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documenl:tt entre H22 i 1459 i que, a més a més,
1':1 lteball:tr pcr a lleatriu de Cornel que li
cncarreg:i

l:t realitt.1Ció del rewule perdu1

d'On@ena ( Arco. 1912, 11. fig. 738·74 1; Lacarr:t,
1991. p. 26). llem de fer no1ar qur.: 13ealriu de
Comel fou ahadessa dc ixena enlrc 1127 i 1151
(Pano, 1932, p. 31-32), etapa en que 1é lloc la
dcfunció de 1:t noble dama del a tsal deis Urgell,
germana de jaume d'Urgell, i duran! la qual
hauria de preveure's l'endrrec del .eu sepulcre.
L':uribució de Post, cnriquida per l..ac:trra, es pot
fonament:tr en aquestes dades. ALCOY
Quadrado. IIW 1. p. 93-91, QU3dr:ldo, 1!186. p. 17 iij;
Arco. 1913, p . 212: Arco,

.tun model scmpre similar, que inclou la im~tge

1

k la difuntJ i t'b .eus cscuts. La realit'l.ació de
b C'JLxes funcrjries en cpoques dift'rems ex
plica la imroducció de v~ri:mt:; i estils diferems.
Fl l(tmul d'b:tbd d'Ar:tgó esLava siluaL sobre
lllt'fl'ules t'n d hrac c-.querrc del creuer de
¡,.,~16ia

al mcst rc ci'Eslimariu (Verrié, 1986, p. 1;)7- 138)
o el sepulcre de Sama Matü dt: Cenrelló (Abril,

1989.

p. 262-263>. :.cnsc ohlidar produccions
documenwdes (A rco, 19-15, p. •tO. 203-20~;
!.acarra, 1991, p. 2~6> i obres c:Js!ellan<..'s més
amigu<..'~ que 1aml>é tindrien la pintura sobre

19ol.l. p. 101, 11. fog. 981: Po.~.

\111, ¡). 520-521 , fl¡: 2 >2: Arro, 19-oS, p o().
t J~ C:)lllÓI'I Aznar, 1966, p. 540. Arriba.. :\.1bberri, 1977.

19~ 1,

p. 159-1"3' ,\ lc móri;o , 19!11!, p. 52: 1.1CII'"'· 1991, p. 246:
Durln, 1993. p. •Z0...21

11m1 Caixa funeraria
relacionada amb Beatriu
de Cornel

de ~.Jnl;l Mari:t. i pn:scnw un:t cobena

1aula corn a supon de la caix:t del sepulcre, com

de ducs vessants de b qual en manc:1 la cara

per excmple el recuper:tt conjunt de Maltanlltd

Pintura sobre

po'lcrior. mcmn: que a l'amerior o principal bi

(Aicoy, 1992. p. 209 213). T3ml>é recordarem la
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dt'>IJca. sobre fons d'or t amh imcrcs.-,;tnt~ ltCI~

configur:tció del~ '>Cpulcrcs pin1a1s. amb Cri&

tronogriifb, la represemacló de ducs rdigioses.

com a jaccm, dd Klo~ter Wicnhauscn (H:un

1~1 primera reprodueLx b situació convencional

burger, 1992, p. 122, fig. 17).

dd pcem. hier:i1ic:1. amh cb ulls el osos. el rosari

La mon d'lsabel d'Aragó i de ~1onúerrato c.:ll<~3 i
ens ofcrdx una d:ua orient:uiva pera la dawció

Urraca Anal Cornel, priorJ de Sixena entre el
dcsembrcde 1}17 i 13(íO(Sainzdc la Maza, 1993.

<1uc dona lfC> 1ohl'S a l'entorn del coll i le> marL~
dt· modelm inlcns creuaclt:s sobre el t'os. Dos

taula

Segona me~al del segle ""'
Procedent do l'osglésia de Santa Mana del
monestir de S.Xona
(Osea). Diocesi do Ueída
MOL, lnv. t 28

del scpulcre, que fa explícit el momen1 de la

p. 7), va encarregar-sc de l':tc:tbamenl de la

coi\ios pcnne1cn recol7.ar d c-..tp i els peus de

defunció i l'ascendcnda de l:t tilular - filia de

capella de la Trin iwt. fundada per la scva

la difunta, em oh:tda pcr 1-.:mmarcament de fust:t

Pere 11 d'L'rgell i de ~1argarida ele MontferrJI<>

gem1ana .\lari:t Ximénez Cornel, com1esa de

de la tapa punxonada amb un motiu vegetal. La
...:gona religios:t apareix pintada :t l'extrem del

en un~ llarga i acur:ttl3 inscripció (ACI )Al' LA

13arcelho~. mona el 1355. La capella. situada al

llil,mual de 1:t j;trem. amh idcntica indumentaria.

MOLT A l: rA SENYORA//DONA YSA BEL
D'ALAGO DE GLORIOSA MEMORIA. RELIGIO

fons del bt1t~· dre1 del c:reuer de l'església de
ama ~!aria de Sixen:t , conservava u·es urncs

h.tbH marró, toc:t blanca i capa negra >Ohre la

SA DEl. MO\'ESllR DE STXF.M DEL ORDE DE

qu:tl deswc:t l:t creu blanca, camCieríslka de les

SENT IOI IAI'\ DE JEitUSAI.EM: FI LIA DEL MOI.T

funernries de fusw del :.egle ""' (Arribas Salabcrri.
1971, p. 239-248). Una d'elles, avui :ti /lluseo de

nt<>n¡l<..'S samjoanisles; és :mt asscguda a terra,
Jmh un llibrc ol~n a la falda i una de les mans

ALT SENYOR E:--.1 PERE. COMTEI/ D'URGEI.L E

Bellas Ancs de Saragossa. es va iclenlificar

\"ESCO~m: D'AGERt ' LA Q UAL TRESPASA

wbrc el roslr(: dolgul o pe~ar6s. La seva figurc1a,

D'AQl'ESTA PRESEXT VIDA LO PRIMER OlA

primeramem, i grade~ a una inscripció. amh el
rcno,·m scpulcre de la comtcssa. que hauria est.tt

de volums hen :t fermat~ sobre respa i i que ens

DEL MES DEJ UNY DELAi'N DE LA NATIVITAT

realitzat :tproximadamcnt un scgk: després de

al darrer gOiic internacional. adequat per
a la cla.-;:;ific:tció del sepulc:re, respon a un model

DE 1\0STRE SENYOR ~ICCC TREl\1TA ET

13 scva mott. mentre que en les dues ca ixe~

QUATER). El texl n:,_-.cgueix eb qualtC nanc~ de

n..>stanLS en:n Ilegibles scngles inscripcions gain.'hé

IXu quan. conjuntamem amh s:mt joan, nanqueja

b c:tr:t :u11erior de la caixa on hi ha, sobre un
fons d'or que imi~t els hrocats. tres cscuts

icl<?n1iques dedicades :t "Dona 13e:uriz Cornel",
mona el 14S l. Els dos sepulcrcs presentaven

d Crist de Piet;ll o la Crcu. t.:n model que,

cairon:u:.. El primer amb le:. barres d'Amgó i

-.cgons Quadmdo l'epitafi: "AQUI YACE EL

d(:.~prés del 1ipus mariii de

l:t Humilitat, encara

resc:tqucr deis comtcs ci'Urgd l. el cemr:tl, que

CUERPO DE lA REVEREi\T, l'\OAI.E E :\IUY

podría parangonar-se amb algunes solucions
1alencianes que, ja :t finals del scgle XII,

correspo ndría al mo nestir amb u na creu sobre

Mi\GNTFICA SEÑO RA DONA BEATRIZ CORNEL
RELIG IOSA DE XJXENA QUE PASO DE

de1cm1inen un:l no1·a concepció per a sanL~ i

fons 1ermell. i el1crcer un esc·ut migp~nil que
reproducix 1ambé le;, barre~ i que poi estar

s:ut!cs, anauli!s en l'espa i de les predd· les. No

relacion:tt amb els !VIontferrJIO. Ebcscu1s famili:trs

d<..'i.x;~ d'exislir una cct1:t ambigliitat en la
repi\.'>Cntadó de la dam:t 1il·a. comcnida en

a esquerra i drew es rcpetirien a les aues latemls

actualmcnl molt difícil de llegir el corresponenl

del conjunt. e:.borr:tdes en pan.

:11 Mnseu Diocesa de Ucida. Del Arco introdueix
un:• ''aria m imponam en la 1rnnscripció d'aque~t
text subslituint el 1erme · religiosa· pel ele

Jl'OM;l

cquivalem al 1ipus u!ilitz:u sovinl per 1:1 Ma re de

AQL'ESTA VIDA AXX E:>IER0ru'I'O.\IILCCCCLI.
I.'ANIMA DF. lA QUA!. AHIA AUEX REPOSO".

nlrer ego de l:t difunta Isabel o en repr.:~entació

l'an:t lbi de r e:.1il de la pe\3 ha de renu:1re a

de l:t comunit:tt dolguda, f)otscr idemific:tble en

fotografíes am igues on és possible percebre

IJ priom. aleshores Be:uriu de Comcl. De lota

encara l:t 1onalil:l1 de les carn~cions, qu.: :im am

"priora·. L1 duplicació cl'una maleixa personaliwt

m:mer:t la figura s'imposa pcr la se1•a inunediata

eStranpment cnncgrides. Re<.·ordarem que la
pe~a fou restaur:tda el 1987 (Memoria , 1988,

que queda'':! consignada en due~o caixes diferem~
va fer pensar a Pano i, posleriorrncnLa del Arco,

p. 52). Sobre l'es1il de ht pintu t~t. 1:t consider:tció

en un equívoc deglll a un error del pimo r que

i :ucmpor;1 l rel:tció amb l:t im:11ge de l:t jacent,
que ~embla renl'x ionar sobre la seva fulummort ,
tou 1egada que es conveneix en vt:!lladom de

més :tjlNacb fou mcrit de Pos!. que rcprodueix

1-:1 repe1ir la dedica!ória a 13e:uriu Cornel,

la st:va própi:1 inmge fum:r:lria. Un desdo

un del~ JI de la cobcna <1uan el 1úmul es 1rohava

oblidam, l>é a la gennana de b fundadora de

bl:unem 1empor:tl i signifi" Hiu insoli1 cn la resra

al moncstir de Sixcna i la relaciona amb el mestrc

del\ ..cpulcres del grup de Lxena i que podria

la capella, Urr:tca Anal Cornel, bé a Maria Cornd
- una ahra priom del segle ~w de la mmeixa

ser un record i una prcmonidó d':tntigucs i

de l..anaja o amb un deixeblc :.cu. Despr~s de
les im <..'~lig~cions de M. C. l;tcarr:t. l'anónim.

família-

:1 una de les quals correspondria

nov(:S siluacions en la dccor:Jció deis ~t:pulcres

bmej:u provisionalmcnt gr:'tcics a les Laules

rca lmenl

el sepulcre. També e' va 1enir en

pimals o csculpiLS. Pcl qut: fa :tb primers,

procedcnts de bnaja COsca), po1 idem ilk :tr-se

compte una 13eal riu Corncl, hipo!<! lica religiosa

pcrduL' en un:t majoria de c:tsos. podem n.wr
dar encara algu ns exemples trcscenlisles

amb Bla:.co de Gr:tiién.

del segle Jo.1ll que mcmre alguns au1ors in1cgren
cn b rebcióde priorc:. dclmon<..'stir(Asua, 1931.

con$crvats :1Caw lunya, com :tr:tla caix~ funeriiria
del dominic fra 13ernat de TrJI'esscrc~. alribu'ida

Tenint en comp1e les amigue; fOtogr:tfit'l>, és
pl:.tusiblc l'aproximació de l'au1or del scpulcre
d'lsabd d'Amgó :1 aquest pintor amgones

p. 44-45), ahres invesligadorsconsideren invcnció
del P. Moreno.
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duc~ u me~ 1 inculades a la indi'>lint;l llc-Jtnu

Corncl. Scgons aqueSI autor la pe\.l llc1dltJn.:l
M:ria obra de finals del segle xv i pim.1da Jll>r
un mcstre c:ual:l o arJgones, hipólesi que, en
l'cst:n :tctual de la investigació, no crci~m
prudent conflnnar o desmentir, pcr hé que
pugu i 'er de bona lógica recabar en eb principal;
tallers ar:agonesos. La tcsi de Po'' pot -.:r
contrastada amb les aproximacion.' de 't. C
l.1c:arrJ f:ll'orable

a una atribució conjunta tk"

"'puJcre, d'babel d'Aragó. lJea¡riu Comd 1
\!aria '\iménez Comel a l3bsro de GrJocn
ALCOY • RUÍZ QUESADA

Q\l.odr.1<k>. ti!-H. p. 93-91: Quadr:odo. !1<1<6. p 1" » 1
p.~! !now 101: Afro, 1913. p. 212-213• !}! !.l~. (;;n:b

<:opr.:,, 1916, p. 103-HH. Pano. 1916. p !IH·lJ•" \1\n
1') o!, p. 101. fl¡c 983: Post. 1111, 11)11, p. ~!o~~
11¡¡ 2 oo, ilrm, 1915, p. 10--l l: C.omón Mn.or, 19M, p ~ ot>
A l'l'lb~'' ~.1!.11-x:m.

D.- lt', tres urnes n'hi ha du.:~ de mide~ difert:ms.

És factihl~; que !'os b p1i0r:1 quatrccentista

pero semblants pel que fa :1 l't:structura de la

Be:nriu Corncl (l':tsct:ndcnci:l de la qual est:l

197 1, p. 251; L1t.oltr:.l, I'Jl)l p ! 16

c:lixa i la situació de k:s im:ugcs jaccnts de les

relacionada :11nb l:t familia reial. ates que era

IWill Predica de Sant Pere

difumes, pintades a In tapa dd ~epulcrt: amb els

neboda de la reina ~laria de luna, esposa del
reí Maní) la promotora d'aquesta mena d'en

davant de Sant Marc

brJ~os creuats sobre el cos. Sembb que no hi

ha problemcs pcr identificar la conue~ de
Barcelhos. l 'eslida amb indumentari:t cortcs.1na.

el 113 1. data del temps del seu abadiat. Podem

tot i qoe a la benefactora trcsccnti~a del

su posar que 1~l prc1 cure un emerrJmem semblam

monestir Maria Ximénez Comcl. dc>.~pareguda

per a ella m¡l!CÍ:\J t:n la C:tpella de la Trinit:u
i que. a p:1nir d'aqueM, ;emblaria també con

possiblemem el

1355

i fundador:t de la capella

de la TrinitaL se li supcrpos:1 un t loble en una
Maria Ximénez Cornd , tamh•~ comtessa de
l3arcelhos, mona cem any~ dcspr6 i prcsump1a

terramem, ja que ruma d'lsabcl d'Aragó. mona

1991. p. 244-247). 1~1 situació ~s enca r:J més

entre les man' que realitzarien les obres fa
qüest ion:ablcs eb plantejamems que expliquen

Bealriu Com e!, represcnt:1da dut:s 1 t:gades amb
l'hi\bit característic de Sixena. Quadr:1do obscrl'a

b doble aparició de lkatriu Com el en funció

que el sepulcre que en' pcnoca analitzar era buit

inscripcions.

i el descriu com a ce1101afl. E.' diferencia
claramem deis alucs túmub j:a que, po¡;,er per

No podem clonar per cena la teoria que
relaciona él sepulcre que ens ocupa . dife-rent
del que conté le:; re~tcs de la dama tres-ct:ntista,

preferent, es va decidir di,po.-.:ar la religiosa

amb UrrJt~l An:tl Corncl, ja que no disposem

orant en la cara front:al de la t<lixa, reservant la

de cap dada que corrobori aquesta relació, que

cobert:.1 i els laterals ab escuts del llinatge i b

!)a no rc lativit zava consideran! tam-bé I:J

creu del monestir. b cb ma, l'<.:stida :unb llll h:lbit

possibilitat que l:1 dama oblidada fos Ma ria

fose que comr:ast:a :amb una ampuiO.'>J toca

Corncl, prio1~1 ent re 1380 i 1399. D'altra banda.
ja hcm visl ('()111 el nom Beatriu sembla repetir

no és tampoc idemica a la dt• b

ahr~ umes

de la capélla. les caix<.:> relacionJde~ :unb la

cm

MOL. onv. 130 (núm. aniK: 243)

d\m error del pintor a l'hora de realitzar les

raons de disposició en el conjunt o !centra

eludir al miixim els daur:ll~ de fon~. la fui>teria

102 x 71

5egon quart def segle XV
Procedent de Bonaced (Osea). Dooc:eso de
IJeoda

tinu:lria amb el mmeix projecre en els any~
següems :1 la ~eva ckfunciú. ba falta d'identitat

blanca. és el tema exclusiu CJliC po~tl de rellcu
la digna austeritat de la pinlur:t, que scmbla

Pintura sobre ftSa

l'eniem modifica r la >ituació de les despulb
d'altrcs rncmhres del c asal familiar, o es con

germ:Jna ele Beatriu Cornd ( 1 427- I~SI) (l.ac;1rra ,
complicada a !'hora de reconl:ixer aquesta

Anllnim aragones (Cercle de Blasco de
Grañon)

se entre els Corncl. J'recisament Antonio Varón
al· ludeix :luna lk:ttriu Come!. mona el

1351,

religio-a de Sixt:na i gcnnana d'Crraca An:ll i dt:
la comtessa de lhrcelhos (Arribas Sabbcrri,

\ l':IU.\3

d'ha1 er CSiat reutilitZJt com J p<l!U

:tqu~'l>l companimem de retaulc. procl-dcnt lk

19-1. p. 253).

familia Comcl serien projt.'CI:ttk.'l! durJnt el:.cgle
XI'. De manera que podricn corrc,pondrc a un

la

desig de magnifkació del ll in:ugc Cornel que

explit~aria la confu~ió entre religiosa i priom que

c~ro-'>!onat:. de

explicari:a rencárrec del sepulcre corrt:sponem

hem fet const:ar antcriormcnt. Per tant, és dificil

vbió d'un episodi que, !Ot i així, resulta cncJrJ

pensar que els comiten ts deis sepulcres

idcntiflc:.a ble. En un imerior coben :uno 10ltJ
de;cohrim sant Pere, amb el seu carat1cn11ic

a la C01messa de Barcclho>. 01011:1 una cemüria
abans, i a l'omniprescncia de l'e~cut isolat i b1isat

pos~ible exbtt!ncia

d'aquesta religiosa

llin:tn:d. presenta nombrase~ ra!lladc'. forJt- 1

la pimur:a que ()CI')Ud1qucn b

deis Come! amb els Fcrnándcz Luna. L<1idcntitat

enca rrcguessin simultil niamem i per error dues
tombes eles!inades a la rnateixa persona a pintors

deis escuts ha ponat a pensar que les difumes

diferents.

eren germanes, quan en realit:ll >'hallr:l de tenir

la reb ció de:: lkatriu Corncl amb el pintor Blasco

hetcrogeni aud itori. J)'emre els present'>. IC\IILI
amb indumentaria con esana o ci1il, en Mlhl'l',un

en compte que els matrimonb dt: Pcre Cornel
i Urraca Arta! de lun:1 (pare~ de lt1 comtc.ssa de

de Cr:uién ( 1127 1 IS9>. antic mestre de J..:maja

la im:nge d'un ahre sam

-pobbció depenent del mo neslir- establena

m~ jorc, que "'
rt:preM:nt:t nimba! i dret. amb llarg:a harba f<N-a

Barcelhos) i de UuL\ Corncl i Brianda de luna

grilcics al gran retaulc d'Omiñena. conegut pcr

i poblada cabellera. Tot i que

(possibles pares de Beatriu Corncl ocgon~ Pano)

la rcprt>;cntació de sant Pere i sam Pau di.dopr«,

componen 13 pre,i,ncia dt:b e-cut:. dds Cornel

fotografles, en' aproxima indirectamem a la
coorden:ad:a artí,tic:t aragont.'S3 que connecta

crl'C que. :neses les caraaeristiqu"' dd ~JO

i deis Fern:índez de lun:1 indistintamt:nl. Per

més tard amb J':lctililal de Martín de Soria. nel'lOI

pen.on:ngt:. t:quiparable als apóstob rcprt"><11tJt'

tam, aquest fet explica la inclu'>ió d\1n> mateixos
escuts en els scpu lm .:s que comentem, pcr bé

de l'csmcntat pintor. Cal adl'ertirque Post atribuí
el sepulcre de ~la ria Xi mt!nez Cornel a Martín

pcr BJa,co de Gmñén a la predel ·b de IJ I'J"II
del r..:taule d'Ejea de los Caballero., <~:ml 'iopJr

que les defuncions de les rcligioses siguin

de Sori:a (1~49- 1 487), a

1:1 vegada que dóna

i Oració a l'l lort), no sembl3 l'er,emblam IIIU

scparades per cent any' de diferencia.

autories i cronologit:> difcrenciades per a les

wl idcntilk~ació. Contri\riamem, seria moh m,~

perfil , situat al damunl d'una trona i d:avant d'un

e- 1'3 Jll'R'<Ir o:n

