniciats en aquell moment fora de Barcelona. Se li demanava que residís a la 

casa  dels Martorell,  però  si  la  seva muller  es  desplaçava  a  la  ciutat  comtal,  es  concedia  al 

matrimoni  el  dret  de  llogar  una  casa  a  través  de  Galceran  Marquet,  argenter,  i  Gabriel 

Ballester, pintor, que actuarien en el cas d’haver conflictes entre ambdues parts. 

 

AHCB, Fons Notarial, Contractes 1455 (original perdut). 

Referenciat: DURAN 1934, 233‐235.  

Publicat: DURAN 1975, 111‐113, nota 27 i 129, doc. 89. 

Barcelona, 4 de desembre de 1455. 

 
En nom de Déu sia e de  la humil verge nostra dona santa Maria e de madona santa Bàrbara qui ens 

donen bon guany e salvament. Amén. 

 

Capítols fets, concordats e avenguts entre mestre P. Garcia, pintor de la vila de Benavarre, del bisbat de 

Lleida, d’una part e  la dona na Bartomeua, muller d’en Bernat Martorell, quondam, pintor, ciutadà de 

Barcinona,  e  en Bernat Martorell,  pintor,  fill  dels  dits marit  e muller,  de  la  part  altra,  de  e  sobre  la 

companyia entre elles dites parts concordada per e en la forma següent: 

 

Primerament, és concordat e avengut entre les dites parts que la dita companyia haja a durar entre ells 

per temps de .V. anys primers venidors, los quals començaran a córrer e a comptar lo primer dia del mes 

de gener primer vinent del any MCCC[C] cinquanta‐sis. 

 

Item,  és  concordat  e  avengut  entre  les dites parts que  totes  e qualssevol obres  les quals dins  lo dit 

temps, Déu volent, pervendran en la casa del dit Bernat Martorell e aquelles que vull hi són se acabaran, 

que de tot ço e quant ne proceirà sien fetes dues parts entegres e egals, les quals se hagen a partir en 

aquesta forma, ço és: que d’aquelles sien primer rellevades totes e qualssevol messions, les quals serien 
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estades  fetes en  fer pintar  les dites obres, e  tot  lo  restant  sia partit,  la una part del dit mestre Pere 

Garcia e la altra als dits dona Bartomeua e Bernat Martorell, fill seu. 

 

Item, és concordat e convengut entre les dites parts que durant lo dit temps de la dita companyia lo dit 

mestre  P.  Garcia  puixa  e  li  sia  lícit  acabar  algunes  obres  les  quals  segons  diu  te  començades  e 

principiades fora Barcinona. 

 

Item, és  concordat e avengut entre  les dites parts que durant  lo dit  temps de  la dita  companyia be, 

faelment e lleial se hauran e diran e escriuran de totes coses veritat e ab summa diligència treballaran e 

treballar faran tot profit en aquella percassant e tot dampnatge en aquella esquivant, e que tendran un 

llibre en què continuaran tot ço que reebran e pagaran. 

 

Item, és concordat e convengut entre  les dues parts que totes soldades e altres messions  les quals se 

hauran  a  pagar  per  occasió  de  la  dita  companyia  se  hagen  a  deduir  e  pagar  primerament  de  les 

quantitats o preus les quals rebran per raó de qualssevol obres. 

 

Ítem, és concordat e avengut entre les dites parts que lo dit mestre P. Garcia per favorir e donar endreça 

en  la dita companyia, que ell estiga e habit en  la casa e alberg del dit Bernat Martorell,  la qual ha e 

posseeix en la ciutat de Barcinona en lo cap del carrer del Regomir, lleixant a ell, dit mestre Pere Garcia, 

una cambra la qual ell se haja a fornir si e en cars que ell, dit mestre Pere, vulla fer venir en la present 

ciutat de Barcinona la muller sua; e si no la volrà fer venir en tal cars la dita dona Bartomeua e Bernat 

Martorell  li hauran a donar cambra ab  son  forniment per  son  jaure, e  lo dit mestre Pere Garcia haja 

haver  empriu de  totes  eines  les  quals  vull  són  a  la  dita  casa  e  obrador,  declarant  emperò  que  si  la 

[muller de] dit mestre Pere Garcia no volia o no  li plauria estar o habitar en  la dita casa del dit Bernat 

Martorell, en tal cars lo dit mestre P. Garcia li sia lícit e permès d’haver e llogar casa o alberg a coneguda 

dels senyors en Galceran Marquet, argenter, e Gabriel Ballester, pintor. 

 

Item, és concordat e avengut entre  les dites parts que  si diferències o qüestions  ixien entre  les dites 

parts de qualssevol coses durant lo temps de la dita companyia ne encara aprés aquella finida que totes 

hagen a ésser  [...] e determinades a  coneguda dels dits Galceran Marquet e Gabriel Ballester a dit e 

pronunciació dels treballs ells prometeren estar sots la pena davall escrita. 

 

E  totes  les  dites  coses  prometen  de  fer,  atendre  e  complir  sots  pena  e  càrrec  de  cent  lliures 

barchinoneses gonyadores per la terça part al senyor rei d’Aragó e a son honorable veguer de Barcinona 

e per les dues parts a la part obedient e los dits capítols tenint complint e fermant la qual pena tantes 

vegades sia comesa quantes seria contrafet e la qual pagada o no, o graciosament remesa, noresmenys 

les dites parts sien tengudes de fer e complir [...] totes e sengles coses en aquells contingudes ultra  la 

dita  pena  prometen  de  pagar  e  satisfer  totes  e  qualssevol messions,  dans  e  interessers  sia  creguda 

aquella part que les faria per la sola simple paraula sens altra prova e per totes les dites coses atendre e 

acomplir que n’obliguen la una part e l’altra tots e sengles béns llurs e renuncien llargament e ho juren. 

 

E volen les dites parts que dels presents capítols sia feta e formada una e moltes cartes e aitantes com 

per  les dites parts o per  la una d’aquelles ne  seran demanades e  requestes  les quals volen que  sien 

dictades e ordonades ab totes promissions, estipulacions, penes, obligacions, renunciacions, juraments, 

clàusules e cauteles que coneixerà lo notari dels presents capítols, substància no mudada. 

 

Testes  discretus  Anthonius  Sauleda,  presbiter  in  ecclesia  beate Marie,  Petrus  Batessa, mercator  loci 

d’Areny, dioc. Urgellensis et Anthonius Staperii, viraterius, civis Barchinone. 
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Document 8 

Confirmació  dels  pactes  entre  els  hereus  de  Bernat  Martorell  i  Pere  Garcia,  pintor  de 

Benavarri. 

 

AHPB, 165/29: Antoni Vilanova, Tricesimum [sextum] manuale, 9‐XI‐1455/19‐I‐1456, fol. 18v. 

Referenciat: DURAN 1975, 113, nota 27. 

Barcelona, 4 de desembre de 1455 

 
Petrus Garcia pictor ville de Benavarra [perdut] (...)mena uxor Bernardi Martorelli quondam pictoris civis 

Barchinone et [perdut] coniugum filius exparte altera. Gratis et con(?) et altera parte nostrum [perdut] 

que  de  et  supra  societate  inter  nos  dictas  partes  concordata  supra  infrascripta  fuerunt(?)  [perdut] 

concordata ac  in comanda ordinata  inter nos dictas partes capitula  infrascripta [perdut] (...)talis est En 

nom de Déu fiat in santum(?) etc.. Et deo nos dicte parte laudamus(?)  (...)bantes et  pro iuxta capitula et 

omnia et singula in ipsis et eorum quolibet contenta et specifficata et (?) et gratis et convenimus et bona 

fide presentia altera parte nostra altera et nobis adiuvante quod iamdicta capitula et omnia et singula in 

die  et  (?)  inquolibet  contenta  e  specifficata  attendimus  complebimus  et observavibus  iuxta  ipsum(?) 

serie(?) et tenorem. Sine et (?) est centum libre barchinonensis centum servissio domino regi Aragonum 

et (?) et qua soluta et nichil omnium et missiones (?) dant(?) credatur et obligantus pars parti et nobis ad 

iniurem omnia et singula bona et iura nostra et cuiuslibet nostrum nostri et in modum et verum et legi 

etc et omni doli iura etc in (?) (?) fiant tot (?) etc. 

 

Testes  discretus  Anthonius  Sauleda  presbiter  benefficiatus  in  ecclesia  beate  Sancte  Marie  di  Mari 

Barchinone, Petrus Batessa mercator  loci dareny diocesis Urgelli et Bernardus Staperii vicaterius  civis 

Barchinone. 

 
 

Document 9 

Butlla promulgada pel papa Calixt  III  en què  s’ordena que de  la marmessoria de Berenguer 

Gallart, ciutadà de Lleida, es destini una quantitat econòmica al retaule que s’està construint a 

l’església de Sant Joan de Lleida. 

 

ASV, Reg. Vat. 439, fol. 258. 

Publicat a: RIUS 1948, I, 382‐383, núm. 1244; VELASCO 2012, 129, doc. 1. 

Roma, 13 de novembre de 1455. 
 
Dis. fis. Abbati mon b. Marie de Scarpio,  Ilerden. dio., et decano ec.  Ilerden. etc. Regimini presidentes 
ecc.  etc.  Cum  itaque  exhibita Nobis  pro  parte Gabrielis Beralda  et  aliorum  tunc  operariorum  ecc.  S. 
Iohannis de Platea  Ilerde petitio continebat quod ec. prefata retabulo seu oratorio plurimum  indigere 
dinoscitur,  ad  quod  faciendum  dicte  ec.  non  supperunt  facultates,  sed  si  ex  redditus manumissorie 
valoris annui 1000 lib. Iac. vel circa, per que qd. Berengarium Gallart, civem Ilerden., relicti sunt ad ecc. 
reparandas convertendi termino duorum annorum 100 lib. similes applicarentur solvende ad huiusmodi 
retabulum construendum quod si operarii certam elemosinam que similiter in eadem ec. fundata existit 
in  fabricam  convertendi haberent  facultatem, ec.  ipsa non modicum  relevamen  susciperet. Nos, disc. 
vestre mandamus  quat.,  si  ita  esse  repereritis,  100  lib.  Iac.  de  redditibus  1000  lib.  infra  biennium 
solvendas,  operariis  assignetis,  quodque  ut  operarius  fructus  dicte  elemosine  in  eadem  ecclesiae 
fundate recipere, illosque ad usum fabrice convertere, licentia alterius minime requisita. Nulli. 
 
Dat. id. nov. A. I. – XX. – Jo. de Collis. Jo Ortitius. 
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Document 10 

El pintor Pere Garcia, habitant de Benavarri, apareix signant com a testimoni en una sentència 

arbitral. 

 

AMB, Caixa 8, Pedro Badres, 1460, fol. 6r. 

Refenciat: MAIRAL 1987, 537. 

Benavarri, 10 de setembre de 1460. 

 

 

Document 11 

Pere Garcia,  pintor  de  Benavarri,  reconeix  que  ha  rebut  els  50  florins  que  se  li  devien  per 

l’execució d’un  retaule destinat al monestir de predicadors de Cervera que el difunt Antoni 

Cabeça, habitant d’aquesta vila, havia manat  fer al  seu  testament. El pintor  rep els diners a 

través del notari Joan Ponç i per indicació dels tutors testamentaris d’Angelina Manda, filla del 

també difunt Berenguer Riberó, mercader de Cervera,  i que havia estat hereu de  l’esmentat 

Cabeça. El pintor reconeix,  igualment, que ha cobrat 3 florins per  l’execució de dos dosserets 

destinats al mateix retaule. 

 

ACS, Fons Notarial, Cervera, 35, Joan d’Albalat, Manual 1460, fol. 107. 

Publicat: LLOBET 2013, 161. 

Cervera, 27 d’octubre de 1460. 
 

Die XXVIIª octobris. 

 

Quod  ego  Petrus  Garcia,  pictor,  ville  Benavarri  Rippagurcie,  gratis.  etc.,  confiteor  vobis  lohannni 

Gilaberti,  ville  Sancte Columbe, Ffrancischo Ortigues,  ville Cervarie,  tutoribus  testamentariis una  cum 

Berengario  Riberó,  cive  Barchinone,  Angeline  Mande,  pupille,  filie  et  heredis  Berengarii  Riberó, 

quondam,  mercatoris,  dicte  ville  Cervarie,  qui  Berengarius  Riberó,  quondam,  heres  erat  Anthonii 

Cabeza,  quondam,  dicte  ville,  cum  eius  ultimo  testamento,  quod  dedistis  et  solvistis michi  ad mei 

voluntatem  et  hoc  per manus  discreti  lohannis  Poncii,  notarii,  dicte  ville,  omnes  illos  quinquaginta 

florenos monete  curribilis michi debitos pro pintando quoddam  retrotabulum quod dictus Anthonius 

Cabeza in ecclesia in ecclesia [sic] monasterii [fratrum pred]icatorum dicte ville manda[vit in] suo ultimo 

testamento  fieri de depinge et,  ex  alia parte,  et,  ex  alia parte  [sic]  solvistis michi  tres  florenos dicte 

monete  per  un  parell  de  tubes  ad  opus  dicti  retrotabuli,  unde  renuntio.  etc.  Facio  vobis  de  dictis 

quantitatibus presentem apocham de soluto bonam et perpetuum finem, etc. 

 

Actum Cervarie die et anno predictis. 

 

Testes huius rey sunt Ant honius de Salavert et Andreas Mir, apotecharius, dicte ville. 

 

 

Document 12 

Pere Garcia, pintor de Benavarri, consta com a fiador en una comanda entre Jaime de  la Era, 

Belenguer Pallás  i Montserrat de Aviñoz, per un valor de 1.370 sous. Al document, el pintor 

presenta com a obligació unes cases que posseïa a la vila.  

 

AHPH, 3151, fol. 88r. 

Publicat: MAIRAL 1987, 545‐546, doc. VI. 
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Barbastre, 2 d’abril de 1463. 

 
Eadem die nos  Jayme de  la Era et Belenguer Pallyas habitants en el  lugar de Castanesa del contat de 

Ribagorça entramos ensemble et cada uno de nos por si etc. confesamos tener en comanda etc de vos 

Monsarrat d’Avinyoz asi  como  jurado del  lugar de Monesma  son a  saber mil et  trezientos et  setanta 

solidos jaqueses etc los quales confesamos etc et obligamos personas et bienes etc en special obligo yo 

dito Jayme la Era unas casas mias sitas en el dito lugar que affrontan con casas de Anthoni Capdevillya et 

con carrera publica.  Item obligo yo dito Belenguer unas casas mias sitas en el dito  lugar que affrontan 

con casas de Pere de Favas et con carrera publica. Et por mayor seguridat damos vos fiança et principal 

restuydor de  la present comanda etc yes a saber a mestre Pere Garcia pintor habitant en  la villya de 

Benavarre qui present yes la qual fiançaria yo dito mestre Pere Garcia volenterosament fago et otorgo 

segunt dito yes dius obligacion de mi persona et bienes etc en special obligo unas casas mias sitas en la 

dita  villya  que  affrontan  con  casas  de  Anthoni  Benanuy  et  con  casa  de  la  baylia  fiat  large  cum 

obligacionibus renunciacionibus submissionibus clausulis etc. Et encara juroro a Dios etc de no pleytear 

ni firmar de dreyto etc. 

 

Testes Joan de Mendoça el Jorgi Doz Barbastri. 

 
Die XVlll mensis aprilis Barbastri anno ut super de voluntat del sobre dito Monsarrat d’Avinyoz  jurado 

sobre dito  fue scancellado  lo present contracto de  linea a  linea  large etc que no  faga  fe en  iudicio et 

fuera iudicio etc. Testes Pedro Casafranca et Martin de Sin Barbastri. 

 

 

Document 13 

Jaime  de  la  Era  i  Belenguer  Pallás  s’obliguen  davant  Pere  Garcia,  pintor  de  Benavarri, 

mitjançant carta de comanda per la quantitat de 1.370 sous. 

 

AHPH, 3155, fol. 88v. 

Publicat: MAIRAL 1987, 546, doc. VII. 

Barbastre, 2 d’abril de 1463. 

 
Eadem  die  nos  Jayme  de  la  Era  et  Belenguer  Pallyas  habitants  en  el  lugar  de  Castanesa  entramos 

ensemble et cada uno de nos por si etc confesamos tener en comanda etc de vos el honorable mestre 

Pece  Garcia  pintor  habitant  en  el  lugar  de  Benavarre  son  a  saber mil  trezientos  et  setanta  solidos 

jaqueses etc los quales confesamos etc et obliga mos personas e bienes etc en special las casas nuestras 

en la sobre dita comanda por nos obligadas fiat large etc juraverunt etc. Testes ut supra. 

 

Die II mensis februarii anno MCCCCLXIIII de voluntat de don mestre Pere Garcia pintor fue scancellado lo 

present contracto de linea a linea etc. Testes Ramon de Liberie e Rodrigo de Castillaçuelo Barbastri. 

 

 

Document 14 

Pere Garcia, pintor de Benavarri, reconeix haver rebut de Juan de Bellera i Pedro de Aguesca, 

majordoms de  la confraria de Sant Bernardí de Barbastre,  les quantitats relacionades amb un 

contracte que havien signat davant el notari Domingo d’Aviego.  

 

AHPH, 3151, fol. 179v. 

Publicat: MAIRAL 1987, 546‐547, doc. VIII. 

Barbastre, 3 de juliol de 1463. 
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Eadem die  yo mestre Pere Garcia pintor habitant  en  la  villya de Benavarre de mi  cierta  sciencia  etc 

atorgo haver havido et  recebido de vos  Johan de Bellera et Pedro d’Aguesca vezinos de  la  ciudat de 

Barbastro asi como a mayordombres de  la confraria de Sant Bernardino de  la dita ciudat son a saber 

todos et qualesquiere dineros ni florines que vos asi como a mayordombres ni la dita confraria me fuese 

tenido de menos de cartas etc senyaladamcnt con hun contracto de capitoles e condiciones  feyto por 

don Domingo d’Aviego notario. De todo vos absuelvo quito el defenezco et inposando perpetuo cilencio 

el callyamiento el fiat large etc. 

 

Testes Paulo Sant Angel e Gizbert de Sant Angel Barbastri. 

 

 

Document 15 

Pere Garcia, pintor de Benavarri, signa una capitulació amb Fernando Ram  i Pedro de Abella, 

en representació de  la confraria de Sant Victorià, per  l’execució d’un retaule dedicat al sant  i 

destinat a l’església de Sant Salvador de Barbastre. El document estipula que havia de prendre 

com a model el de Sant Bernardí de  l’església de Sant Francesc de Barbastre,  i el preu que 

s’acorda per la realització és de 500 sous. 

 

AHPH, 3156, fol. 78. 

Publicat: MAIRAL 1987, 547‐548, doc. IX. 

Barbastre, 19 de febrer de 1468. 

 
En nom de deu e de la Verge Maria e de Sant Vichtorian. Capitolls fets e formats d’una part den Ferando 

Ram e Pedro d’Abela majordomes de la confraria de Sant Vichtorian en la esgleya de Sant Salvador de la 

ciutat de Barbastre e de la altra part don Pere Garcia pintor de la vila de Benavarre sobre un retavle que 

lo dit Pere García a de fer en l’antar de Sant Victorian en la forma segent: 

 

Primo que  lo dit Pere García a de fer un retavle de fusta e de pintura en  la forma segent que sia en  la 

manera del de Sant Bemardi de frare menos e que a de aver de ample X pals de coldo e XV de alt e ay 

aver sis tubas dos de cada part e dos en mig e com es ja dit en la manera del de Sant Bemardi e aso a de 

donar de fusta e de pintura e daurat de ho fi a ben acabat a conexensa de bons mestres. 

 

Itcm fonch convengut que los sobre dits majordomens de Sant Victorian que per fer lo dit retavle donen 

al  dit  Pere Garcia  sinch  cens  solidos moneda  corent  a  estos  pagats  en  dos  pagas  la  primera  ara  de 

present que seran CL solidos e la segona com sera fet de fusta CC solidos e las altres CL solidos com sia 

acabat. 

 

ltem mas san a donar la fusta e clavo per al posar del retavle. 

 

ltem fonch convengut que a de ser fet lo dit retavle pera la festa de Sant Vichtorian primer vinent. 

 

E dona per fernansa lo dit Pere Garcia an Visent lo torner. 

 

Item  sia  tengut  lo dit Pere quel  faga  lo  retavle en  la ciutat ho a dos hotres  lugas  serqua de  la ciudat 

emperho si tals hobras li salial en la ciudat que la fasa aqui en ciutat de Barbastro. 

 

llem fonch concordat que no hobtant que es dita la amplaria que tant ample com sera lo ample que el lo 

fasa tant com copia. 
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Item fonch convengut que las fermansas no son tengudas sino a la cantidat que lo dit Pere Garcia aura 

pres sino que si res era del dit Pere aura fet si aura fet per deu liras que sian tornados a las fermansas ho 

si  las fermansas seran tornados que tornen e que prengan  l’obra que sera feta  los majordomes per  lo 

preu rasonable. 

 

Die XVIlll mensis fabroari anno MCCCCLXVIII en la ciudat de Barbastro plegado e justado capitol general 

de  los mayordombres  e  confrayres  de  Sant  Betrian  de  la  dita  ciudat  dentro  en  la  yglesia  de  Sant 

Bertholomeu etc por mandamiento de Pedro d’Abellya mayordombre de  la dita confraria  segunt  fizo 

relacion asi a mi notario como a los testimonios infrascriptos el haver cridado el present capitol etc endo 

fueron  los seguientes: nos Pedro d’Abellya Ferrando Ram mayordombres  Johan Ram Leonart de Sant 

Angel  Johan  de  Sant  Angel Miguel  d’Aguescha  Alfonso Gomez  Pedro  Eximenex Guillem  de  Florença 

Guillem de Sant Angel Johan Doz e de si todo el dito capitol etc de una part et mestre Pere Garcia pintor 

habitant en  la villa de Benavarre de  la otra part de voluntat de  los sobre ditas partes  fueron dados e 

livrados  a mi  notario  infrascripto  los  presents  capitols  prometiendo  etc  obligando  etc  fiat  Jarge  etc 

juroron a Dios etc. 

 

Testes don Loys Ferriz clerigo e Johan Benet notario Barbastri. 

 

 

Document 16 

Pere Garcia, pintor de Benavarri, contracta amb el confrares de Sant Victorià de Barbastre  la 

realització d’un retaule dedicat al sant destinat a la parròquia de Sant Salvador. Es tractava del 

que el pintor havia de fer per a Gabriel de Sant Angel, i que ara es modificava. El preu pel qual 

es contractava l’obra era de 670 sous, i el pintor es comprometia a lliurar l’obra acabada abans 

de Nadal d’aquell any. 

 

AHPH, 3157, fol. 102. 

Publicat: MAIRAL 1987, 548‐549, doc. X. 

Barbastre, 7 d’agost de 1469. 

 
En nom de deu e de la gloriosa Verge Maria e del glorios Sant Victorian. Capitols fets y formats entre los 

honorabbles confrares del glorios Sant Victorian de la siutat de Barbastro e don Pere Garcia pintor de la 

vila de Benavarre es a saber sobre un  retavle que  lo dit Perc Garcia a de  fer per a  la capella de Sant 

Vichtorian en la forma segent: 

 

Primerament fonch convengut que lo dit Pere Garcia a de fer per als dits confrares un retavle com el dit 

pera  la capela de Sant Victorian  lo qual  retavle a de ser  lo que avia  fet per an Gabriel de Sant Angel 

aquell per  aquell  e  si  crexer  se pot que  se  cresqua  en  lo qual  retavle  a de  aver VI  estorias de  Sant 

Vichtorian e en la pesa den mig la ymage de Sant Vichtorian e todo aso ab bonas colos fins a la hon sia 

hobs de fin azur e carmini e fin hor e tot ben acabat e tot aso a XI com de bon mestre se pertany. 

 

ltem que per fer lo dit retavle per totas cosas donen al dit Pere Garcia pintor es a saber siscens setanta 

solidos moneda corent en la ciutat de Barbastro del quals li donen ara de seyal y paga tres cens solidos e 

lo cent setanta com l’obra sera mig feta e los dos cens solidos per a com sia acabat lo dit retavle. 

 

ltem que dona per fermansa al dines que pendra li dit Pere es a saber an Vinset de Exo torner abitant en 

Barbastre e si cas era que deu hordenat que lo dit Pere no acabava lo retavle que aquellas horas que sia 

estimada lo que y aura fet e que a lo prengan en paga e si lo dit en Vinset aura a tornar que aya a tornar 

e si a cobrar a cobrar. 
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ltem que a de e ser fet lo dit retavle per al nadal primer vinent e al a pintar en fons e an lo seu a dur los 

confrares com sia acabat. 

 

ltem que los dits confrares san a donar la fusta e clavo e lo fuster per al motre del retavle e fer la mencio 

al fuster e al pintor lo jom ques metra e que donen posada al pintor franqua. 

 

Die VII mensis agusti anyo MCCCCLXVIIII de voluntat de Leonart de Sant Angel Gisbert de Sant Angel 

mayordombres de Sant Viturian Johan Eximenez mayor Johan Ram Pedro Eximenez Martin de Sin Johan 

Diez Ferrando Ram Johan d’Abellya Ferrando Sant Angel Paulo Sant Angel Johan Doz Loys de Cervellon 

Pedro d’Abellya Francisco Doz Guillem Sanz Johan de Sant Angel Guillem de Florença et Galceran de Sin 

notario de  la una part  e mestre Pere Garcia pintor habitant  en  la  villa de Benavarre de  la otra part 

dioron si quiere ofrecieron a mi notario infrascripto los presents capitols etc prometiendo etc juroron a 

Dios etc de tener et complir todo lo sobredito etc. 

 

Testes Johan de Crexençan notario e Manuel Lunel scudero fillo de don Pedro Lunel. 

 

 

Document 17 

Pere Garcia,  pintor,  i  Simó Meià,  fuster  de  Lleida,  consten  com  a  testimonis  en  una  àpoca 

lliurada per fra Bartomeu Penedès, batxiller i vicari del monestir de predicadors de Tarragona, 

a favor de la Paeria d’Àger, representada pel síndic Ramon Mulner. El document es va signar al 

monestir de dominics de la ciutat de Lleida. 

 

AMA, perg. C III, pàg. 58. 

Publicat: FITÉ 1985, 100. 

Lleida, 19 d’agost de 1473. 

 

 

Document 18 

Els confrares i majorals de la Confraria de Santa Maria del Pueyo de Barbastre, assignen a Juan 

Díez 500 sous jaquesos per a l’obra del retaule de Sant Francesc d’aquesta ciutat, pagadors en 

dos terminis, 250 sous durant els dos primers anys i la resta al finalitzar l’obra. 

 

AMB, notari Domingo de Asín, 1480, fol. 23v. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 84, doc. II. 

Barbastre, 19 d’abril de 1480. 
 

Eadem  die  plegado  e  ajusta  [sic]  capitol  delos  confrares  e mayordombres  dela  confraria  de  senyora 

Santa Maria del Pueyo en  la yglesia collegiada de Santa Maria  la Mayor de  la dita ciudat  segunt que 

Pedro  Cenedo  e  Johan  de  Quesos mayordombres  dela  dita  confraria  fizieron  relacion  a mi  notario 

presentes los testimonios infrascriptos ellos haver clamados plegado el dito capitol para el present lugar 

dia  e  hora  endo  fueron  presentes  Pedro  Cenedo  e  Johan  de  Quesos  mayordombres  micer  Jayme 

Santestevan Alfonso de Bielsa  Johan de Crexenzan Anthoni Crexenzan Loys Duerto Anthoni Santangel 

Lorenz Bernart et caetera e de  si  todo el dito capitol concordes dixeron que asignavan e asignaron a 

Johan Diez ciudadano dela dita ciudat Cincientos solidos dineros  jaqueses para  la obra del  retaulo de 

Sant  Francisco  dela  dita  ciudat  en  esta manera  ados  anyos  primeros  binientes  dozientos  cinquanta 

solidos  e  los  dozientos  cinquanta  solidos  ala  fin  de  la  obra  et  si  parecera  amicer  Jayme  Arnalt  de 

Santestevan ealos mayordonbres qui por tiempo seran deverse dar los ditos dozientos cinquanta solidos 

antes de fin dela obra de darse que se den et caetera el fieri institutum et caetera. 
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Testes sunt Martin de Monclus e Johan de Litana menescal habitantes Barbastro. 

 

 

Document 19 

Testament d’Antoni Serra, fuster de Barbastre, en què  llega 100 sous per a  l’obra del retaule 

de Sant Francesc d’aquella vila. Aquesta quantitat havia de lliurar‐se quan l’obra fos enllestida. 

 

AMB, caixa 17, notari Pedro Lunell, 1480, fol. 22v. 

Barbastre, 8 d’agost de 1480. 

 

 

Document 20 

Àpoca a través de  la qual el guardià del monestir de Sant Francesc de Barbastre  i Alfonso de 

Bielsa, manobrers del retaule de l’església de l’esmentat monestir, reconeixen haver rebut de 

mans de Pedro Santángel 250 sous dels 500 que  la confraria de Santa Maria del Pueyo havia 

destinat  per  a  l’obra. Així mateix,  Johan  Just,  fuster  de  Saragossa,  reconeix  haver  rebut  de 

mans d’Alfonso de Bielsa 300 sous a compte de la primera tanda de l’obra de fusteria. 

 

AMB, not. Juan Benet, 1481, fol. 19r. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986a, 162‐163; LACARRA 1993b, 182. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 84, doc. II. 

Barbastre, 7 de maig de 1481. 

 
Eadem Barbastro quod nos guardiano del monesterio de Sant Francisco et Alfonso de Bielsa manobreros 

de  la  obra  del  retaulo  de  la  dita  yglesia  atorgamos  haver  havido  de  vos  Pedro  Sant  Angel  prior  et 

mayordombre de la confraria de Santa Maria del Pueyo son a saber todos aquellos dozientos cinquanta 

sueldos jaqueses los quales son por razon de aquellos cinchcientos sueldos que la dita confraria oferezio 

dar en ayuda del dito retaulo e por que renunciamos a toda excempcio et caetera fiat large 

 

Testes  sunt  Franzi  de  la  Tore  de  la  vila  de Monso  et Miguel  de  Santvicent  scudero  habitante  en 

Barbastro. 

 

Eadem Barbastro quod yo Johan Just fustero de  la ciudat de çaragoza atorgo haver havido de vos don 

Alfonso de Bielsa son a saber trezientos sueldos de la primera tanda de la obra del retaulo que yo fago a 

Sant Francisco por que renuncio et caetera fiat large 

 

Testes sunt quibus supra 

 

 

Document 21 

Pere Garcia, pintor de Benavarri, signa com a testimoni en un document en què el fuster Joan 

Just,  habitant  de  Saragossa,  acordava  una  «paz  final  et  tregua»  amb  Eiximeno  Dueso,  de 

Barbastre. 

 

AMB, caixa 17, notari Pedro Lunell, fol. 55r. 

Referenciat: VELASCO 2006a, 25, nota 17. 

Barbastre, 23 d’octubre de 1482. 
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Document 22 

El Consell de la vila de Barbastre acorda atorgar 1.000 sous, a satisfer en dos anys, per a l’obra 

del retaule de l’església del monestir de Sant Francesc de Barbastre. 

 

AMB, Actes del Consell, any 1482‐1483, fol. 15v‐16r. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 85, doc. IV. 

Barbastre, 20 de desembre de 1482. 

 
Eadem die plegado et ajustado consello en  las casas del consello de  la dita ciudat en do otras vegadas 

por tales o semblates actos e cosa etcetera endo fueron presentes los siguientes: (…) 

 

Item ordenaron que que pora la obra del retaulo de Sant Francisco que se faze que se le de 1000 solidos 

en dos anyo a saber es la resta del compartimiento y dela anyada de Johan Diez que resta por plegar, la 

otra restant pora el anyo que biene de manera que sian por todo 1000 sueldos (…) 

 

 

Document 23 

Albarà amb el qual Pere Garcia reconeix haver rebut d’Alfonso de Bielsa, manobrer del retaule 

de Sant Francesc, 1.001 sous per l’obra del retaule. 

 

AMB, notari Domingo de Asín, 1483, fol. 52r. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 85, doc. VI. 

Barbastre, 26 de juliol de 1483. 

 
Eadem die maestre Pere Garcia pintor atorgo haver havido e enpoder  suyo  recibi del magnífico dom 

Alfonso de Bielsa asi como manobrero del retaulo de senyor Sant Francisco mil hun solidos jaqueses et 

caetera et porque es verdat atorgo el present albaran. 

 

Testes sunt maestre Anthoni Maent frayre del dito orden e Joan de Bardaxin alias Palo. 

 

 

Document 24 

La  confraria  de  Sant  Francesc  dóna  poders  a  Fernando  Díez, majordom  de  dita  confraria, 

perquè encarregui a Pere, pintor, la realització d’una taula del retaule de Sant Francesc, encara 

per capitular, pel preu de 300 sous, més els 200 que ja li havien estat lliurats a aquest efecte. 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 28v. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 85, doc. VI. 

Barbastre, 31 d’agost de 1483. 

 
Plegado justado capitol de la confraria de Sant Francisco dentro la yglesia de Sant Barthomeu de la dita 

ciudat  por  mandamiento  de  Ferando  Diez  et  Pedro  Mofre  mayordombres  de  la  dita  confraria 

segundeyos  fezieron  relacion  et  caetera  do  fueron  dom  Johan  Bernat  micer  Pedro  Fatas  Manuel 

Bermello  Rodrigo  Altariba Matin  Dayesa  Ramon  de  Calasanz  Luys  Duerto  Pedro  de  Aznar  Ponz  de 

Raitmat. 
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Et de si todo el dito capitol contados et caetera daron poder a dom Ferando Diez que dasse a mestre 

Pere pintor huna taula del retaulo de Sant Francisco por precio de fins en CCC solidos et que capitulase 

con ella al mas avantatge que podiesse et que li dasse CCC solidos et dozientos que yand han dado que 

son todos cinchcientos solidos et con esto que ayan albaran de todos los D solidos de la dadiva que han 

promeso a la obra del retaulo de Sant Francisco. 

 

Testes Anthoni Crexenzan et mossen Johan Eximenez scudero barbastro habitante. 

 

 

Document 25 

Pere  Garcia,  pintor  habitant  «de  present»  a  Barbastre,  reconeix  haver  rebut  d’Alfonso  de 

Bielsa, manobrer de Sant Francesc de Barbastre, 1.500 sous per raó del preu del retaule major 

del monestir de Sant Francesc.  

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 29v. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 86, doc. VIII. 

Barbastre, 14 de setembre de 1483. 

 
Eadem Barbastro que yo Pere Garcia pintor habitante de present en la ciudat de Barbastro atorgo haver 

havido de vos dom Alfonso de Bielsa manobrero de Sant Francisco por razon del pret [sic] del retaulo 

mayor de Sant Francisco que vos he pintado son a saber todos aquellyos mil et cinhcientos solidos que 

me  fueron ofrezidos de pintar aquella compresos qualesquiere albaranes et caetera por que renuncio 

ala excemptio et caetera fiat large. 

 

Testes Pedro Crexenza et Pero Minguez del capitol Barbastro habitantes. 

 

 

Document 26 

Capitulacions signades entre Joan de Bastaras, Martín de Dayersa i Jaime La Torre, procuradors 

de  la  Confraria  dels  Sabaters  de  la Mare  de  Déu  d’Agost,  i  el  pintor  Pere Garcia,  per  a  la 

realització d’una  taula amb  la Visitació del  retaule major de Sant Francesc de Barbastre, pel 

preu de 400 sous. Consten com a testimonis Pau Reg i Franci Baget, temporalment residents a 

Barbastre a casa de Pere Garcia pintor. 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 33. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163; MAIRAL 1987, 538. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 86‐87, doc. IX. 

Barbastre, 18 de setembre de 1483. 

 
Con  los  capitoles  y  condiciones  infrascriptas e  seguientes dan a  fazer  Johan de Bastaras  y Martin de 

Dayersa y Jaime La Torre procuradores y manobreros de los confrayres de la confraria de los çapateros 

de  la Virgen Maria dagosto  la pieça del retaulo mayor que sta al costado de  la maria de part de Sant 

Amador a mestre Pere Garcia pintor. 

 

Et primerament ha de fazer el dicho mestre Pere en la dicha pieça la ystoria de la Visitación de la Virgen 

Maria y de Santa Ylesabet con los personages tan grandes como la pieça podra conportar con el Josep y 
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Zacarias y otras ymagenes si mester hi seran las quales ymagenes y canperos aya de fazer y vestir de oro 

fino y de azur y carmini en los lugares do sera mester. 

 

Item ha de dorar el pilar que sta cerca la maria y la mitat del otro pilar de la alteza de la pieça y la tuba 

que sta en çima dela dita pieça de oro fino como cumple segun de buen maestro se pertenece. 

 

Item ha de fazer hun titol porel piet de la pieça como la han fecho fazer los cofrayres sobredichos. 

 

Item  le dan  los sobredichos manobreros por  la sobredicha obra quatrozientos sueldos pagaderos cient 

sueldos lugo de present e cinet [sic] cinquanta sueldos como sea deboxada y comiençe a pintar para oro 

a colores y los cient cinquanta sueldos como sea atemada. 

 

Item ha de dar el dicho mestre Pere la dicha pieça bien y conplidament asi de oro fino como de azur y 

otros finos colores a conocimiento de maestros. 

 

XVIII de setiembre MCCCCLXXXIII fueron [tachado: dados] jurados firmados et asegurados los presentes 

capitoles por  los dichos Jayme  la Tore Martin Dayersa et Johan de Bascaras de  la huna part et mestre 

Pere Garcia pintor de  la part otra e  juraron et caetera et obligaron personas et bienes ad  jiuraren et 

caetera. 

 

Testes sunt Pau Reg et Franci Baget pintores habitantes de present en la ciudat de Barbastro encasa de 

mestre Pere pintor. 

Eadem dom Alfonso. 

 

 

Document 27 

Capitulacions  signades  entre  Alfonso  de  Bielsa, manobrer  del  retaule  de  Sant  Francesc  de 

Barbastre, i el pintor de Benavarri Pere Garcia per a la realització d’una taula amb la imatge de 

sant Bonaventura del retaule major del monestir, pel preu de 350 sous. 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 32. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163; MAIRAL 1987, 538. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 87, doc. X. 

Barbastre, 18 de setembre de 1483. 

 
Con los capitoles infrascriptos da a fazer Alfonso de Bielsa asi como manobrero de senyor Sant Francisco 

la pieça seguient que sta cerca Sant Amador a mestre Pere Garcia pintor. 

 

Et  primerament  ha  de  fazer  el  dicho  mestre  Pere  en  la  dicha  pieza  la  ymagen  de  Sant  Johan  de 

Buenaventura  tan  ricament  como  fazer  se pueda  con el  cruxifixo y el arbol de vida  con  los  canperos 

enbotidos  y dorados de oro  fino  y  los  vestidos  y brocados de  azur  y de  carmini  tan  ricos  como  star 

pueda. 

 

Item ha de dorar el pilar que sta cerca la polsera y la mitat del de medio de la alteza de la pieça y la tuba 

que sta encima la pieça de oro fino segunt de buen maestro se pertenece. 

 

Item le da el dicho Alfonso de Bielsa por la dicha obra al dicho mestre Pere trezientos cinquanta sueldos 

de los quales le da lugo de present cient sueldos y otros ciento como comieçe a pintar para oro y colores 

y  los  cient  cinquanta  como  sea atemada  la qual aya de dar atemada bien y  conplidament asi de oro 

como de colores a conocimiento de maestros. 
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XVIII de setembre MCCCCLXXXIII fueron dados  los presentes capitoles por dom Alfonso de Bielsa en el 

nombre sobredito a mestre Pere Garcia pintor de Benavarre e  lo dito mestre Pere Garcia con  los ditos 

capitoles se obliga large e jura. 

 

Testes sunt Bardaxin de Palo et Artal de Huerta vezinos dela ciudat de Barbastro. 

 

 

Document 28 

Capitulacions  signades  entre  Fernando Díez, procurador  i manobrer de  la  confraria de  Sant 

Francesc,  i el pintor Pere Garcia per a  la realització de  la taula principal del retaule major del 

monestir de Sant Francesc de Barbastre, amb la imatge d’aquest sant, pel preu de 300 sous. 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 31. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 88, doc. XII. 

Barbastre, 19 de setembre de 1483. 

 
Con  los capitoles y condiciones  infrascriptas et siguientes da a fazer Ferrando Diez como procurador y 

manobrero de los confrayres de la confraria de senyor Sant Francisco la pieza primera del retaulo mayor 

de part del cruxifixo a mestre Pere Garcia pintor. 

 

Et primeramente ha de  fazer el dicho mestre Pere en  la dicha pieça  la ymagen de Sant Francisco  tan 

grande com  la pieça requiere y con el cruxifixo en  la mano y  todas  las cosas que en  la dicha pieça se 

requieren et aya de fazer los camperos de oro fino enbotidos y brocados de atzur y carmini quanto mas 

ricament fazer se puedan. 

 

Item ha de dorar el pilar que sta cerca la polsera y la mitat del otro pilar de la alteza de la pieza y la tuba 

que sta encima la pieça de oro fino como cumple segunt de buen maestro se pertenece. 

 

Item ha de dar acabada  la dicha pieza bien  y  complidament asi de oro  fino  como de  colores  finos a 

conocimientos de maestros. 

 

Item le da el dicho Ferrando Diez por la dicha obra trezientos sueldos pagaderos cient sueldos lugo de 

present  e  cient  sueldos  como  comiençe  a  pintar  para  oro  y  a  colores  e  los  cient  sueldos  como  sea 

atemada la obra. 

 

XVIIII de setiembre anyo MCCCCLXXXIII fueron dados los presentes capitoles e et caetera. 

 

Testes sunt Bardaxin de Pals et Artal de Huerto habitantes de la ciudat de Barbastro. 

 

 

Document 29 

Capitulacions signades entre Salvador Falcón i Pedro Crexenzan, manobrers de la confraria de 

la Concepció de la Mare de Déu de Barbastre, i el pintor Pere Garcia per a la realització d’una 

taula del  retaule major de Sant Francesc de Barbastre amb  la història de  la Concepció de  la 

Verge, pel preu de 400  sous. Alfonso de Bielsa es  compromet a donar als majordoms de  la 

confraria 100 sous a compte dels 400 que havia de rebre el pintor. Consten com a testimonis 

els pintors Pau Reg i Franci Baget, temporalment residents a Barbastre a casa de Pere Garcia. 



‐ 240 ‐ 

 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 30. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 87‐88, doc. XI. 

Barbastre, 19 de setembre de 1483. 

 
Con  los  capitoles  y  condiciones  infrascriptas  et  seguientes  dan  a  fazer  Salvador  Falcon  et  Pedro 

Crexençan asi como procuradores y manobreros de los confrayres de la confraria de la concepcion de la 

Virgen Maria  la piesa del  retaulo mayor que sta al costado de  la maria de part del crucifixo a mestre 

Pere Garcia pintor. 

 

Et primerament ha de fazer el dicho mestre pere en  la dicha pieça  la ystoria de  la concepcion con  las 

ymagenes tan grandes como la pieza podra conportar et aya de fazer  la dicha ystoria asi de ymagenes 

como de vestidos y colores como camperos y otras cosas segunt y de la manera que sta en el retaulo de 

la capilya de Sant Bernardino de los frayres menores de çaragoça a conocimientos de maestros. 

 

Item ha de dorar el pilar que esta cerca la maria y la mitat del pilar de medio de la alteza de la pieça y la 

tuba que sta ençima de la dicha pieça de oro fino como cumple segun de buen maestro se pertenece. 

 

Item dan los dichos Salvador Falcon y Pedro Crexença por la dicha obra quatrozientos sueldos pagaderos 

sicut que los hizo de present y cient cinquanta sueldos como cominece a pintar para oro y colores y los 

cent cinquanta sueldos restantes como sea atermada la obra. 

 

XVIIII  de  setiembre MCCCCLXXXIII  Barbastro  fueron  firmados  jurados  et  concordados  los  presentes 

capitoles por Pedro Crexenza Salvador Falcon e obligaron sus personas et bienes et caetera e juraron et 

caetera. 

 

Testes sunt Franci de Baget et Pau Reg pintores habitantes de present en la ciudat de Barbastro en casa 

mestre Pere Garcia pintor. 

 

Eadem dom Alfonso de Bielsa se obligo nomine propio dar a los ditos mayoresdombres cient sueldos a 

complimiento de los dichos quatrozientos sueldos et caetera e axi lo juro. 

 

Testes sunt quibus supra. 

 

 

Document 30 

Els  marmessors  testamentaris  d’Esperança  Gràcia  d’Hoz,  Bernardí  de  Rocabertí,  castlà 

d’Amposta  i  comanador  de Montsó,  Nicolau  Pou  i  Llorenç  Joan  Gralla,  cavallers  de  Lleida, 

concedeixen 500 sous per a la realització d’una taula amb la Coronació de la Mare de Déu per 

al retaule major del monestir de Sant Francesc de Barbastre, que en aquell moment s’estava 

executant. Al  seu  torn, demanen que es  cantin perpètuament  cada any  tres aniversaris per 

l’ànima de la difunta i per la d’Aldonza Gralla. 

 

AMB, notari Juan Benet, 1483, fol. 37. 

Referenciat: LACARRA 1980, 128‐129; LACARRA 1986b, 162‐163. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 88‐89, doc. XIII. 

Barbastre, 19 d’octubre de 1483. 
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En  la capilla de Sant Paulo clamado capitol el guardiano en el qual entremenieron  fray Blascho Glera 

guardiano  fray  en  Pere  Antoni Martin mestro  en  theologia  fray  Salvador  Cantor  vicario  fray  Pedro 

Casafranqua  fray Garcia Quintana  fray  Bernardino Morell  fray  Johan  de  Pedrosa  fray  Bernat Abesch 

frayres de desitado el capitol plegados et ajustados etcetera intendientes etcetera el reverendissimo et 

noble  senyor  fray  Bernardino  de  Roquabarti  castellan Damposta  et  comendador  de Montso mossen 

Nicolau Pou et mossen Lorenz Johan Gralla cavaleros de  la ciudat de Leyda cumotudores et curadores 

testamentarios de la persona et bienes de dona Johanna de Roquabarti et de Oz pobila fila del [tachado: 

magnifiquo mossen Martin Doz] et de  la fila del noble dom Nofre de Roquabarti et de dona Speranza 

Gratia  Doz  quondam  encara  como  executores  del  ultimo  testamento  de  la  dita  dona  Esperanza 

quondam haver dado et sostenido a nos sobreditos et al dito convento por ayuda de la obra del retaulo 

mayor  que  se  faze  en  la  dita  yglesia  cinchcentos  sueldos  los  quales  yo  de  los  sobreditos  iudores  et 

excecutores confesamos haver havidos et recebidos et caetera los quales haveys dado et sostenido con 

las  condeciones  et  pactos  seguientes.  Primo  que  de  los  ditos  D  sueldos  se  aya  de  pintar  et  fazer 

complidamente [tachado: et esta (?)] huna taula del dito retaulo de la coronacio de la verge maria y esto 

seguient en  la  forma e manera que el dito  retaulo esta principiado al piet de  la qual  taula  se aya de 

meter  hun  titol  que  diga  esta  taula  et  pieza  han  fecho  fazer  los  iudores  et  espondaleros  si  quidem 

excecutores  sobreditos  item  que  siamos  tenidos  perpetuamente  dezir  et  cantar  cadaun  anyo  tres 

aniversarios por las animas de dona Aldonza Gralla e de la dita dona Esperanza Agnella et madre de la 

dita dona  Johanna pobilla en  la  forma acostumbrada en  los dias que a nos  sera bien visto e  seamos 

tenidos asentarlos en  los  libros que el dito convento tiene de  los aniversarios et permetemos tener et 

complir et caetera ius obligacion de los bienes del convento large. 

 

Testes dom Alfonso de Bielsa et dom Francisco Garzes ciudadanos de la ciudat de Barbastro. 

 

 

Document 31 

Bartomeu Garcia, pintor de la vila de Benavarri, signa com a testimoni en un document en què 

Antoni Guarner, veí de Torres del Abad, confessa tenir en comanda 110 sous jaquesos a favor 

de Gilbert de Santàngel, mercader de Barbastre. 

 

AMB, notari Pedro Lunell, 1484, fol. 89v‐90r. 

Referenciat:  VELASCO  2002,  98;  VELASCO  2003,  280‐281;  VELASCO  2006a,  46‐47;  VELASCO 

2006b, 410; VELASCO 2011, 84. 

Barbastre, 19 d’octubre de 1484. 

 

 

Document 32 

El consell de la vila de Barbastre, atès que dels mil sous que havia destinat a l’obra del retaule 

de  l’església del monestir de Sant Francesc només s’havien pagat 500,  i  ja que era urgent  la 

finalització de  l’obra, acorda que Luis Bosc, Joan Gil  i Manuel de Lunel, facin una vestreta de 

100 sous els dos primers i cinquanta el tercer, que els seran lliurats posteriorment. Així mateix, 

s’atorguen poders per capitular dues taules d’aquest retaule i el consell es compromet a pagar 

els 250 sous restants al finalitzar‐les. 

 

AMB, Actes del Consell, anyo 1484‐1485, fol. 15v. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 89, doc. XIV. 

Barbastre, 14 de novembre 1484. 
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(…) Item ordenaron que atendido que en dias pasados fueron oferecidos al convento de Sant Francisco 

por los jurados y consello de la dita ciudat myl sueldos de los quales restavan apagar cincientos solidos e 

agora eran muyto necessario por acabar el dito retaulo y si agora el maestro se yva es debido el retaulo 

se acabase por  tanto ordenaron que por quanto  la ciudat no  los puede dar de present que vistragan 

Loys Bosc cient  solidos  Johan Gil cient  solidos e Manuel de Lunel cinquanta  solidos  los quales el dito 

consello con voluntat del dito volsero assigno a  los sobreditos de  la primera  tanda que cayese de  las 

yerbas de  la  ciudat  los quales el dito bolsero oferecio e dio paraula pagar passado  febrero  [?]menos 

dieron poder a los oficios de fazer la capitulacion de las dos taulas de dito retaulo e de obligar se en CCL 

sueldos restantes a complimyento de las ditas dos taulas e de los ditos cincientos sueldos. 

 

 

Document 33 

El consell de  la vila de Barbastre ordena pagar al pintor Pere Garcia els 250 sous restants del 

retaule de Sant Francesc de Barbastre. 

 

AMB, Actes del Consell, anyo 1484‐1485, fol. 31v. 

Publicat: VELASCO 2002‐2003, 89, doc. XV. 

Barbastre, 2 de març 1485. 

 
Miercoles  II de março anyo MCCCLXXXV fue plegado consello de  la dita ciudat dentro en  las casas del 

consello en do fueron presentes (…) 

 

Los quales ordenaron que el dito bolsero pague a [?] Pedro Garcia pintor CCL sueldos restantes a pagar 

de los mil sueldos que fueron ofertados al retablo de Sant Francisco (…) 

 

 

Document 34 

Reconeixement de deute  de  60  sous  a  Pere, pintor de Benavarri, que  li  eren deguts per  la 

realització del retaule de Castillazuelo. Es recull al llibre de comptabilitat dels deutes d’Onofre 

de Rocabertí i Esperança Gràcia d’Hoz, difunts, gestionat per Nicolau Pou, procurador de la filla 

dels  anteriors,  Joana  de  Rocabertí  i  d’Hoz,  que,  a  la  vegada,  era  l’executor  testamentari 

d’Esperança.  

 

ACA, Diversos, Sentmenat, Prov. 0.297 (I), fol. 8r. 

Barbastre, cap a 1483 o 1484. 

 
[en portada]: Lo magniffic mossen Nicolau Pou, cavaller, tudor y curador y ejecutor de  la molt noble e 

magniffica  senyora  dona  Sperança  Gracia  de  Rocaberti  y  de  Oz  quondam,  y  procurador  dels molt 

reverent noble senyor castellan d’Amposta e comenador de Monçon e del molt magniffic mosen Miquel 

Johan Gralla, cavaller, tudors e curadors de  la persona e bens de  la noble dona Johanna de Rocaberti, 

pupilla sobredita, y executors del ultim testament de  la noble dona Speranca Gracia de Rocaberti e de 

Oz quondam, en  los dits noms procey a  inquirir,  investigar y  saber  la veritat dels  sobredits y escripts 

deutes, e son los que per veritat se deven com se segueixen  

 

(...)  

 

Es  degut  a  mestre  Pere,  pintor  de  de  Benavarre,  sixanta  sous  per  raho  de  resta  del  retaule  de 

Castellazuelo, los quels li heren deguts per las senyoras viudas quondam, et jura serli degut..... LX s. [fol. 

8r] 
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Document 35 

Bartomeu  Garcia,  pintor  de  Benavarri  i  habitant  «de  present»  a  Barbastre,  signa  com  a 

testimoni en un albarà en què Maria Bardaxín, vídua de l’honorable Francesc [il∙legible] ciutadà 

de Barbastre, atorga una  carta pública on  reconeix haver  rebut de mans de Luis de Huerto, 

especier  de Benavarri  i  clavari del  comte  de Ribagorça,  190  sous  jaquesos que  el  comtat  li 

satisfeia cada any de censal. 

 

AMB, notari Lorenzo Poncio del Grado, 1486‐1487, fols. 7r‐7v. 

Referenciat: VELASCO 2006a, 46; VELASCO 2011, 85. 

Barbastre, 26 d’agost de 1486. 

 

 

Document 36 

Maria Bardaxín reconeix haber rebut de mans de Pere Ribert, habitant de Benavarri i clavari de 

les  rendes del  comte de Ribagorça, 190  sous  jaquesos que  el  comtat  li  satisfà  cada  any de 

censal. Signa com a testimoni Bartomeu Garcia, pintor de Benavarri. 

 

AMB, not. Lorenzo Poncio del Grado, any 1486‐1487, fol. 91r‐91v 

Referenciat: VELASCO 2006a, 46; VELASCO 2011, 85. 

Barbastre, 25 d’agost de 1487. 

 

 

Document 37 

Bartomeu Garcia, pintor de Benavarri, confessa haver rebut del consell de la vila de Mediano, a 

través d’Antoni del Son, jurat, i de Joan de Pocino, primicier de Santa Maria de Montclús, 500 

sous jaquesos per raó de la primera tanda del retaule que s’havia compromés a realitzar per a 

la dita església de Montclús. El pintor va presentar com a avalador a Lluis de Huerto, especier 

de Benavarri.  Signen  com  a  testimonis  Joan Buil,  habitant  de  l’Aïnsa  i  Joan  de  Laplana,  veí 

de Samitier. 

 

AHPH, secció protocols notarials, núm. 3181, fol. 35r. 

Barbastre, 26 d’agost de 1487. 

 
A  XXVI  de  agosto  del  anyo  LXXXVII  en  la  ciudat  de  Barbastro  maestro  Bertholomeu  Garcia  pintor 

habitante en  la villa de Benavarre atorga haver havido del concejo de Mediano por manos de Anthoni 

del  Son  jurado et de  Johan de Pocino primiciero de  Santa Maria de Monclus  cinccientos  sueldos  los 

quales  le daron por  la primera paga e tanda del Retaulo que el dito maestro ha de fazer pora  la dicha 

Santa Maria de Montclus según consta por  la capitulacion por mi notario tomada e registrada etc fiat 

large. 

 

Testes Johan Buil habitante en la villa de Ainsa et Johan de la Plana vezino de Semitier. 

 

Eadem die loco mense et anno / El dito maestro Bertholomeu dio por fiança de los ditos Dos sueldos al 

dito  concello de Mediano a  Luys Duerto  speciero habitante en  la dita villa de Benavarre el qual  Luys 

respondio e dijo era contento fazer la dita fianceria etc. 
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Testes quibus supra. 

 

 

Document 38 

Bartomeu  Garcia  i  Antoni  Baró,  habitants  de  Benavarri,  consten  com  a  testimonis  en  un 

document relacionat amb infançonies del comtat de Ribagorça. 

 

ACL, Libro intitulado Archiu de Ribagorça (...), signatura LC_0062, fol. 141r (foliació antiga, fol. 

175r de la foliació actual). 

Referenciat: VELASCO 2006a, 46‐47; VELASCO 2011, 84. 

Benavarri, 8 de setembre de 1494. 

 

 

Document 39 

Bartomeu Garcia, pintor de Benavarri, signa un contracte per la realització d’un retaule dedicat 

a sant Joan Baptista per a l’església de Sant Julià de Barbastre.  

 

[font arxivística desconeguda] 

Referenciat:  BALAGUER  1978,  229;  LACARRA  1980,  128‐129;  LACARRA  1986a,  163;  LACARRA 

2003d, 336; VELASCO 2006a, 46‐47; VELASCO 2011, 84. 

Barbastre, juliol de 1496. 
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12.2. APÈNDIX DOCUMENTAL 2: SEGLE XX 
 

 

Document 40 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1780, sessió del 7 de gener de 1903. 

Barcelona, 10 de gener de 1903. 

 
Sr. D. Luis Carreras 
Barcelona 10 de Enero de 1903 
 
Muy señor mio y amigo: por encargo especial de  la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes, escribo 
particularmente á V. para que se sirva manifestarme, contoda franqueza y con la debida urgencia, si es 
exacta la noticia que ha llegado hasta nosotros de que seria posible adquirir el retablo de la iglesia de S. 
Quirse, de Tarrasa,  cuya obra,  como V.  sabe,  figura en nuestra Exposición, por  conducto de  la  Junta 
delegada en Sabadell, de la cual forma V. parte. 
 
Como  el  retablo  continua  aun  en  este  Palacio,  desearia  practicara  V.  cuantas  gestiones  fueran 
conducentes á procurar la certeza la noticia y en caso afirmativo indicar las pretensiones que respecto 
de su venta puedan tenerse. 
 
En espera de su contestación me repito de V. afo. s. s. y a. 
 
q. b. s. m. 
=Carlos Pirozzini= 
 
 

Document 41 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1933, sessió del 8 de novembre de 1907. 

Referenciat: BELTRÁN 2014, 222. 

Barcelona, 8 de novembre de 1907. 
 

Los  infrascritos Don Antonio Marqués  y  [?]  José Catalá habitantes  respectivamente en  la  calle de  La 

Unión nº 28 1º y Valldoncella nº 3 pº 3º de esta Ciudad proponen a  la  Ilustre Comison de Museos en 

esta Capital para su adquisición cuatro retablos goticos por el precio de Quince mil pesetas. 

 

Barcelona 8 de noviembre de 1907 

 

Antonio Marqués 

Joseph Catala 

 

 

Document 42 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1933, sessió del 8 de novembre de 1907. 

Barcelona, 12 de novembre de 1907. 
 

Junta de Museos de Barcelona 
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Iltre Sr D. Emilio Cabot 

 

Barcelona 12 de Novbre de 1907 

 

Esta  Junta, en  sesión del dia 8 del actual en vista de una  instancia presentada por  los anticuarios D. 

Antonio Marqués y D.  José Catalá solicitando se  les adquieran cuatro  tablas góticas, de gran  tamaño, 

procedentes de Miravent, cerca de Lérida cuyas obras presentan al exámen de la Junta y por las cuales 

piden la suma total de quince mil pesetas 

 

Acordó  que  dados  el  mérito  é  importancia  de  dichos  ejemplares,  se  consideraba  conveniente  su 

adquisición;  pero  que  no  existiendo  actualmente  consignación,  en  el  Presupuesto  vigente  para  la 

adquisición de dichas obras no era posible adoptar acuerdo concreto y definitivo respecto de su compra; 

autorizando á V. S. para que pueda gestionar la cesión de las mismas por la suma de doce mil pesetas ú 

otra  inferior á ella, en cuyo caso  la  Junta recomendará eficazmente á  la que ha de actuar, durante el 

próximo  ejercicio,  la  adquisición  expresada;  permitiendose  entretanto  á  los  Ses Marqués  y  Catalá  la 

instalación, á precario y en calidad de depósito, en uno de  los  locales del Museo de Arte Decorativo y 

arqueologico,  que  designará  la  Junta,  de  los  ejemplares  que  constituyen  los  cuatro  retablos 

mencionados. 

 

Lo que comunica á V. S. á los efectos oportunos. 

 

Dios guarde 

 

El Presidente 

=Manuel Fuxá= 

 

 

Document 43 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1934, sessió del 14 de novembre de 1907. 

Barcelona, 20 de novembre de 1907. 
 

Junta de Museos de Barcelona 

 

Iltre. Sor. D. Emilio Cabot. 

 

Barcelona, 20 de Noviembre de 1907. 

 

Esta  Junta,  en  sesión  del  dia  14  del  actual,  al  enterarse  satisfactoriamente  de  las  gestiones  por  V. 

practicadas, en virtud de  las cuales podrán adquirirse  los cuatro  retablos góticos presentados por  los 

anticuarios D. Antonio Marqués y D.  José Catalá, representando el Nacimiento de S.  Juan Bautista, su 

presentación  al  Templo,  la  degollación,  y  Sn.  Jerónimo,  en  traje  de  cardenal  traduciendo  la  Biblia; 

satisfaciendo por los cuatro ejemplares expresados la suma total de diez mil pesetas, cuyo pago deberá 

hacerse  por  todo  el mes  de Marzo  del  proximo  año  1908  y  quedando  interinamente  dichas  obras 

depositadas en el Museo de Arte Decorativo y Arqueológico, 

 

Acordó aprobar por completo  las gestiones por V. efectuadas cerca de  los mencionados anticuarios, á 

quienes  podrá V.  comunicar  este  acuerdo  en  la  forma  que  estime  del  caso,  concediéndole  á V.  por 

unanimidad el más expresivo voto de gracias por el relevante servicio que con sus acertadas y activas 

gestiones ha prestado á la Junta y á los intereses artísticos de la ciudad. 
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Lo que en cumplimiento del precitado acuerdo me complazco en comunicar á V. para su conocimiento y 

satisfacción. 

 

Dios guarde 

 

El Presidente 

 

=José Puig y Cadafalch= 

 

=Minuta original= 

 

 

Document 44 
 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1934, sessió del 14 de novembre de 1907. 

Barcelona, 27 de novembre de 1907. 
 

Sor Director de los Museos Artísticos 

 

Barcelona 27 de Novbre de 1907 

 

Se servirá V. hacerse cargo, con todas las precauciones y cuidados debidos, de cuatro tablas góticas, del 

tamaño aproximado de un metro noventa y siete centimetros de alto por un metro, treinta y cinco de 

ancho, representando el Nacimiento de San Juan Bautista, su presentación al Templo,  la degollación y 

San Jerónimo, en traje de Cardenal, traduciendo  la Bíblia, cuyas obras, presentadas por  los anticuarios 

D.  Antonio Marqués  y D.  José  Català  han  sido  justipreciadas  en  diez mil  pesetas  y  deberán  quedar 

depositadas en la Sección correspondiente del Museo, de su cargo, á reserva del acuerdo que respecto 

de su adquisición definitiva, adopte la Junta, durante el próximo ejercicio de 1908. 

 

Dios guarde 

 

El Presidente 

=J. Puig y Cadafalch= 

 

 

Document 45 

ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐
1951, sessió del 20 de març de 1908. 
Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 130, doc. 1. 
Peralta de la Sal, 14 de març de 1908. 
 

Sr. Puig y Cadafach 

Barcelona 

 

Muy Sr. mío y de mi mayor aprecio: Por encargo del Sor. Obispo de Urgel me dirijo a U. Para poner en su 

conocimiento que en esta  Iglesia parroquial hay un precioso altar gótico, verdadera obra de arte, que 

está en vísperas de  ser enagenado para atender a  las  reparaciones del  templo parroquial, y como U. 

forma parte de la Junta de Museos, desearía lo pusiese en conocimiento de la misma, no dudando que 

obtaran por su adquisición. 
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Los anticuarios han ofrecido y están dispuestos a dar por el quince mil pesetas, pero el Sr. Obispo quiere 

que Us. sean preferidos. 

 

No dudo que U. se dignará contestar aún lo antes posible, a lo que le quedará altamente agradecido su 

afmo. Capellán y s. s. q. b. s. m. 

 

Alfonso Callén, pbro. 

 

Peralta de la Sal (Huesca) 14 Marzo 1908.  

 

 

Document 46 

ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐

1951, sessió del 20 de març de 1908. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 130‐131, doc. 3. 

Barcelona, 24 de març de 1908. 
 

Iltre. Sr. D. Arcadio Más y Fondevila 

Iltr. Sr. D. José Pijoan y Soteras 

 

Barcelona 24 de Marzo de 1908. 

 

Esta  Junta, en sesión del dia 20 del actual, en vista de  la atenta carta remitida por el Rdo. D. Alfonso 

Callén y Cagicós, manifestando que en  la  Iglesia parroquial de Peralta de  la Sal, existe un notabilísimo 

retablo gótico que está en vísperas de ser enagenado, para atender a las repaciones de aquel templo. 

 

Acordó comisionar a V. S. y al  Iltre. Sr. D.  [espai en blanc] para que durante  las  fiestas de  la próxima 

Pascua de Resurrección,  pasen  a dicha  localidad  a  fin  de  ver  la mencionada  obra  e  informar  lo  que 

proceda respecto de su adquisición y precio. 

 

Dios guarde a V. S. muchos años 

 

El Presidente 

J. Puig y Cadafalch 

Minuta original 

 

 

Document 47 

ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐

1951, sessió del 20 de març de 1908. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 131, doc. 4. 

Barcelona, 24 de març de 1908. 
 

Rdº. Sr. D. Alfonso Callén y Cagicós Pbro. 

 

Barcelona 24 de marzo de 1908 

 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

‐ 249 ‐ 

 

Esta Junta en sesión del dia 20 del actual, en vista de la atenta carta remitida por V. Manifestando que 

en la Iglesia parroquial de Peralta de la Sal, existe un notabilísimo retablo gótico que está en vísperas de 

ser enagenado para atender a las reparaciones de aquel templo. 

 

Acordó estimar en lo que valen las indicaciones hechas por V. y delegar a los Iltres. Sres. Vocales artistas, 

D.  Arcadio Mas  y  Fontdevila  y D.  José  Pijoan  para  que  durante  las  fiestas  de  la  próxima  Pascua  de 

Resurrección pasen a esa  localidad a  fin de ver dicha obra e  informar  lo que proceda  respecto de su 

adquisición y precio. 

 

Dios guarde a V. muchos años. 

El presidente. 

=J. Puig y Cadafalch= 

 

 

Document 48 

ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐

1951, sessió del 20 de març de 1908. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 132, doc. 5. 

Peralta de la Sal, 6 d’abril de 1908. 
 

Sr. Puig y Cadafalch 

Barcelona 

 

Muy Sr. Mío y de mi consideración más distinguida: enterado de su muy atenta comunicación y de fecha 

24 de Marzo próximo pasado, me veo en el deber de manifestarle, que sería muy conveniente el que los 

delegados por esa Junta viniesen a esta del 21 al 24 del actual, porque el 25 quiero salir para Urgel a fin 

de tomar parte en las oposiciones a Curatos y no sé a puesto fijo el día que podré regresar. 

 

Sería muy  conveniente  el  que  viniesen  en  la  fecha  indicada  para  poder  comunicar  al  Sr. Obispo  las 

impresiones de los Sres. delegados. 

 

Esperando sus gratas órdenes se despide de U.en atento capellán y s. s. q. b. s. m. 

 

Peralta de la Sal 6 Abril de 1908 

 

P. D.: Estos días he tenido la visita de dos anticuarios de Madrid y Barcelona empeñados en comprarme 

el  altar, pero  les he dicho que  tiene  la preferencia  la  Junta de Museos de  esa  y  se han  vuelto muy 

disgustados. 

 

 

Document 49 

ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐

1951, sessió del 20 de març de 1908. 

Referenciat: BORONAT 1999, 420‐421. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 132‐134, doc. 6. 

Barcelona, 20 d’abril de 1908. 
 

Excmo. Sor. 
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Comisionado el que suscribe para pasar en unión de D. Arcadio Mas y Fondevila al pueblo de Peralta de 

la Sal, para  informar a esta  ilustre  Junta, acerca del mérito y conveniencia de adquisición de un altar 

gótico excelente en la iglesia de aquella localidad. 

 

El  que  suscribe,  teniendo  en  cuenta  la premura  indicada  por  el  párroco  que  debía  ausentarse de  la 

parroquia el dia 20 del presente mes, y la dificultad de acompañarle que manifestó D. Arcadio Mas, en 

dichos días, de acuerdo con dicho señor, determiné hacer solo esta diligencia encomendada a ambos, 

realizándola en la forma que a continuación se explica. 

 

El dia 16 salió de Barcelona con el correo de Zaragoza pernoctando en Lérida, para continuar el viaje al 

dia  siguiente hasta Binéfar  y Peralta de  la  Sal. En Binéfar  contradictoriamente  a  los  informes que  se 

tenían, no hay  servicio ordinario de  correo hasta  Peralta debiendo hacerse  este  trayecto  en  tartana 

particular  durante  cinco  horas:  dos  de  buena  carretera  y  otras  tres  por  el  barranco  de  la  Tosa 

intransitable  con  las  lluvias.  Después  de  ver  en  Peralta  el  altar  objeto  del  viaje  y  de  entrar  en 

explicaciones con el pàrroco, al día siguiente 18, deshizo el camino por la Tosa hasta Binéfar, tomando 

allí el tren para Zaragoza donde el Comisionado tenía que ir por suntos profesionales. 

 

Los gastos [?] a cargo de la Junta son únicamente el viaje de ida de Barcelona a Binéfar y el alquiler de la 

tartana para ir a Peralta ya que el viaje de regreso fué por su cuenta particular. 

 

Pasando  ahora  a  lo  que  realmente  interesa  a  esta  Iltre.  Junta,  acerca  del mérito  y  condiciones  del 

retablo en cuestión debe declarar el comisionado que se trata de una pintura de valor y cuya presencia 

en aquel punto no dejó de causarle agradable sorpresa.  

 

Efectivamente desde Binéfar, en  los pueblos del  tránsito venía notando en  las  iglesias el  tipo de altar 

frecuentísimo en Aragón de los retablos semigóticos del siglo XVI con vulgarísimas pinturas acumuladas 

en multitud de recuadros. 

 

Un altar parecido esperaba hallar en el pueblo de Peralta, pero en  lugar de esto, se encontró con un 

precioso altar del siglo XV de escuela catalana, o mejor, barcelonesa, probablemente del mismo taller 

del maestro que pintó el retablo del condestable, en la capilla real.  

 

El altar que fué el principal en la iglesia antigua, separado hoy del presbiterio, ocupa el fondo de uno de 

los  brazos  del  crucero  del  nuevo  templo  barroco  cuya  ruina  inminente  invita  a  la  venta  del  citado 

retablo.  Este  se  compone  de  dos  predelas  una  inferior  con  círculos  con  los  profetas  y  otra  predela 

superior con escenas de  la pasión. El verdadero retablo consta de cuatro compartimentos grandes,  la 

adoración,  la  asunción,  la  anunciación,  y  la  crucifixión  y  otros  diez  compartimentos  menores,  con 

escenas de la vida de la Virgen. 

 

El total se halla en buen estado de conservación, salvo en el centro de la predela superior donde la obra 

artística ha sido cortada para hacer salir una cartela donde apoyar un santo de tabla moderno, que es el 

que actualmente recibe las devociones de los fieles. 

 

Todo el  resto  se encuentra en buen estado de  conservación  con una  capa de barniz que dificulta un 

poco su examen presente, pero que es una garantía de integridad. 

 

El  estilo  es,  como  ya  se  ha  dicho  el  de  la  escuela  barcelonesa  a  fines  del  siglo  XV  y  recordando 

extraordinariamente el carácter del citado retablo de la capilla real. Sus compartimentos mayores acaso 

sean menos  ricos  de  estofado  y menos  finos  de  ejecución,  pero  en  cambio  por  lo  que  hoy  puede 

apreciarse aparenta  tener un cierto  interés psicológico y acaso más vida y colorido que el que  luce el 

mono‐cromo retablo en cuestión. 
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Las  escenas menores  parecen  ser  de mano menos  artística,  no  obstante  por  la  riqueza  iconográfica 

tienen también un alto interés. No hay que olvidar que entre la predela superior y las escenas menores 

hay  16  composiciones  correspondientes  a  las  más  variadas  influencias  de  las  escuelas  italiana  y 

flamenca. 

 

El  retablo va provisto de su guardapolvo, calados etc. en  relativo buen estado, y no hay duda que su 

adquisición  sería muy  conveniente para nuestro Museo. Pasando ahora a  la  forma material de hacer 

este traspaso,  la gestión de  la Junta ha sido ya precedida por  la tasación efectuada por  los anticuarios 

señores Dupont y consorte y Suárez de Madrid, quienes han ofrecido, después de previo viaje a dicha 

localidad la cantidad de quince mil pesetas según declara el pàrroco de Peralta, que no es exagerada si 

se tienen en cuenta las circunstancias excepcionales anteriormente expuestas. 

 

Por todo lo que precede el que suscribe propone a la aprobación de la Junta los extremos siguientes: 

 

1º Que se escriba al Muy Iltre. Sr. Obispo de Urgel agradeciendo la preferencia demostrada nuevamente 

para esta Junta y ofreciéndole para la adquisición del altar para cuando reúna los fondos suficientes. 

 

2º Que se escriba al Cura‐párroco de Peralta diciéndole que en cuanto llegue este caso, pasará a dicho 

lugar un comisionado a ultimar las condiciones de la venta, con objeto cuando menos, de conseguir una 

demora de tiempo en la venta del retablo y 

 

3º que se acuerde el inmediato pago de la cantidad de sesenta y cinco pesetas que son los gastos que 

con cargo a la Junta ha hecho dicho comisionado. 

 

Dios qe. a V. S. Iltrmo. m. años 

 

Barcelona Abril 20 de 1908 

José Pijoan. 

 

 

M. Iltre. Junta de Museos de Barcelona 

 

 

Document 50 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1934, sessió del 14 de novembre de 1907. 

Referenciat: BELTRÁN 2014, 223. 

Barcelona, 1 de maig de 1908. 
 

M. Iltre Junta de Museos 

 

El infrascrito Antonio Marqués Alentorn residente en esta ciudad y domiciliado en la calle de la Union nº 

28 con cédula personal de 7ª clase nº 6094 expedida en Barcelona a siete de Octubre de 1907. Tiene el 

honor de proponer para  su  adquisicion  a  esta  Iltre  Junta de Museos de Barcelona un  retablo  gótico 

procedente de la Iglesia de Benavent de Lérida, por la cantidad de mil quinientas pesetas. 

 

Dicho  retablo  forma  colección  con  los  cuatro  que  ya  le  fueron  adquiridos  por  la  anteindicada 

Corporación y se refieren a la vida y martirilogio de San Juan. 
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Barcelona 1º de Mayo de 1908 

 

Antonio Marqués 

 

Muy Iltre Junta de Museos de Barcelona 

 
 
Document 51 
ANC,  Junta de Museus de Catalunya,  Expedients  de  secretaria  (sèrie General), ANC1‐715‐T‐
1953, sessió de l’1 de maig de 1908. 
Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 135, doc. 8. 
Barcelona, 5 de maig de 1908 
 
Excmo. E Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch y Vivó, Obispo de la Seo de Urgel y Príncipe de Andorra. 
 
Barcelona 5 de mayo de 1908 
 
Excmo. E Ilmo. Sr: 
 
Gratitud profunda debe a V. E. Ilma. esta junta, por el interés con que se digna coadyugar á los esfuerzos 
que  la misma  viene  realizando,  no  tan  solo  para  reunir  e  instalar  digna  y  decorosamente,  cual  se 
merecen los ejemplares litúrgicos de carácter histórico, retirados del culto, sino también para evitar su 
odiosa enagenación, precursora de su emigración a países extranjeros. 
 
Por esto acude hoy a V. E. Ilma., esta Junta, a fin de que se sirva interponer su eficaz autoridad y valiosa 
influencia, para que se conserve a favor de esta Junta entidad oficial la preferencia en la adquisición del 
altar gótico existente en la iglesia de Peralta de la Sal, cuyo producto ha de invertirse en la reparación de 
aquel templo. 
La circunstancia de hallarse ya actualmente agotada  la consignación de que dispone esta Junta para la 
adquisición de ejemplares impide de momento la compra de este ejemplar que indudablemente podrá 
ser adquirido en cuanto se disponga de los fondos necesarios. 
 
De la bondad, ilustración y cultura artística que tanto distinguen a V. E. Ilma., espera confiadamente esta 
Junta,  que  se  dignará  dictar  las  disposiciones  convenientes,  a  fin  de  que  nos  sea  concedida  la 
preferencia en  la adquisición, de dicho ejemplar de  la pintura medieval disponiendo al propio tiempo, 
que dicha adquisición pueda efectuarse en las mejores condiciones económicas posibles. 
Las simpatías y el recuerdo imborrable que de V. E. Ilma. guarda siempre la ciudad de Barcelona seran 
motivo indudablemente para que se interese en favor de nuestra petición. 
 
Dios guarde a V. E. Ilma. muchos años. 
 
El presidente 
=J. Puig y Cadafalch= 
 
Minuta original 
 

 

Document 52 

BC, fons Raimon Casellas, ms. 5241/1. 

Barcelona, sense datar (cap a 1908‐1909). 
 

Molt distingit y reverent senyor: 
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Entregat  [Abocat]  desde  fa més  de  setze  anys  al  estudi  dela  pintura  catalana  antiga,  he  fet moltes 

investigacions he reunit un cúmul d’investigacions considerable que cada dia vaig ampliant ab nou [?]. 

Sent així, no extranyará que m’hagin promogut produit gran  interés  les  taules que, procedents de  la 

parroquia que V. regeix, la Junta de Museus, de la que va adquirir del Sr. Marqués la Junta de Museus de 

Barcelona, de la que formo part desde la seva fundació. 

 

Pel  citat  Sr. Marqués  he  sabut  tingut  noticia  de  que V.  sabia  datos  de  aquelles  pintures  relatives  a 

l’historia de Sant Joan Precursor, y per indicació d’ell mateix me dirigeixo a V. pera que’m fassi l’obsequi 

de  comunicar‐mels,  a  fi  de  poder  prosseguir  el  meu  estudi  sobre  aquelles  taules.  Els  punts  que 

principalment  li  agrahiria  que  em  contestés  son  els  seguents:  ¿realment  havien  perviscut  aquestes 

taules del altar major de la Catedral Vella de Lleyda? ¿De quina época son les taules? ¿Hi ha documents 

que ho acreditin? ¿Sab Consta el nom del pintor que les va pintar? ¿Realment les va regalar a la Catedral 

Vella de Lleyda el Papa Calixte III? ¿Com se sab? ¿Va ser per llegat testamentari o per disposició  ante fet 

en vida? 

 

Dispensim. Es  l’amor a  l’art cristiá de Catalunya el que’m mou a  ferli aquestes molestes preguntes. El 

remercio  a  la  vegada que  [?] que V.  S. prenga en  contestarme  y queda  a  la  recíproca per  tot que a 

Barcelona pugui oferirseli. 

 

Son afec. y atent servidor 

 

q. b. s. m. sacerdotal 

 

 

Document 53 

BC, fons Raimon Casellas, ms. 5241/1. 

Lleida, 31 de maig de 1909. 
 

Sr. D. Raimundo Casellas 

Barcelona 

 

Muy Sr mio: Atendiéndo á  la suplica de D. Joaquin Folch  i Torres, á que  le remitiera algunos datos, he 

sentido duramente no haberlo podido hacer antes, porque faltabame algún detalle. Hoy que los poseo 

concretamente, los envio a V. tal como me encargó el mencionado Sr. Folch. 

 

Referente al retablo gótico que perteneció en  la Parroquia de San  Juan Bautista de esta de Lérida, se 

sabe que sobre el siglo XVIII fue cedido dicho retablo al pueblo de Alguaire, con destino al Convento de 

la Orden Sanjuanista, y á consecuencias de las guerras fue trasportado al pueblo de Benavent. 

 

Estos datos son datos auténticos, sobre el asunto que se trata. 

 

Con la presente adjunto otra nota, sobre la cuestión del Papa Calixto III ó sea la inscripción que hay en el 

cuadro, en la Iglesia de S. Juan Bautista de esta, por si acaso les es conveniente por algun otro dato. 

 

Aprovecho gustoso esta ocasión para ofrecerme incondicionalmente a V. quedando  [?] 

 

q. b. s. m. 

Miguel Murillo 

 

/c Paheria 6, 3º 1ª 
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Lérida 31 Mayo 909 

 

[En un full solt, trancripció de la inscripció:] 

 

Callistus III P. P. 

 

(Alfonso de Borja) P. 213 p. S. Petr… anno Dm. MCDLV 

 

Ex loco de Canáls Valentiae Dinec: Universit, litterar. Ilerdén. Stúdens. 

Légens et Cancellárius‐Caesárii et Pontificii juris palma laureátus. 

Capellánus Ecclea. S. Joán Bapt. Civit. Ilerde necnón Canónicus, ejusdem Dióc. 

Vicárius Gralis. Ab Episcopátu Valentino postmódum ab suprém. 

Sedem Románam erectus. Eccleae. S. Joán, Ilerdae non imménor prosperit ac  

Terniónem, (sacra Vestimenta) donavit, imáginibus contextum Sanctórum devotiónis 

Domus Borgiae. S. Antónii Ab Patroni de Canals. 

S. Fhilip. Tituláris Setabiensis, (Játiva) et Ecclae clavibus signatum. 

 

 

Document 54 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Actes, ANC1‐715‐T‐448, acta de  la sessió de  la Junta de 
Museus de Barcelona del 25 de novembre de 1911.  
Barcelona, 27 de novembre de 1911 
 

Junta de Museos de Barcelona 

Iltre. Sr. D. Emilio Cabot 

 

Barcelona, 27 de noviembre de 1911 

 

Esta junta, en sesión de anteayer, en virtud de haber notificado el Iltre. Sr. Vocal Dionisio Baixeras que, 

según  informes  que  ha  recibido,  existen  en  la  parroquia  de  Bellcaire  (Lérida),  dos  retablos  y  otros 

objetos  arqueológicos  de  importancia,  cuya  adquisición,  caso  de  estimarse  conveniente,  podría 

gestionarse. 

 

Acordó comisionar á V. S. para que tenga á bien trasladarse á dicha localidad y, después de examinar los 

aludidos retablos y obejtos, se sirva informar acerca del mérito é importancia de los mismos. 

 

Lo que se le comunica para su conocimiento y efecto oportunos. 

 

Barcelona 

 

El Presidente 

=José Puig de Asprer= 

 

P. A. de la J. 

El Secretario,  

=Carlos Pirozzini= 

=Minuta original= 
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Document 55 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2060, sessió del 10 de febrer de 1912.  
Referenciat: BELTRÁN 2014, 168. 
Barcelona, 9 de febrer de 1912 
 
M. Iltre. Sor. 
 
El que suscribe D. Francisco Galcerán y Solé, regente de  la parroquia de Bellcaire (provincia de Lérida) 
tiene el honor de acudir á esa Junta de Museos, y con el deseo de evitar que se pierdan para Barcelona y 
para España, ofrece en venta á  la misma por  la cantidad  total de cuatro mil pesetas, aunque se halla 
dispuesto  á  atender  ofertas  ó  justiprecios  que  le  convinieran,  los  siguientes  objetos  de  arte, 
pertenecientes á la dicha parroquia: 
 
Un retablo gótico representando la Virgen con ángeles y santos que mide 1,90 por 1,35 metros. 
Un  altar,  con  pinturas  antiguas  sobre  tabla;  un  tabernaculo,  de  estilo  barroco,  con  la  imagen  de  la 
Virgen,  en  buen  estado  de  conservación;  y  dos  bandejas  de  laton  petitorias  (bassinas);  de  los  tres 
primeros ejemplares, se acompaña fotografía. 
 
Barcelona nueve de febrero de mil novecientos doce. 
Francisco Galcerán, regente 
 

Document 56 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2060, sessió del 10 de febrer de 1912. 
Barcelona, 14 de febrer de 1912 
 
Iltre. Sr. D. M. Rodríguez Codolá 
Iltre. Sr. D. Jerónimo Martorell 
Barcelona 14 de febrero de 1912 
 
Esta Junta en sesión del dia 10 del actual, vista la instancia de D. Francisco Galcerán, Cura‐Regente de la 
Iglesia de Bellcaire,  en  la provincia de  Lérida, proponiendo  la  adquisición de dos  tablas  góticas  y un 
tabernáculo barroco, a cuyo efecto acompaña una reproducción fotográfica de los objetos de referencia 
 
Acordó 
 
encomendar á V. S. y al Iltre. Sr. D. [en blanc] que se trasladen á la mencionada localidad y después del 
examen presencial de dichos ejemplares, se sirvan emitir su autorizada opinión, respecto de la referida 
propuesta. 
 
Lo que se comunica a V. para su conocimiento y demás efectos. 
 
Barcelona, 
El Presidente actual 
=José Mª Serraclara= 
=minuta original= 
 
 

Document 57 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2060, sessió del 10 de febrer de 1912. 
Referenciat: BORONAT 1999, 418‐419, nota 410; BELTRÁN 2014, 169. 
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Barcelona, 5 de març de 1912. 
 
Junta de Museos de Barcelona 
 
Cumplida  la missió  encomanada  per  aquesta M.  Iltre.  Junta  de Museus,  debém manifestar,  després 
d’examinarlos, que dels objectes que tracta de vendre el Revnt. Rector de Bellcaire, sols una taula del 
sigle XV presenta  interés pera  figurar en  les  col∙leccions de nostre Museu; el  tabernacle barroch, de 
que’s  tracta en  la comunicació, es obra vulgaríssima, que ni per sas  lineas generals ni detalls de  talla, 
mereix cap atenció, y les bacines son exemplars corrents, que no aumentaríen el valor de la nombrosa 
serie que posseim. 
 
Respecte  l’esmentada  taula,  entenèm  que  fóu  notabilíssima,  segons  se  dedueix  dedueix  d’algún 
fragment  que  encare’s  presenta  intacte,  ja  que  el  conjunt,  degut  a  l’acció  del  temps  y  descuits  de 
conservació, está descolorida y plena d’esquerdes; algunes figures apareixen repintades per mans poch 
aptes. Ab tot, aquesta obra té dugues circunstancies apreciables: una d’elles es el bon estat del cap de la 
Mare de Deu, que conserva l’execució íntegra del autor, y l’altre, que’l nom d’aquest apareix al peu del 
trono,  rodeijat  d’angels.  En  tal  lloch,  en  caràcters  gòtichs,  se  llegeix  l’inscripció  “Pere  García  de 
Benavarre ma pintat”  i afeigida  tot  seguit,  la data 1463, en  xifres modernes, que una mà pietosa  vá 
escriure sobre dels nombres antichs, raspats anys enrera segons explicaren. 
 
Difícil es proposar una  resolució definitiva. D’una part  la  taula está molt deslluída y  retocada; d’altre, 
conserva algún fragment en bon estat y’s troba firmada, ab un nom que no sabém hagi sigut citat pe’ls 
qui han estudiat  la pintura mitj‐eval, de nostre país. Cal també tenir en compte  la cantitat de tres mil 
cinchcentes pessetes solicitades per la taula sola, que’ls firmants consideren molt excessiva. 
 
Resumint. Com valor pictórich, sols el plán difús de a composició y un  fragment  té  importancia: es  lo 
únich salvat de l’acció del temps y les mans dels homes. Com exemplar documental, presenta l’interés 
de proclamar ab  la  firma  l’existencia d’un pintor que,  segons  l’aire general de  l’obra deuria esser un 
mestre. 
 
Aixó es lo que tenim l’honor d’exposar à la consideració d’aquesta M. Iltre. Junta de Museus, á fi de que 
en son alt criteri resolgui, ab tals antecedents, lo que creguin més encertat. 
 
Barcelona, 5 març de 1912 
Manuel Rodríguez Codolá 
J. Martorell 
 
 

Document 58 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2072, sessió del 12 d’octubre de 1912. 
Publicat: BELTRÁN 2014, 353. 
Barcelona, 10 d’octubre de 1912. 
 
Ilmo Sr Presidente de la Junta de Museos y Bellas Artes de Barcelona 
 
Tengo el gusto de remitirle para que lo examine la Iltre Junta por si conviene su adquisición un precioso 
retablo gótico firmado quiero por el tres mil quinientas pesetas, además una estatua de piedra gótica 
muy  fina quiero  igualmente  tres mil quinientas pesetas, acaso de que  se decidieran a  tomar  los dos 
objetos absolutamente el último precio de  los dos seis mil quinientas, dichos objetos son procedentes 
de  la  Parroquia  de  Bellcaire  cerca  Balaguer.  Además  tengo  un  capitel  de marmol  de  gran  tamaño 
labrado de  los cuatro  lados románico procedente de  la Antigua Catedral de Tarragona dificil de  llevar 
por su peso. 
 



PINTURA TARDOGÒTICA A L’ARAGÓ I CATALUNYA: PERE GARCIA DE BENAVARRI 
ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, 2015 

‐ 257 ‐ 

 

De V. apmo SSQ. B. SM. 
 
Celestino Dupont 
Barcelona 10 Octubre 1912 

 
 
Document 59 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2226, sessió del 23 de novembre de 1918. 
Barcelona, 22 de novembre de 1918. 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Il∙ltre Sr: 
 
La Comissió d’Art Medieval  i Modern, en  la  seva darrera  reunió, examiná  les adjuntes  fotografies de 
retaules, presentades en oferta de venda, pels antiquaris d’aquesta ciutat Srs Junyer germans amb els 
preus que són indicats al dors de cada una de les proves. 
 
Considerant  interessant  l’adquisició d’alguns dels exemplars presentats,  s’acorda delegar al  Il∙ltre.  Sr. 
vocal d’aquesta  Junta D. Emili Cabot, per a entrevistarse amb els ofertors  i  veure  si podrà  conseguir 
alguna rebaixa en els preus demanats, que foren considerats com a excessius. 
 
El que tinc l’honor de posar en coneixement de V. S. 
 
Deu Vos guardi molts anys. 
 
Barcelona, 22 de novembre 1918 
 
El President de la Comissió d’Art Medieval i Modern 
 
Emili Cabot Rovira 
 
 

Document 60 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Actes, ANC1‐715‐T‐588, acta de  la sessió de  la Junta de 
Museus de Barcelona del 23 de novembre de 1918. 
Barcelona, 23 de novembre de 1918. 
 
(…)  
 
Vist  després  una  comunicació  de  la  Comissió  Especial  d’Art Medieval  i Modern,  acompanyant  dotze 
fotografies d’un altar  i varis  retaules que ofereixen en venda per a’ls Museus els antiquaris d’aquesta 
ciutat Srs. Junyer germans, i expressant que han delegat a l’Il∙ltre Vocal President d’aquella Comissió, Sr. 
Cabot, per entrevistar‐se amb els ofertors i procurar la possible rebaixa sobre el preu que han assignat a 
alguns dels dits exemplars, qual adquisició es considera interessant, s’acordà autoritzar a dit senyor per 
a que pugui prosseguir  la gestió de compra en el mencionat  sentit, procurant que  sia beneficiosa als 
interessos de la Junta i a les conveniencies del Museu. 
 

 
Document 61 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2226, sessió del 23 de novembre de 1918. 
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Barcelona, 25 de novembre de 1918. 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Il∙ltre. Sr. D. Emili Cabot 
 
Barcelona 25 de Novembre de 1918 
 
Aquesta Junta, en sessió d’abans d’ahir, vista una comunicaciò de la Comissiò especial d’Art Medieval i 
Modern,  acompanyan  dotse  fotografies  de  retaules  que  ofereixen  en  venda  per  a’ls  Museus  els 
antiquaris d’aquesta Ciutat Srs. Junyer germans, i expressant que ha delegat a V. S. per a entrevistar‐se 
amb els ofertors  i procurar  la possible  rebaixa  sobre el preu  conjunt de  trenta mil pessetes que han 
assignat a alguns dels dits exemplars, qual adquisiciò es considera interessant, 
 
Acordà autoritzar a V. S. per a que pugui prosseguir la gestiò en el mencionat sentit, procurant que sia 
beneficiosa als interessos de la Junta i a les conveniencies del Museu. 
 
Lo que en virtut de l’esmentat acord tinc l’honor de comunicar‐li per a son coneixement i demès efectes. 
 
Dèu lo guard & 
 
El president acdtl. 
 
C. Giralt 
 
P. A. de la J. 
El Secretari 
=Carles Pirozzini= 

 
 
Document 62 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2226, sessió del 23 de novembre de 1918. 
Referenciat: BORONAT 1999, 671. 
Barcelona, 25 de novembre de 1918. 
 
Barcelona, 25 Novembre 1918 
 
Sr. D. Emili Cabot 
 
Respectable i distingit senyor: 
 
El retaule i tot de taulas que habem tingut l’honor d’oferir á la M. I. Junta de Museus no ho considerem, 
ni per un moment, com affaire comercial, sino, pe’l contrari, un acte d’adhesió i amor á la magna obra 
que vé realitzant aquesta benemérita institució. 
 
A n’aquest sentit estem disposats á fer grans sacrificis, com els hi aném á demostrar; doncs, la cantitat 
de quaranta mil pessetes per la qual tenim el gust de cedilshi la totalitat d’obras, representa una petita 
cantitat tenint en compte lo que ns habíam proposat obtenir per la séva venda, si de nostre Museu no 
s’hagués tractat. 
 
Més, com sia que nosaltres, dintre nostra modestia, també volem tenir l’honra d’haber contribuit á fer 
Museo ho cedim p’el preu esmentat, malgrat poder obtenir la venda á preus més enlayrats; essent, així 
sí,  deure  nostre  fer  constar  que  si  obreim  de  tal manera,  ‘s  deu  també  ab  lloables  esforsos  i  bons 
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desitjos manifestats  per  V.  i  dignissims  companys  de  Junta  vers  l’adquisició  d’aquestas  esplendidas 
obras. 
 
Y  are,  permetim  un  prec  a  la M.  I.  Junta  de Museus. Agrahirem  que’s  decideixi  breument  la  nostra 
proposta, doncs ‘ns precisaria tinguessim a bé resoldrer dintre dos dias —i si fos possible avans, millor—
, ja que per altra part, se’ns demana resposta afirmativa dintre d’aquest plaç á una oferta que se’ns ha 
fet p’el retaule. 
 
Aprofito l’ocasió pera testimoniarli l’apreci i consideració que li mereix á son aff. Servidor 
 
Qbsm 
Carlos Juñer 
S/C Trafalgar 8 2

on  

 
[Nota en full annex:] 
 
Retaule { 3 taulas grans, Bancal, Calvari 
Esglesia de Marquet, terme Pont de Vilumara 
‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Taula Santa Agna, la Verge i el Nen 
Taula “Calvari” 
Monastir de Sta Clara de Barbastre (Osca) 
‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Taula “Arcángel” 
Església de Belmonte (Saragossa) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Taula Misa de San Gregori, 
Taula “Processó 
‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
Document 63 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Actes, ANC1‐715‐T‐589, acta de  la sessió de  la Junta de 
Museus de Barcelona del 14 de desembre de 1918. 
Referenciat: BORONAT 1999, 671. 
Barcelona, 14 de desembre de 1918. 
 
(…) 
 
Gestions efectuades pe’l Vocal Sr. Cabot segons encàrrec que se li té confiat, relatives a l’adquisició de 
l’altar  i  taules  gòtiques  ofertes  pe’ls  germans  Srs.  Junyer  i  exposades  al Museu  per  a  que  puguin 
examinar‐les els Srs. Vocals. Notificat per el dit Sr. Vocal que, com a resultat de les gestions que practicà 
prop  dels  Sr.  Junyer,  aquestos,  donant  bona  prova  d’amor  als  nostres  Museus,  havíen  accedit 
patriòticament a rebaixar fins a quaranta mil pessetes el prèu de setanta mil que senyalaven per l’altar i 
les taules gòtiques que tenen presentades en venda, s’acordà establir en ferm l’esmentada compra pe’l 
dit prèu, amb càrrec a la consignació que correspongui, i fent el degut elogi i mostrant agraïment als Srs. 
Junyer per  l’excel∙lenta disposició demostrada, dedicant un aplaudiment al Sr. Cabot per  l’encertada  i 
afortunada  actuació  que  ha  seguit  fins  a  conseguir  per  a’ls  nostres Museus  tan  notables  exemplars, 
quina descripció es com segueix: 
 
Un  retaule compost de  tres  taules grans amb bancal  i «Calvari», procedent de  l’església de Marquet, 
terme del Pont de Vilumara; 
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Una taula representant «Santa Agna, la Verge i el Nen», i altre taula «Calvari» del Monestir de Sta Clara, 
de Barbastro (Osca); 
 
Una taula representant un «Arcàngel», de l’església de Belmonte (Saragossa), i 
 
Una  taula  amb  la  «Missa  de  Sant  Gregori»  i  un  altre  representant  una  «Processó»  sense  fixar 
procedencia. 

 
 
Document 64 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2227, sessió del 14 de desembre de 1918. 
Barcelona, 16 de desembre de 1918. 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Sr. D. Carles Juñer i germà 
Trafalgar, 8, 2on 

 
Barcelona, 16 Desembre de 1918 
 
Aquesta Junta, en sessió d’abans d’ahir, notificat per  l’Il∙ltre. Sr. Vocal D. Emili Cabot que Ves, 
donant bona prova d’amor als nostres Museus, havíen accedit patriòticament a rebaixar fins a 
quaranta  mil  pessetes  el  preu  d’adquisició  de  l’altar  i  les  taules  gòtiques  que  tenen 
presentades en venda, 
 
Acordà establir en  ferm  l’esmentada compra pe’l dit preu, amb el degut elogi  i agraïment a 
l’excel∙lenta disposició demostrada per part de Ves  en  aquest  assumpte,  tan  favorable  a  les 
gestions que en nom de l’entitat ha realitzat prop seu el nostre abans al∙ludit company. 
 
Lo que m’es grat comunicar‐los‐hi per a son coneixement i demés efectes. 
 
Déu lo guard & 
 
El President, 
=Josep Llimona= 
 
PA de la J. 
El Secretari 
=Carles Pirozzini= 
 
 
Document 65 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2227, sessió del 14 de desembre de 1918. 
Barcelona, 16 de desembre de 1918. 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Sr. Director dels Museus Artístics Municipals 
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Barcelona, 16 Desembre de 1918 
 
Se  servirá  fer‐se  cárrec  amb  destí  a  les  col∙leccions  del Museu  dels  següents  exemplars  d’art  gótic 
medieval, adquirits dels Srs. Germans Juñer d’aquesta Ciutat, per la quantitat conjunta de quaranta mil 
pessetes, amb cárrec a Fondos Municipals del present exercici, a saber: 
 
Un retaule compost de  tres  taules grans, amb bancal  i «Calvari», procedent de  l’esglesia de Marquet, 
terme del Pont de Vilumara; 
 
Una taula representant «Sta. Agna, la Verge i el Nen», i altre taula «Calvari», del Monestir de Sta. Clara, 
de Barbastro (Osca); 
 
Una taula representant un «Arcangel», de l’esglesia de Belmonte (Saragossa), i 
 
Una  taula  amb  la  «Missa  de  Sant  Gregori»  i  un  altra  representant  una  «Processó»,  sense  fixar 
procedencia. 
 
Deu lo guard & 
 
El President 
—Josep Llimona— 
 
P. A. de la J. 
El Secretari, 
—Carles Pirozzini— 
 
(Minuta original) 

 
 
Document 66 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2227, sessió del 14 de desembre de 1918. 
Barcelona, 30 de desembre de 1918. 
 
Museos Artísticos de Barcelona 
 
Aquesta  Direcció  s’ha  fet  carrec  de  un  retaule  compost  de  tres  taules  grans  amb  bancal;  Calvari 
proceden de  l’Iglesia de Marquet  terme de Pont de Vilumara. – Una  taula  representant «Sta Agna  la 
Verge  i el Nen»  i altre taula «Calvari» procedents del Monestir de Sta Clata de Barbastro  (Osca) – Una 
taula  representant  un  «Arcangel»  de  l’iglesia  de  Belmonte  (Saragossa)  –  Una  taula  representant  la 
«Missa  de  S.  Gregori»  i  una  altra  una  «Processó»  de  procedencia  desconeguda  les  quals  taulas 
adquiridas dels Sres. Germans Juñer han ingressat á la Secció corresponent dels Museus. 
 
Barcelona 30 Desembre de 1918 
 
El Director 
Carles de Bofarull 
 
Sr. Secretari de la Junta de Museus 
 
 

Document 67 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Actes, ANC1‐715‐T‐597, acta de  la sessió de  la Junta de 
Museus de Barcelona del 12 d’abril de 1919. 
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Barcelona, 12 d’abril de 1919. 
 
(…) 
 
Comunicació de l’important llegat fet al Museu per Da Rosa Lorenzale i Rogent (q. e. p. d.) consistent en 
quatre exemplars pictòrics sobre taula i tres sobre tela, a saber: 
 
Retaule de la Verge i l’Infant Jesús, escola italiana sigle XIII; retaule de la Verge, l’Infant Jesús, els Sants 
Apòstols Pau i Jaume, Sant Joan Baptista i Sant Gaudenci (?), escola italiana, sigle XIV: taula lateral d’un 
tríptic,  representant  Sant  Macià,  escola  catalana,  sigle  XIV;  pradella  d’altar,  composta  de  set 
compartiments,  representant  el  Sant  Sepulcre  i  diferents  sants,  escola  aragonesa,  sigle  XV;  bodegó 
sobre tela, amb peixos i llegums; altre bodegó amb perdius, un cunill i aucells, i altre bodegó amb un gall 
d’indi i altres aus. 
 
S’acordà  la  consegüenta  gratitud  i  satisfacció  per  tan  estimable  donatiu,  i  fer‐lo  ingressar  a  les 
col∙leccions  respectives  del Museu;  consignant  en  una  tarja,  al  peu  de  cada  objecte,  el  nom  de  la 
donadora, tant en els que s’han descrit com en els que và entregar en vida, i també donar a una de les 
Sales de la Planta baixa el nom del distingit artista, d’estimable memoria, pare que fòu de l’ofertora, D. 
Claudi Lorenzale. 
 
(…) 
 
 

Document 68 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐1933, sessió del 12 d’abril de 1919. 

Barcelona, 14 d’abril de 1919. 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Sr. Director dels Museus Artístics Municipals 
 
Barcelona, 14 d’abril de 1919 
 
Se  servirá  fer‐se  càrrec,  amb  destí  a  les  col∙leccions  d’eixos  Museus  dels  següents  objectes  que 
constitueixen  el  donatiu  testamentari  fet  per  D

a  Rosa  Lorenzale  i  Rogent,  consistents  en  quatre 
exemplars pictórics sobre taula i tres sobre tela, a saber 
 
«Retaule de la Verge & (copiïs)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Bodegó (gall d’indi i altres aucells).» 
 
Barcelona & 
 
El President acdtl. 
=Cassimir Giralt= 
 
PA de la J. 
El Secretari 
=Carles Pirozzini= 
 
 

Document 69 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2313, sessió del 17 de desembre de 1920. 
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Referenciat: BORONAT 1999, 662, nota 320. 
Barcelona, 23 de novembre de 1920 
 
Il∙ltre. Sr: 
 
D. J. Valenciano habitant a Barcelona, carrer de la Corribia nº 2 ofereix en venda a la M. Il∙ltre. Junta de 
Museus els següents objectes: 
 
I. Retaule d’Escola Aragonesa amb l’Imatge de Santa Bàrbara pel preu de dues‐mil pessetes (...) 
 
L’oferta del Sr. Valenciano en son conjunt  la considerem  interessant tenint en compte  la col∙lecció de 
pintura medieval Aragonesa en formació. (...) 
 
Anan  concretament  als  objectes  oferts  indicarem  l’opinió  que’ns mereixen  a  base  dels  números  de 
referencia de cada oferta. 
 
I.  Aquest  Retaule  el  considerem  una  obra  rara  per  la  seva  finesa  dins  el  tipo  general  de  la  pintura 
Aragonesa  [d]els  segles  XIV  i  XV  dintre  la  col∙lecció  que  d’aquesta  pintura  hem  iniciat  al  Museu 
representa un matis que no hi es representat. 
 
El preu que s’han [sic] demana el creïem ajustat a  la [sic] valor de  l’exemplar  i el  interès que té per a 
nosaltres. (...) 
 
Lo que tinc l’honor d’exposar a la V. S. 
 
Barcelona. 23 de Novbre. De 1920 
El Director dels Museus‐Secretari, 
 
J. Folch i Torres 
 
M. Il∙ltre. Sr. President de la Comissió d’art medieval i modern. 
 
 

Document 70 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2313, sessió del 17 de desembre de 1920. 
Barcelona, 27 de novembre de 1920 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Sr. D. J. Valenciano 
Carrer de la Corribia, 2. Barcelona 
 
Aquesta Junta, en sessió d’ahir, vist el dictamen emés per la Comissió especial d’Art Medieval i Modern, 
 
Acordà adquirir de V. Els següents exemplars que  té presentats en venda amb destí a  les col∙leccions 
dels Museus, pels preus que respectivament s’expressen, a saber: 
 
Un retaule d’escola Aragonesa, segle XV, represnetant Sta. Bárbara, dues mil pessetes; (...) 
 
Lo que tinc  l’honor de comunicar‐li per a son coneixement  i demés efectes, quedant en  ferm aquesta 
compra tan bon punt V. Manifesti la seva conformitat. 
 
Deu lo guard molts anys. 
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Barcelona 
 
El President 
=Josep Llimona= 
 
El Director dels Museus‐Secretari 
=J. Folch i Torres= 
 
 

Document 71 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐
715‐T‐2313, sessió del 17 de desembre de 1920. 
Barcelona, 18 de desembre de 1920 
 
Junta de Museus de Barcelona 
 
Sr. D. J. Valenciano 
Carrer de la Corribia, 2. Barcelona 
 
Aquesta Junta, en sessió d’ahir, en virtut de la seva conformitat en cedir pel preu conjunt de quatre‐mil 
nou‐centes cinquanta pessetes el retaule d’escola Aragonesa representant Sta. Barbara (...)  
 
Acordà  en  ferm  l’expressada  adquisició, pel preu  esmentat,  amb destí  a  les  col∙leccions dels nostres 
Museus. 
 
Lo que se li comunica per a son coneixement i demés fecetes. 
 
Deu lo guard. 
 
El President 
=Josep Llimona= 
 
El Director dels Museus‐Secretari 
=J. Folch i Torres 

 
 
Document 72 
ANC,  Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General  (sèrie General), ANC‐
715‐T‐2434. 
Barcelona, 14 de febrer de 1925. 
 
Junta de Museos de Barcelona 
Comisión de Arte Medieval y Moderno 
 
M. Iltre. Sr: 
 
Reunida esta Comisión de Arte Medieval y Moderno, el día 14 del corriente a las tres de la tarde, con la 
asistencia  de  los Vocales  Excmos.  Sres. Marqués  de Marianao, Marqués  de  Sagnier  e  Iltres.  Sres. D. 
Jerónimo Martorell,  D.  Ramón  de  Alós  y  D. Manuel  de  Vega  y March,  examinada  la  propuesta  de 
adquisición  de  un  retablo  de  escuela  aragonesa  de  final  del  siglo  XV,  firmado  por  Pedro  García  de 
Benabarre,  presentada  por  D.  Carlos  y  D.  Sebastián  Juñer,  por  el  precio  de  70.000  pesetas,  y 
atendiéndose a los extremos del dictñamen técnico presnetado por la Dirección de los Museos 
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ACORDÓ 
 
considerar  de  toda  conveniencia  la  adquisición  del  referido  retablo  que  constituye  una  espléndida 
muestra de  la pintura aragonesa cuatrocentístade alto  interés para  las colecciones de nuestro Museo, 
por  venir  firmada;  lo  cual  constituye una  aportación de  valor documental  a  la historia de  la pintura 
aragonesa, y permite la identificación de algunas obras conocidas, que pueden considerarse como de un 
mismo autor. 
 
Juzgando excesivo el precio pedido por el ofertor, la Comisión consideraque pueden pagarse por dicho 
retablo  50.000  pesetas,  y  llegar  hasta  60.000  pesetas,  caso  de  obtener  la  cesión  por  la  cantidad 
primeramente indicada. 
 
Acuerdo  que  la  Comisión  tiene  el  honor  de  transmitir  a  la  Junta  de  Museos,  para  su  definitiva 
aprovación. 
 
Barcelona, 14 de febrero de mil nuevecientos venticinco, a las tres y media de la tarde. 
 
El Director de los Museos 
Secretario de la Junta, 
 
J. Folch y Torres 
 
El Presidente 
 
El conde de Belloch 
 
M. Iltre. Junta de Museos de Barcelona. 
 
 

Document 73 
ANC,  Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General  (sèrie General), ANC‐
715‐T‐2434. 
Referenciat: MARCH 2011, 180‐181; BELTRÁN 2014, 170‐171. 
Barcelona, 14 de febrer de 1925. 
 
Junta de Museos de Barcelona 
Comisión de Arte Medieval y Moderno 
 
M. Iltre. Sr: 
 
Esta dirección cumpliendo las disposiciones de la Junta de Museos, tiene el honor de emitir y elevar a V. 
S. el siguiente dictamen relativo a una tabla del siglo XV representando la Virgen María con el Niño Jesús 
y cuatro ángeles, firmada por Pedro García de Benabarre, que D. Carlos y D. Sebastián Juñer, habitantes 
en Barcelona, Calle de Trafalgar, nº 8, 2º, ofrecen en venta a la M. Iltre. Junta de Museos, por el precio 
de 70.000 pesetas. 
 
AUTENTICIDAD 
 
Un detenido examen de la tabla permite afirmar su autenticidad más absoluta, así en el conjunto como 
en cada uno de los detalles y figuras. Nada denota que haya retoques de importancia, ni por lo extensos 
ni por los detalles a que podrían afectar. Puede afirmarse que los relevados del fondo, los ropajes de las 
figuras,  las  encarnaciones  de  los  rostros  y manos  de  todas  ellas  así  como  el  cuerpo  del Niño  Jesús, 
corresponden a la época que debe atribuirse a la tabla por sus caracteres. 
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Una de las pruebas de mayor eficacia de la autenticidad, halláse en la uniformidad del «Craquelé» de la 
pintura  en  toda  su  extensión.  Esta  uniformidad  es  de  falsificación  casi  imposible,  así  como  lo  es  su 
disimulo por medio de pintura  sobrepuesta, que  existe  solamente  en  algunos puntos  insignificantes, 
donde los clavos de construcción de la tabla descascarillaron la pintura. En estos puntos es donde puede 
apreciarse claramente lo que es un retoque de lo que es la pintura verdadera.  
 
Tampoco puede dudarse, por los mismos motivos indicados, de la autenticidad de la inscripción que nos 
da el nombre de un maestro  aragonés hasta  ahora desconocido. El hecho de estar borrada  la  fecha 
puede explicarse por la manifestaciones del ofertor, según el cual, esta tabla había sido propiedad de un 
anticuario italiano, y repintada, dando a las cabezas caracteres aproximados a los de la escuela sienesa, 
y  asi mismo borrada  la  inscripción,  como  si  alguien hubiese  tratado de dar  a  la obra una  apariencia 
italiana,  a  la  cual  el  nombre  y  la  fecha  estorbarían.  Es  posible  pues  que  haya  habido  un  intento  de 
destrucción de  la  leyenda,  rascándola,  y que  a  fin de  evitar  que  las  desigualdades  que  la  raspadura 
hubiera  dejado  en  la  superficie  se  desistiera  de  ello.  Damos  esta  explicación  a  título  de  simple 
información. 
 
FILIACIÓN ARTÍSTICA 
 
Por sus caracteres artísticos, la tabla en cuestión se ordena dentro de una serie muy característica de la 
pintura  cuatrocentista  de  la  Corona  de  Aragón,  y  que  por  la  procedencia  de  sus  ejemplares  se  ha 
nombrado  de  escuela  aragonesa.  Tiene  la  tabla  tres  carácteres  bien marcados  de  lo  típico  de  esta 
escuela:  los  temas  de  los  relieves,  grandes  pronunciados  y  profusos.  La  pintura matizada  en  varios 
colores de  las alas de  los ángeles, típica en  lo de Aragón, y el carácter de  las facciones en  las figuras y 
especialmente la cara de la Virgen, y a caso aún más, la del Angel de la derecha superior de la referida 
imágen.  Estas  caras  abultadas  en  la parte baja  formando un óvalo  en dos  secciones,  la  inferior más 
grande que la superior, son típicas del arte aragonés del siglo XV. (véanse los retablos de Benavent y las 
dos tablas de Sn. Gregorio de nuestro museo). Por tales carácteres, si el retablo de la firma no indicara 
su origen, esta obra podría clasificarse sin duda alguna, como de arte aragonés. 
 
INTERÉS ARQUEOLÓGICO 
 
Partiendo del principio, de que  la colección de tablas de nuestro museo, no constituye solamente una 
colección  artística  hecha  en  vistas  a  un  puro  placer  estético,  si  no  que  es  principalmente  y 
esencialmente un conjunto de documentos para la historia artística de nuestra cultura esta tabla tiene 
un extraordinario  interés, en primer  lugar por que dentro de  la pintura  aragonesa, que  actualmente 
conocemos, y que por sus caracteres se ha ganado el título de agria, esta pintura representa una pieza 
capital, diríamos la flor de esta producción. De tal manera lo consideramos así que el hecho de hallarse 
la  firma en esta obra, nos hace pensar en que, maestro Garcia de Benabarre, sería el artista de genio 
que creó el tipo y dio las fórmulas del estilo, al cual se refirieron los maestro minore [sic] aragoneses, de 
modo que nuestra tabla tiene a nuestro entender el interés capital de serie. 
 
Aparte de ello el hecho de una firma autentificada como puede serlo la de Pedro García de Benabarre, al 
pié de una tabla, resuelve muchas cuestiones en los estudios de la pintura gótica aragonesa: en primer 
lugar porque dá un nombre a quién por comparación pueden atribuirse desde  luego algunas obras yá 
conocidas, y otras que seguramente existen, y en segundo lugar porque el hecho de poner el artista su 
nombre de población (Benabarre, Província de Huesca), indica tal vez, la existencia de un centro artístico 
en la Comarca del Ribagorza, estrechamente emparentado con la pintura catalana de la época. Hemos 
recorrido  parte  de  aquella  comarca,  y  recordamos  claramente,  que  en  la  Capilla  del  Hospital  de 
Benabarre, existe un  retablo, que posiblemente es obra de maestro García. El  solo hecho que por  la 
posesión de éste ejemplar, pueda determinarse la atribución de autor y de centro geográfico a una serie 
de pinturas conocidas, indica como es interesante su adquisición, y como por ella el Museo de Barcelona 
viene a cumplir uno de los aspectos más importantes de su misión, que es recoger los materiales para el 
estudio y formación de nuestra história artística. 
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Además, el nombre de Pedro García de Benabarre, es inédito en la historia de la pintura aragonesa. Es 
un maestro nuevo, desconocido, del cual sabemos como pintaba, y podemos suponer donde pintaba. 
Las recolecciones pintores aragoneses de Cardedera, del Arco, Abizanda, Serrano y Sans y otros, nos dán 
muchísimos nombres,  y  referencias de pintores  y  retablos por  ellos pintados, pero  solo  en  cuatro o 
conco casos la descripción que dá el documento, permite atribuir tal obra  tal maestro. Sabemos que tal 
pintor pintó un retablo para tal iglesia, pero el retablo amenudo no existe, y si existe un retablo, puede 
no ser aquel al cual el documento se refiere. 
 
LA CUESTIÓN DEL PRECIO 
 
Es  opinión  nuestra,  (que manifestamos  por  tratarse  de  un  documento  reservado)  que  quien  podría 
pagar más  esta  pieza  es  el Museo  de  Barcelona,  puesto  que  con  ella  ingresa  una  obra  que  puede 
considerarse clave de clasificación de un grupo importante de pintura cuatrocentísta. Naturalmente que 
éste interés no debe pesar en el trato con los vendedores y la Junta debe situarse como otro comprador 
cualquiera dentro  los  límites que señalan algunas adquisiciones de ejemplares similares, hechas por el 
museo  y por  coleccionístas barceloneses. He  aquí  la  lista de  algunos precios pagados o  ajustados: El 
Museo  pagó  el  año  1923,  40.000  pesetas,  por  la  tabla  de  la Virgen  de  Cervera,  precio  fijado  por  el 
obispado de Solsona y que ofrecía al acto, el anticuario Sr. Dupont, que trataba de hacer negocio con 
ella. El año 1919, el coleccísta americano Mr. Deering, pagó 100.000 pesetas por el retablo de San Jorge, 
que hoy figura en el Museo de Chicago. El año 1923,  la Junta acordaba adquirir por 50.000 pesetas,  la 
tabla de la Virgen de Tortosa, obra atribuida a Pedro Serra, que adquirió (por falta de consignación del 
Museo), el coleccionísta Sr. Plandiura, por dicha cantidad. La Junta de Museos ajustó con el Gremio de 
Curtidores,  la  adquisición de  los  seis  retablos  atribídos  a Huguet, por 400.000 pesetas,  y dícese que 
actualmente el coleccionísta D. Luis Plandiura, ha pagado 75.000 pesetas, por un retablo de  la escuela 
de Borrassà. Asimismo podemos añadir, que preguntado un coleccionista barcelonés sobre el precio a 
que podría  ceder un  retablo, obra documentada de Borrassá,  contestó que en  ‐‐‐‐‐ 200.000 pesetas. 
Suponiendo que lo cediera por la mitad, serían 100.000 pesetas. 
 
Estas indicaciones darán a la Junta, una idea de los precios que se fijan actualmente a la pintura sobre 
tabla, del periodo gótico. Ninguna de las obras indicadas tienen firma de autor, como la de que se trata. 
 
En consecuencia esta dirección opina, que el precio de 70.000 pesetas, no sería exagerado con relación 
a los precios indicados, si se tiene en cuenta el sobre‐valor de la firma, pero teniendo en cuenta que este 
interés  de  ser  firmado  lo  tiene  sobre  todo  para  el Museo,  considera  que  pueden  ofrecerse  50.000 
pesetas y llegar a la máxima cantidad de 60.000 pesetas. 
 
Lo que tengo el honor de manifestar a V. S. la Comisión a su mejor entender propondrá. 
 
Barcelona, 14 de febrero de 1925. 
 
El Director de los Museos, 
Secretario de la Junta 
Joaquim Folch y Torres 
 
 

Document 74 
ANC,  Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General  (sèrie General), ANC‐
715‐T‐2434. 
Referenciat: MARCH 2011, 181. 
Barcelona, 21 de febrer de 1925. 
 
Excm. Sr. President de la Junta de Museus 
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Molt Sr. Meu:  trovant‐me en el Museu de  la Ciutadella, preparant els  treballs del meu  llibre sobre  la 
pintura románica, el Sr. Director Secretari d’aquesta Junta, m’ha mostrat el retaule d’escola aragonesa 
del  segle XV,  firmat per Pere García de Benabarre, que he pogut examinar,  i  a petició del  referit  Sr. 
Director, sotscric amb molt de gust tots els extrems del seu dictàmen, felicitant a la Junta de Museus de 
Barcelona, per l’adquisició d’una obra tan important per als estudis de la nostra pintura Medioeval. 
 
Barcelona, 21 de febrer de 1925. 
 
De V. affm. s. s.  
 
q. e. s. m.  
J. Gudiol Pbre. 
 
 

Document 75 
ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐2416, sessió del 28 de febrero de 1925. 

Referenciat: BELTRÁN 2014, 172.  

Barcelona, 13 de febrer de 1925. 
 

Joaquim Folch y Torres 

Presente 

 

Distinguido Señor mio: Siento vivamente manifestarle que no me es posible aceptar  la oferta que ha 

tenido V. a bien transmitirme, en mobre de esa M. I. J. Son varias las razones que mueve á ello. 

 

Ante todo, puede V. muy bien recordar que si accedí con el mayor gusto á guardar esa tabla para que la 

adquirieran Vds.,  fue con el bien entendido de qué, á su tiempo, sería adquirida  juntamente con esas 

otras tablas que así mismo vengo guardando. Y, aun en este caso, siempre tenía que ser adquirida á un 

precio muy superior al adquirido ofrecido [sic], pues ya recordará V. asimismo que fue precisamente el 

doble de  lo que ahora ofrecen  lo que pedí. Y ello aun porque se trataba de nuestro amado Museo, al 

que,  tanto mi  hermano  como  yo  tan  repetidas  pruebas  hemos  dado  de  consideración  y  adhesión 

constante,  creyendo que  su engrandecimiento  y  riqueza debe  ser obra de  todos  i predicando,  como 

suele decirse,  con el ejemplo, ora  cediendo  cosas á mucho menos  valor de otras ofertas que  se nos 

habían hecho, como se puede probar (el retablo, el busto barro cocido, etc), ora teniendo el honor de 

hacer algun modesto donativo. 

 

Y, por  lo que  respecta  al  caso  concreto de  esa  tabla,  si no  fuera bastante  contundente  el hecho de 

haberla ya guardado desde su adquisición para el Museo, sin haberla enseñado á nadie, tengo el gusto 

de manifestarle para que tenga á bien transmitirlo á esa M. I. J., que estoy dispuesto, como otras veces, 

á predicar con el ejemplo, cediéndola al Museo por un precio muy inferior al que se podría obtener, no 

ya en el extranjero, sino en España, en Barcelona mismamente, donde tendría á buen seguro, infinidad 

de  compradores  que  se  la  disputarían.  Y  no  hablemos  de  fuera  de  España  ya  que  esa  tabla  es  tan 

estupenda,  tan  extraordinaria,  tan  rara,  tan  única,  que  tiene  «mercado»  universal,  y  se  abriría  paso 

entre lo mejor de lo mejor. Cosas que están muy por debajo de esa maravilla, han obtenido, en ventas 

extranjeras —especialmente en  los Estados Unidos— precios extraordinarios. Y no hablemos de tablas 

italianas y flamencas, muy  inferiores artísticamente hablando y sin ninguna transcendencia histórica, á 

la de referencia, por las cuales se han pagado cientos de miles de pesetas. 

 

Yo no he tenido la suerte de comprar tablas en aquellos tiempos en que dicen se compraba tan barato, 

aparte de que una maravilla de ese género, en ninguna época se ha comprado á bajo precio (recuerden 
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Vds. la adquisición de la maravillosa tabla de S. Cugat que, no obstante los años transcurridos pagaron 

por ella muchos miles de duros). Hay que tener en cuenta el cambio radical que se ha operado en  la 

compra‐venta de esas cosas, de algunos años á esta parte; pues lo que antes dicen se compraba en diez 

ahora hay que pagar doscientos: y ello aun en el caso de que se decidan á venderlo. Y, por  lo que se 

refiere á esa tabla, he de manifestarles que, aparte de que tuve que hacer grandes esfuerzos para que 

ella se quedara aquí, tuve, así mismo, que pagar mucho dinero.  

 

Sentiría viesen en mi un anticuario de oficio que trata de explotar el valor extraordinario de esa tabla, ya 

que  de  ser  así,  de  manera  muy  distinta  hubiera  procedido.  Por  el  contrario,  y  como  antes  digo, 

entendiendo  que  á  todos  por  igual  nos  toca  —á  los  que  la  sentimos—  contribuir  á  la  obra  de 

engrandecimiento  de  nuestros  Museos,  estoy  dispuesto  una  vez  más  á  sacrificarme,  cediéndola 

conscientemente á un precio casi ínfimo, teniendo en cuenta su valor; más no por el precio de cincuenta 

mil pesetas que Vds. ofrecen. Creo no soy yo solo el que debe hacerlo todo. 

 

En su virtud, espero del reconocido celo, y buenos deseos de esa M. I. Junta de Museos, á la que ofrezco 

el  mejor  testimonio  de  consideración  y  aprecio,  en  bien  de  nuestro  amado Museo,  secundará mi 

patriótica actitud, adquiriendo esta tabla en la cantidad de setenta mil pesetas. 

 

Esperando su respuesta me es grato repetirme muy affuo. 

Ssqem 

Carlos Juñer 

S/c Barcelona, 13 de febrero 1925. 

 

 

Document 76 

ANC, Junta de Museus de Catalunya, Expedients de Secretària General (sèrie General), ANC1‐

715‐T‐2455, sessions del 1928.  

Publicat: VELASCO 2012, 129‐130, doc. 2. 

Florència, 13 de novembre de 1928 

 
Via dell’Erta Canina, Firenze, Italia 

13 November 1928 

 

Dear Sir, 

Would you kindly send me photographs of the altarpiece in your museum signed by Pedro da Benabare, 

both a photograph of the whole and any details you may have. Have you any photographs  in detail of 

the large altarpiece by the brothers Serra? I have a photograph of the whole picture. 

 

I should be very grateful indeed if you could tell me where any information about Pedro da Benabare is 

to be found, since we have a picture in this museum, of which I am making a catalogue, probably by his 

hand. And  I should be equally grateful  if you could  tell me where any photographs of pictures of  the 

Catalan School can be obtained. I have written to Thomas in Barcelona, but they state that they do not 

supply photographs, though their name is upon one I bought in your museum. 

 

I  am  very  anxious  to  obtain  good  photographs  of  any  picture  by  either  of  the  Serra  brothers,  but 

especially of those at Vich and Manresa, and at Saragossa. Also of any pictures by Benabare. 

 

I hope you will excuse my troubling you but all my other efforts to obtain photographs have failed, and I 

should be exceedingly grateful for your help. 
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Yours faithfully, 

Philip Hendy 

 
 

Document 77 

CMAA,  Records  of  the  Director’s  Office,  William  Mathewson  Milliken,  caixa/carpeta: 

16/French&Company 1936‐1958. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 136, doc. 9. 

Nova York (EUA), 15 de desembre de 1953. 
 

Mr. Henry Sayles Francis 

Curator of Paintings 

The Cleveland Museum of Art 

Cleveland 6, Ohio 

 

My dear Mr. Francis: 

 

In regard to the two paintings, size 55’’ by 73’’  including the frame, Spanish  late 15th century, Atelier 

James  Huguet  or  one  of  his  followers,  Catalan  school,  1480,  subject,  “The  Annunciation”  and  “The 

Adoration of the Sheperds”, these are exceptionally fine exemples of Spanish art of this period. 

 

They  are  in  an  excellent  state  and  indeed  a  great  rarity. We  would  put  a  valuation  on  these  two 

paintings of $40,000 to $50,000. 

 

I am, 

 

Sincerely yours, 

FRENCH & COMPANY, INC. 

 

Mitchell Samuels 

 

 

Document 78 

CMAA,  Records  of  the  Director’s  Office,  William  Mathewson  Milliken,  caixa/carpeta: 

16/French&Company 1936‐1958. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 136‐137, doc. 10. 

Nova York (EUA), 17 de desembre de 1953. 
 

Mr. Mitchell Samuels 

French & Company, Inc. 

210 East 57th Street 

New York 22, New York 

 

Dear Mr. Samuels: 

I appreciate  so much your kindness  in writing  the  letter of December 15 with  regard  to  the  two  fine 

panels by Huguet which have been given by the children of Mr. Ginn to this museum. I am grateful for 

your help in establishing a current value for them. 

 

I hope to see you sometime early in January when I plan to be in New York to thank you in person. 
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With Holiday Greetings, 

 

HSF/h     

Henry S. Francis 

Curator of Paintings 

 

 

Document 79 

CMAA, Records of the Director’s Office, William Mathewson Milliken, caixa/carpeta: 23/Jones, 

William Powell. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 137, doc. 11. 

Cleveland (EUA), 17 de desembre de 1953.    

 

17 december 1953 

 

Dean William Powell Jones 

Western Reserve University 

Cleveland 6, Ohio 

 

Dear Pete: 

 

I enclose a copy of a letter from Mr. Samuels of French & Company from whom Mr. Ginn purchased the 

Spanish panels which give us all the go‐ahead on the values. We have put the figure in at the 40,000.00 

as being best from point of viwe of the market. I am sure this is the top. It is well that we have it from 

Samuels as other dealers would not probably do so well. It pays to stick to the boys whose works are in 

consideration. They will protect their own, and rightly. 

 

I  trust  this  is what  you want.  If more  copies  are needed  they  can be provided.  If  further details  are 

necessary, will you discuss them with William Milliken as I am  leaving for the east next week. When  it 

comes time to bring the pictures he, I can arrange that, perhaps best when I have returned during the 

second week in January, or any time thereafter you wish, as there is no hurry. Unless you wish it? 

 

With greetings to you for all the Season, 

 

Ever sincerely 

 

Encl. Henry S. Francis 

Curator of Paintings  

 

 

Document 80 

CMAA, Records of the Director’s Office, William Mathewson Milliken, caixa/carpeta: 23/Jones, 

William Powell. 

Publicat: RUIZ‐VELASCO 2013, 137‐138, doc. 12. 

Gates Mills (EUA), 21 de desembre de 1953. 
 

Mrs. W. Powell Jones 

Old Mill Road 

Gates Mills Ohio 
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Dear Mrs. Jones, 

 

At the meeting of the Accessions Commitee of the Board of Trustees on December 15, the gift of the 

two Tempera paintings 

 

Annunciation by Jaime Ferrer 

Nativity by Jaime Ferrer 

 

was announced and created great interest and enthusiam. I am happy to say that they were accepted as 

unrestricted  gifts  and  I  was  asked  to  expres  to  you  and  your  sister  and  brothers,  their  very  deep 

appreciation. I amb writing to each of them. 

It is a gift of great importance for us and we will label them as requested, “In memory of Frank Hadley 

Ginn and Cornelia Root Ginn”. 

 

The Tapestries are on view on the south wall of the Armor Court and the Madonna is the future of our 

Christmas decorations. 

 

Very sincerely yours 

William M. Milliken 

Secretary 
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