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El terratrèmol de rany 1428 va provocar la caiguda de l'anti
ga rosassa i, molt probablement, la de gran part dels vitralls
gòtics de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. 1
Tanmateix, la reparació d'aquests desperfectes no es va fer de
manera immediata, ja que, fi ns al 1459, no es va procedir a
l'encàrrec dels nous calats de pedra que havien d'emmarcar
el gran vitrall de La façana occidental de l'e glésia.

de l'església, ja que, el 15 de novembre de 1446, es van
subscriure uns capítols amb els pintors Francesc Vergós Il i
Joan Cabrera amb motiu d'unes obres que havien de portar
a terme al portal major de Santa Maria del Mar de
Barcelona.< Malaumdament, pel que fa a aq uest encàrrec, no
es té notícia de quines eren les tasques que havien de desen
volupar ambdós pintors, tot i que és molt versemblant que
tinguessin alguna cosa a veure amb les imatges del úmpà
principal del temple. En aquest sentit, la re tauració del
grup escultòric i del ptaró del timpà que hi ha al darrere ha
donat a conèixer l'existència d'u nes pintures, probablement,
del segle XVI, les quals am plien el programa iconogràfic del
portal.' A favor de la possible datació de les figuracions
pictòriques del timpà en el segle XV I, cal considerar unes
pintures que hi havia a la llinda del portal major de Santa
Maria del Mar, en què e figurava, segons comenten diver
os investigadors, la processó de Corpus del 27 de maig de

En aquest període de temps llarg, els obrers del temple de la
Ribera van donar priorita t a l'execució del retaule major, un
dels més importants de la C iüt:at Comtal, el qual va ser encar
regat a Bernat Martore ll , entre els anys 1433 i 1435.2 L a
documentació que fa re rerència a aquest moble, informa de
le dificultats econòmiques que van sorgi r per sufragar e l
cost de l'obra ja que la comanda no es va dur a terme de
manera global, sinó per parts. És a dir, a panir de l'any 1433
es va contractar la fusteria i la pintura del conjunt per taules
i, el 1447, es va pactar amb el batifuller Alard Plaça eJ d au
rat dels pinacles que coronaven les imatges dc la Mare de
Déu, sant Andreu i sant Joan Evangelista, les quals presi
dien el retaule, i de la resta del moble.'

1535.~

Poc abans de l'acabament del daurat del moble de l'altar
major, va ser que es va inc idi r en la reparació de la façana

Segons j a s'ha observat, la imatge de Crist de la Dèisi,
que substitueix la de Crist apocalíptic, i les de la Mare de
Déu i sant Joan Evangelista, com intercessors, sintetitzen
el Judici Final.' A partir d ' aq uesta com posició sinòptica
del te ma i atesos els vincles q ue manté amb altres motius,

I. El desplomament dels calats de lo rosassa dc l'església de Santa Maria
del Mar de Barcelona. a cau>a del rermtrèmol que va afecrar rot Catalunya.
\3 ocasionar vinr-i-cinc morts.
2 Vegeu DURAl\ 1 SAI'>PERE. A.. Barcelonn i la sna història. L ·an i la
Cllltura. Barcelona, 1975, 111. p. 117 i RUIZ I QUESADA. F.. cUna refle
XIÓ a l'entorn del raller de Bema! Martorell a partir de l'observ:~ció de cer
tes di~semblances pre:;ents en la seva ob!'a>o a Misu[.[iJnia ~n homeTUJtge a
Joan Amaud de Lasane, Barcelona, 1998, l, p. 433-436.
3. Les àpoques signades per Alard Plaça per al daurat de l retau le major de
l'església de Santa Maria del Mar dc Barcelona porren da1a dc 23 de febrer
i 27 de juliol de 1447. vegeu DURAN I SANPERE, A.. cit. supra, o. 2,
p. 124. L'any 1449, una vegada finalitzat el retaule. els obrers de Santa
Maria del Mar van signar un rcconeixernenl de deute a favor del fuster i
unarger Macià Bonalè per valor de dues-<entes cinquanta lliures correspo
nents a la quanútar pendenr d' abonar del preu de l'estructura del retaule
maJOr del temple. vegeu SANPERE I MIQUEL. S.. Los ctmlroctmJistas
catalan~s. Barcelona, 1906, I. p. 268.
4. Vegeu MADURELL I MARIMÓN. J.M., «El pintor Lluls Borrassà. Su
vidn. su licmpo, sus seguidores y sus obras» a Atwles y BoletÍit de los
Museos de Ane de Barcelona. Barcelona. 1950. Vlll. p. 375, doc . 364.
5. Atès que l'estat de conservació de les pintures és força deficient la dala·
CIÓ que proposem és forçosament orientativa.
6. Bonaventura Bassegoda comenta que Carles V va disposar, en aquella
ocasió, que seria ell un dels portadors del pal·li, juntamenr amb el duc
Ferran. l'infanr de Portugal 1 el duc de Cardona, vegeu BASSEGODA I
AMJGÓ, B., Santa Maria de la Mar. Monografia hist6nco-artística,

Bllreclona. 1925. I, p. 133, n. 17 -on cita la referència COROLEU, J.,
Du!Wrios de la Generalitat de Cataluña i esmenta l'any 1519-. iII. p. 19.
Les pintures, ja moll esborrades en els primers anys del segle xx, van desa
parèixer arran de l'incendi de l'any 1936, rnomenr en què. e va haver de
sub~llluir la llinda a causa del seu trencamenL
7. En l'àmbit de ta pintura gòtica catalana, l'escena de la Dèisi la podem
observar des del Pvllptic de la ~ida de Jesús de la Pierpom Morgan Library.
el aboral pels Bassa, fins a les darreries de I segle xv, en la major part de
vegades dins la narrariva de la vida dc Crist i, en d' altre , dins els passatges
dedicat&a l'arcàngel sani Miquel, vegeu-ne una reproducció a GUDIOL
I RICART. J.; ALCOLEA I BLANCH. S.. Pitlfum g61ica catalana.
Barcelona, 1986, fig. 21 t. També caldria esmentar d'una banda les pintures
de la capella de Sant M1quel del monestir de Pedralbes dutes a rerme per
Ferrer i Bassa i el seu raller. on el cicle cristològic finahtla amb la corona
ció dc la Mare de Déu. i de l'altra el paral-lelisme que hi ha em:re ta figura
ció inclosa en un dels arcs de l'oratori i l'escena de la Dèisi. Ens referim a
la figura de Crist mostranl le. llagues. entre dos àngels ponadors dels arn
bors de la Passió, i a les figures emplaçades en un registre inferior, les quals
tradicionalment han estai idcnrificades amb dos benaventurats. En relació
an1b els primers te~timonis que incloïen la iconografia de la Dèisi se sap
que, en data 30 de novembre dc 1343, el pintor Jaume Roma es va compro
metre a pintar-la en un ret.1ule destinar a l'església dels Carmelitans de
Perpmyll. vegeu ALART. M.. "Nore históriques ~ur la peinrure el les pein
tres roussillonnais.. a Bwll~tin de la Societi Agncole, Sclentifique e1
Utterai~ des Pyrtnüs Orienta/es. Perpinyà, 1872. XIX, p. 199-237 i
DURLIAT. M.• L'Art en el ~gn~ d~ Mallorca, Palma de Mallorca. 1964,

61
Butlletí MNAC. 4. 200 1

Francesc Ruiz i Quesada

dins aquesta mateixa escenificació, com la resurrecció
dels morts o la separació dels escollits i els rèprobes,
podria ser que l'encàrrec pictòric executat per Francesc
Vergés II i Joan Cabrera fos desenvolupar aquests temes
al plafó del timpà principal, a banda de la possible polí

cromia del grup trinitari de la Dèisi." Quant a aquesta pos
sibi litat, cal tenir present que les pintures que ara es
poden tornar a veure. a ambdós costats de Crist, ón la
Missa de sant Gregori i Ja Separació dels escollits i els
rèprobes, les quals podrien correspondre a una interven

p. 23~237, n. 20. Un del ~ cicles més complet&va haver de ser el del Retaule
de Guimedl, obra que va ser pintada per Ramon de Mur i de la qua l es con
~erven un bon nombre de compartiments al Museu Episcopal de Vic.
Malauradamem. el fraccionament del conjum i la pèrdua d'algunes escenes
impedeixen copsar el que \'tl poder ser el cicle més ampli, de la piniUra gòú
ca del Principal que ha esrat dedicat al Judici Fi na I. vegeu-ne una reproduc
ció a ci1. supra, fig. 39 i 533-547. En el camp de la mmialura catalana del
gòtic intemaciomtl, eaJ tenir present la magnífica figuració del Judici Final
del Missa( de sama Eulàlia. obra contractada a Rafael Destorrent~ l'any
1403 i con~crvada a la catedral de Barcelona. Tot i que a la pimura catalana
és moh nonnal que l' esceoiftcació de la mort de Crist a la creu ocupi la part
més elevada del carrer central. cal esmentar que l'escena de la Dèisi és la
que presideix, des d'aquest lloc. el Retaule de santa Amw de r església de
Cardona, dut a tcnne per Pere Vall, i el Rewu/e de .tant Antoni de La
Gr:tnadella. elaborat pel Mestre d'A lbatàrrec, vegeu-oc una reproducció a
cit. supra, lig. 476 i 589. En el primer cao,, el de Cardona. el discurs del con
jum està dedicat parcialment als passatges que impliquen el naixement de
~1aria i a la seva presentació al temple. els quals prefiguren el paper impor
tanl que va tenir com a intercessora en el Judici Final i vertebren una conti
nuitaL en la glori licació de Maria al Paradís. A més a més, ~· ha de destacar
la presència de sant Joan Evangelista i sam Amador al costat dc santa Anna
1 l:t seva filla. Eh darrers passatges hagiogràfics d'aquests dos sants. inclo
sos en el conjunt de Cardona, confirmen el senlit escatològic i soteriològic
del moble. ja que mostren sant Joan Evangeli~ta quan escriu l' Apocalip>i a
l'illa de Patmo> i el moment en què. gràcies a Ics pregàries fetes per sant
Amador, acom.egueix alliberar leo ànimes dels seus pare:., comdemnades a
l'espera del Purgatori. Quant al conjunt de La Granadella, el moment en què
els àngcb aixequen sant Antoni perquè no caigui en les temptacions del
dimoni esdevé la prefiguració de la seva pujada al Cel, incidència que. jun
tament amb l'assumpció de ~anta Maria Magdalena, justifica la figuració de
la Dèisi a la taula cimera central, d'acord amb un programa que confinna la
presència de tots dos sants al Paradfs. Com a peculiaritat icooogràlica
esmentarem que. en OCa>ions, es substitueix la figura de 'ant Joan
Evangelista per la de sant Joan Baptista, d'acord amb l'esquema orientaL En
aquest sentit. vegeu la Dèi'i del Rewule de sant Miquel de Castelló
d'Empúries. conjunt elabor.tt per Joan Antigó i Honorat Borra~sà. en el qual
també va intervenir Francesc Vergós U. Un teslimonj molt més antic. en
què també apareix sant Joan Baptista, podria ser la Dèi.\i del cor de l' esglé
sia del monestir dc Santa Maria de Sixena, ara conservada al Mu~eu
:--lacional d'An de Catalunya (}.1NAC/MAC 42229). Aquesta pintura. duta
a terme en el segle Xli i , esdevé un del~ primers exemples que cal tenir pre
sents en la fortu na icooogràlica del tema. Malauradament, l'mcendi que hi
va haver l'any 1936 va ocasionar greus lesions en la pintura, les quals difi
cu lten la lectura de l'obra. Als carcanyols <¡ue envolten la màndorla del Crist
Jutge es pot llegir: -.VENITE BENEDICT'I PATRIS MEl PERCIPITE
REGNU.\1 QUOD A VOBIS ET AB ORIGINE MUNDJ PARATUM. ITE,
MALEDICT'I. IN IGNEM ETERNUM QUI PARATUS EST DIABOLO
ET AI'\GELIS EIUS,.. Dins les connotacions apocalíptique> que envolten
l'escenificació dc la Dèisi, cal tenir present un te'limoni singular dins l'an
gòtiç català. Ens referim al Retaufe de Santa Clara de Vic. conjunt pintat per
Lluí~ Borras~à entre el ~ anys 1414 i 141 S. i a l:1prefiguració que fa la narra

tiva d'aquest moble en relació amb el Judici Fioal. Vegeu RUIZ i Qt:ESA
DA, F., «Lluís Borra~sà. Virgeo de la Espenmza. san Miguel y sama ClarJ.
San Francisco y las tres Órdenes franciscanas» a Cmhal011ia. Arte g6ticom
los s1glos xw-xv, Madrid. 1997, p. 148-154 (catàleg d'exposició). En aquest
comext, sembla evident que la taula de sant Francesc i els tres orde\ fran·
ciscans prefigura l'esceni(jcació de la Dèisi. Mitjançam una subúlesa ic~
nogràlica. en què es posen en paral-lel els sanh Jude> Tadeu i Simó i el'
ordes franciscà i dominic, es rememora la Traditio legis i es prefigura el
Judici Final que es deriva del sacrifici de frandscans i dominics. La mon
del~ darrers apòstols de la humani tat implica el final de la «Tercera edat,. o
«Edat dc l'Esperit Sant», 1, en conseqüència, es duu a tennc el Judici Final
Un Judici Final en què la figura de oalll Francesc. mostrant la llaga del cos
lai dret. prefigura la imatge de Crist i santa Clara al· ludeix a la Mare de Déu.
Per la connexió que manté amb Catalunya, també cal tenir present la taula
dc la Dèisi i altres compartiments dc ViiJahcnnosa del Rio (Castelló). con·
junt atribuït al Mestre dc Villahennosa. Una variant de Judici Final.oo gaire
este,a a Catalunya. en què l'actitud de la Mare de Déu mo&trJ diferèncie.o.
importants respecte al model més normalitzat, és analirzat per Ana
Domínguez Rodríguez. vegeu ~"Compassio'' y "Co-rcdemptio'' en las
Canti gas de Santa María. Crucifixión y Juicio Final» a Archii'O Erpwïol dt
Arre. Madrid, 1998,281. p. 17-37.
8. La restauració de la imatge dc Crist ha fet palès que el mantell va ser repin
tat en divcrsc> ocasions. vegeu MANOTE J CUVILLES. M. R..
'<Con~ideracion~ iconogràfiques de Ja decoració e,cultòrica de la façana- en
aquest mateix volum, n. 10. Pel que fa al pintor Francesc Vergós, artista fins
fa poc força desconegut. es tracta de Francesc Vergós U. 6U del pintor
France;c Vergós I i Banomeua, nebot de Jaume Vergós I i co>í de Jaume
Vergós Il. Gràcies als registres d'arxiu que el documenten se sap que va néi
xer l'any 1417 i que sovint va col-laborar amb altres artistes, com Joan
Cabrera i Pere Terrers. D'altra banda, creiem que Francesc Vergós ll és el pin
tor que aparei¡¡ actiu a l'En1pordà. a partir de 1448 i que va morir a principi~
de l'any 1453, vegeu PUJOL I CANELLES, M., «El retaule de sant Miquel
d'Empúries i la seva circulllStància sòci<rcultural» a Lnstirut d'Estudis
Empordanesos, Figueres, 1994.27, p. 45-79. La mort sobrada d'aquest ani'·
ta a l'edat de 36 anys, i la poca fonuna que ha tingut l'aparició de la docu
mentació que infonna dc la seva activitat, han estat el~ mocius principals pels
quals ha pa.>sat qua;i desapercebuL. Tanmateix, a partir del contracte del retau
le de I'Hnspital de la Santa Creu de Barcelona, el qual va ser donat a conèi
xer per Francesc Carrera.~ i Candi, cal tenir present aquest pintor de la Ciutat
Comtal, vegeu CARRERAS I CANDI, F.. «Lo retaule barceloní dc la Santa
Creu. obra d'en P. Terrers y d'en E Vergós» a Boletín de la Real Academia de
Buena.r Le1ras de &m:elona, Barcelona, 19 J3, 52. p. 217-220. El preu que
s' havia d'abonar a Francesc Vcrgós U i Pere Terrers per dur a tenne el conjunt
de la Santa Creu, 800 norins. acredita aquesta atenció i, d'acord amb lc; nOli·
cies d'ambdós anistes. sembla ser que el paper capdavanter el va tenir
Francesc Vergós Il. Vegeu també, WEBSTER, J. R., «:-iicolau Verdera dc Vic
i altres pintors catalans dc l'Edat Mitjana» aAusa, Vic. 1997, 138, p. 271-275.
Amb data 4 d'agost de 1435, els pintor:. Pere Terrers. Joan Cabrera i Fmncesc
Vergó; JI van signar una treva amb el brodador de Saragos~a. Pedrode Omeia.
Quatre anys més tard. el 16 de setembre de 1439. Pere Terrers 1 Francesc
Vcrgó> 11 es van fer càrrec dc pintar i folrar un drap imperial, el qual va .er
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ció dirigida amb la finalitat d' actualitLar lc antigues
e~en ilïcacion s gòtiques, més si es té en compte l'em
plaçament exterior i que el grup trinitari ha estat repintat
diverses vegades.•
Le~ pintures del timpà dc Barcelona, situadcl. al darrere de
la Dèi5i. e devenen un refe rent que mostra la seqüència
de la 'íalvació i de la condemna. La missa de l.ant Gregori. de
la mateixa manera que la mil.sa dels difun t!>, està relacio
nada amb la idea de salvació de les ànimes del" difunts. "
Segons la tradició, va !>er::\'! ' església de la Santa Croce de
Roma on sant Gregori va tenir la visió del Crist de la
Pietat, també anomenat Baró de Dolors. Aq uesta icono
grafia, la qual va tenir una àmplia difu!>ió en el!i <;egles del
gòtic, té com a lloc preferent d'emplaçament el comparti
ment central de le~ prcdcl·les i es caracteritLa per la figu
ractó de Crist de mig cos. una vegada crucificat, incorpo
rat dms el sepulcre. Atès que la visió es va produir en el
moment en què sant Gregori oficiava la rnio;sa, la compo
~i c ió es va enJiaçar amb la renovació del sac rifïci de Crist
mitjançant la missa i amb l'extens programa de la salvació
de les ànimes. Així done!>, no és estrany que, en moltes
oca'lion~. apareguin rcprcsemades en una mateixa pintura
lc~ tmatges de la Mis<;a de sant Gregori i dc la Salvació de
les ànimes, tal com es pot veure en el timpà del portal
major de l'església dc Santa Maria del Mar de

Fig. I. 1ímpà del ponal major de l'e.,glé,ia dc Santa M,uü del MM dc
Barcelona. Mi~>a de >ant Gregori.

doo~t per Jaume de Tagamanent a l'orde de fr.rres pnxlicadol"o. \egeu MADU
RELL I MARIMÓN. J.M .. •El anc en la comarca alw de Urgcl» a Anales y
&,fnín de los Museos de Aru de Barce/Otra. Barcelona. 1946, IV, I. p. 66. El
17 dc gener de 1443. COOJUntamcnl amb Joan Cabrera 1 ahre\. "a 'ignar un
rebut al mercader Joan Andreu pel lhuramem d'una quanlllat en comanda. El
JO d.: -.ctcrnbrc de 1446, va cot-rar dels marmesso"' u:,tamcntario, d'Antom
Tallandcr, àlies mo;>èn Borra, la <¡uanlltal de 17 florin'> per pintar un escut,
bandcrc~ i els ~enyals heràldics <1 la tomba del difunt, ~ituada al clau>tre dc la
catedral de Barcelona. vegeu MADURELL I MARI MÓl\ . J..\1 .. «El pintor
Uuf, Borrassà. Su vida. su ticmpo. \U;, seguidores y o,uo, obnLS» a Anoies y
Bo/aín de/os Museo:r de Arte ¡/e Bart:elona. Barcelona. 1949. VTI. p. I05. 204
1W5. reg. 602. El 13 de mJrÇ de 1448. el. v:1 comprometre a fer un corúnat·
te al mercader Manel de V1l.1plana. pel preu de 22 flonn,, MADURELL I
MAR I\1ÓN, J.M., •El prntor U uí' Borrassà..... dt. lupra. L n nle• mé, tard.
cl9 d'abril de 1448, va ~ignar una àpoca de IQ lloriru. per • duabu, ymagim·
bu'> 'ive figuris per me picu'" en el Rt'llwle de .mm Miqurl de Castelló
d'Empúries, vegeu PUJOL I CANELLES, M., cit. .supro. p. 73. El 16 dc
desembre d'aquest a11y (144!1) va nomenar un procumdor per liquidar tots els
~o,umptcs que tenia pendent~ a 11:ll'ragona, vegeu SAN PERE I MIQUEL. S.,
l'U. 111pra, n. 3. li, p. 46. L' an> 1450. ell i el jo~ e pintor Llorenç Madur es van
comprometre a pintar un retaule de\lmat al convent dc domimes dc Puigcerdà.
el qual v:1 c;er linalitLat per Banomeu Bossoro. a causa dc la mon de Francesc
Vergó, 11 a princip1s de ran)' 1452 Un any aban~. el 7 de febrer de 1451.
havra 'ignat a JUa. juntament amb Madur, un contracte per ponar a terme un

n:taulc dcd1ca1 a :.anl A01on1 de l>àdua i sani Bemard1. que
ia d'empla~';U'
a J'e,glésra del con\ent del' framcnon; de Ptrpin}à. ¡x:rò que tampoc no \a
potlcr acabar. Tanmatel),, aque\ta obra va c;er duta a terme pel pintor Joan
Mal e<>, Ja que. amb data IOde maig de 1452. va .,.,.,. cnc.ll'fCgaJa a aque't aniJ.
1.'\, ~egeu DURLIAT. M.. Arts Ancrem du Rouvsilltm. Perpin)à. 195-l. p. IlO
i 254.
Lc' referèocies rei,LUve~> a Joan Cabrera l'emplacen dm'> cl t..:m:ny decomuu,
ja que no es té nOi ícra que comrac1é' cap retaule. El 20 dc juliol de 1450,
Jo,m Cabrera va cobmr del procumdor de Sanx,, Xm1enio, dc Foix la quanti
l:ll dc 55 norins per Ja pmtum de Ico, reixes de la capella dc Santa Clara de la
catedral de Barcelona i 2.5 llorin' per pintar de divc!'W'> colol"o una columna
dc pedra que hi haHa en aquest oouori. vegeu SA 'PERE I \11QUEL. S.. dt
Iu¡>ra. n 3, I. p. 296 i 297. D'ahra banda. c;e \ap que v:1 monr a pnncip~'> del
mes d'octubre de 1458. vegeu \1ADURF.J..L I MARIMÓl\, J M.. • El anc en
la comarca de... ». cir. su¡1rt1. p. I05.
9. Les anàhsi~ físique' i qurm1qucs de les pinture' del timpà han donat a
con~i~cr l' ex1s1ència dc Ji vcr'c~ capes de pintura ameriors, les quals cnca·
ra f'a n rnés plausible l' cvcnlualit;H que France,c Vcrgós 11 i Joan Cabrem
fos~in els auto~ d'una dc lc~ imcrvencion, pletòriques que e, van fer al
rerefons del grup trini tan. En relac ió amb la mtervem:ió dc restauració i lc'
an~hsi'>, vegeu l'arucle d' Antom Morer 1dc J. B.ldia i GómeL que s'inclou
dins nquc,ta publicació
IO. En relació amb Je, m1sc;e, dc 'illnl Gregon 1 de les Ammeí'. vegeu
TRENS, M.. La Eucari:.tflJ i'n l'I ane e:rpañol. B.li'CCiona, 1952. p. 126-146.
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En relació amb la vi ió del Baró de Dolors, eaJ esmentar
paraJ.Ie li me que la imatge manté amb el Crist del Judi
Fi nal. més si es valora que tots do mostren le nafres d
martiri i que sovint estan envoltats dels Instruments de li
Passió. D'acord amb un esquema que es regeix per l'atem·
poral i tat, el Baró de Dolors prefigura la segona vinguda de
Crist i la alvació definitiva segon es por advertir eQ
diverses pintures de l'àmbit llevantí, en les quals es crea
una interre lació entre la Missa de sant Gregori i la
Separació dels e collits i els rèprobes amb la Dèisi del
Judici Final. 11
El 28 de maig de 1459, e ls obrers de Santa Maria del Mat
Francesc Llobet, Galcerà Dusay i Pere Grau van encarre
gar als mestres de cases Pere Joan, Andreu Escuder,
Bernat 1 adal i Bartomeu Mas. la nova traceria de la rosas.
sa del temple, de característiques n amígeres. L'obra va ser
valorada en 550 lliures ( 11 .000 sous), preu que incloïa l'a·
bonament dels salaris. les bastide i els materials. entre el-,
quals s'assenyala que •<metran bona pedra de .Montju·
hic». u

Barcelona." D' altra banda, r àm plia difusió de la imatge
eucarística es va prod u ir perquè les oracions en sufragi
dels difunts havien d ' erectu ar-se davant la visió cristolò
gica de san t Gregori i per les àmplies indu lgències q ue es
podien assolir. :

Poc més tard, el 13 de j un y de 1460, els mateixos obrers van
contractar el vitrall de la rosassa, que s'esmenta en eJ docu·
ment amb el nom de la O, a Antoni de Lonhy, pintor de
Tolosa de Llenguadoc. En el contracte, s'indica que, en el
proper mes de febrer, «ell serà personalment en la present
ciutat de Barchinona, e aquí ell obrarà e pintarà, e ab tot on
degut compliment metrà en la d ita O tots aquells vidres pio·
tats e acoloratS e ab ymages e masonaria, segons se per
tany... E essent feta la dita vidriera dels dits vidres, promet
lo dit Antoni fer la capa de fil d'aram~. 1 5 El preu convingut
per aquesta obra va ser de 400 nori ns correntS (4.400 sou ).

I I. Les escenes de la missa de les Ànimes i dc la separac ió dels escoUits
1 dels rèprobes van tenir una àmplia difus1ó en la pintura catalana del
segle xv i sovint van ser reprcscn1ades dtns una mate ixa composició.
L'acceptació d' aquestes figuracions es pol observar a la predeJ.Ia dels
retau les del Stml Esperit de l'església de Santa Maria de Manre~a. fet per
Pere Serra el I 394, de Sant Miqr1el de la catedral d'Elna, de Sant Miquel
i sant Pere dc la Seu d'Urgell , dut a tcmle entre 1432 i 1433, i de Sam
Miquel de Sant Pere de Terrassa, ret per Jaume Cirera i Guillem Talarn
entre els anys 1450 i 1451. Vegeu-ne una reproducció a GU DI OL I
RICART, J.: A LCOLEA I BLANCH, S., cit. sr1pra, n. 7. fig . 22, 341, 694
i 705.
12. Gràcies a les set oracions dc sant Gregori es podia aconsegui r fins a
~torze mil anys de perdó. vegeu TRENS, M.. cít. supra. n. 10. p. 137.
13. Ens referim a la M issa de sam Gregori i Judici Final de Sant Mateu

(Castelló) t a una taula de procedència valenciana que es consCTI/a &.
Museu :-lac•onal d'Art de Catalunya (MNACIMAC 9922). entre d' altre.> . Pt
que ra a la relació entre aquestes taule; 1 les de CorteS d' Arenoso, Onda
Canet lo Roig. vegeu SARALEGUI, L. DE. «M iscelanea de tablas valen
cianas» a Boletln de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1931,
XXX IX. p. 2 16-227. D'aque~t art ic le. és especialment interes~ant la biblio
grafia que Saralegui esmenta a l'entorn del tema que ens ocupa. així com
1ambé les po ibles connexions que e~table1x l'estudiós amb divmo
escrits coetanis.
Al Museu Sant Pius V de València es conserven dues taules amb aquesta
mateixa iconografia, atribuïdes al Mestre d' Artès, una de les quals inclou
l'escena dc la Coronació dc la Mare de Déu al cim del reU!ule.
14. Vegeu DURANT SAN PERE. A., Pera la lrisròria de l 'Art a Barcelcllll
Glosses r documems dv.persos, Barcelona, 1960. p. 22-24.

F1g. 2. límpà del portal maJOr de l'església dc Santa Maria del Mar de
Barcelona. Separació dels escollit~ i els rèprobes.
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Fig. 3. Antoni de Lonhy. Rosassa de la façana principal de I"església de
Sama Maria del .\1ar de Barcelona. Institur d' Estudis Catalans.

Fig. 4. Detal l de la rm,a;sa de la façana principal de re,glés ia de Santa
~1aria de l Mar de Barcelona. Coronació de la \1 arc de Déu. Servei del
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

dels quals cobraria 100 fl orins a Tolosa i la resta una vega
da finalitzat e l vitrall.'6
Tot i que en el contracte no s'anomenen les fig uracions que
s' havien de representar al vitrall. la sortosa conservació del
conjunt vitri informa que el tema escollit va ser la
coronació de ta Mare de Déu. Aquesta escena és la mateixa
que s'inclou a la clau de volta del presbiteri, però ta distàn

cia de més d'un segle que separa la imatge dc l' interior i ta
de la façana evidencia revolució important d 'aquest tema al
llarg del segle xv. Malgrat tenir present la forta reparació
que es va haver d'efectuar a totes les claus de volta, a causa
de l'incendi que va patir l'ed.ifici l'any 1936, la iconografia
de la Coronació de la Mare de Déu del presbiLeri segueix la
tipologia figurativa més normalitzada en el segle xtv,
segons la qual dos àngels glorifiquen amb música el

15. Quant a la documentació re lativa a l'activitat d'Antoni de Lonhy a
Tolosa de Llenguadoc i a Barcelona, vegeu DOliA tS, C .. L'cm à Toulouse.
Motériaux pour servir à son Histoire du .n e au xvwe siècle. To losa de
Llenguadoc-París. 1904; SA:--IPERE l MIQUEL. S .. c1t. supra. n. 3. I.
p. 31 1-313; MADURELL I MARI.MÓN, J.M., «El arte en la comarca...».
cif. supra, n. 8, p. 90-92; MESURET. R., «Antoni dc Lonhy» a Anales y
Bolet(n de fos Museos de Arte de Barcelona. Barcelona, 1951, IX. p. 13
17; DU RAN I SAN PERE, A., cit. supra, n. 14, p. 22-26 i DURAN I SAN
PERE, A .. ci t. supra. n. 2. p. 228 i 229: AJNAUD DE LASARTE. J. et al..
Corpus \litrenmm Medit Aevi. Els l'itrafls medievals de l'església de SanUI
Maria del Mar a Barcelona. Barcelona, 1981. p. 18, 19 i 49.
16. Tot i que en aquesta data el valor de canvi del florí d'Aragó ja no era
d'li sou; barcelonins, l'aclariment que es fa e n el document, on es diu que
equivalien a 220 lliures. ens iofonna que en realitat eren norins corrents

(unitat de compte que ~í que equivalia a li sous barcelonins), vegeu CRU
SA FONT l SABATER. M .. Història de lo moneda catalorw, Barcelona.
1996. p. 182. El 24 d'octubre de 1461. Antom de Lonhy va lhurar una
àpoca per valor de 67 escuts i 6 grossos d'or. El canvi dc l'escut francès en
aqueMa data no era de 22 sou;, com comenta Joan Ainaud. si nó que <!I valor
d'equivalència era proper al~ 16 mu~. vegeu SALAT, J., TrOJodo de fas
monedas labradas en el Principado de Cawlwia con instmmemos justifi·
catil os. Barcelona. J 818, L p. 89. El canvi de l'escut francès en 22 sous es
va fer a panir de l'any 1-172, data en què el norí ja no tenia un valor de 13
~ous, sinó de 16 sous i 6 diners. vegeu BOTET I SISÓ, J. , Les monedes
catalanes, Barcelona, 1976, 11, p. 252 i 296. Així doncs. la quantitat abo
nada devia ~er equivalem als 100 florin; corren1s que s'esmenten en el con
tracte com a primer pagament, vegeu AINAUD DE LASARTE. J. et al.. cit.
supra. n. 15. p. 18 i 19, 11. 26.
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moment en què, assegutS en un tron Pare i Fill, Crist corona
Maria. Aquest esquema visual contrasta sensiblement amb
el que centra la rosassa del temple barceloní, ja que, en
aquest cas, és la Santíssima Trinitat qui corona la Mare de
Déu, la qual, agenollada, centra la composició. 17

diàleg que enllaça, però que no unifica, i en e l qual el refe
rent paradisíac no traspua amb la força del de Santa Maria
del Mar. 19 El que esdevé en aquest temple és la constatació
d' un esquema iconogràfic amb aspectes innovadors, carac
terístics de les acaballes de la primera meitat del segle xv,
en què es produeix una major vinculació entre les iconogra
fies de la Dèisi i el Judici Final amb la de la Coronació de
la Mare de Déu, ja que s'integren en una mateixa composi
ció.20 En aquest sentit, cal considerar la Taula de la
Coronació de la Mare de Déu de Villeneuve-lès-Avignon
- obra contractada a Enguerrand Quarten l' any 1453,2' en la
qual és Crist crucificat qui presideix el Judici-, i altres
obres, com la Taula del Judici Final de finals del segle xv
conservada al Musée des Arts Décoratifs de París, on s'in
clou la presència de la Dèisi, d ins l'escenificació del Judici,
i la fi guració de la Coronació de Maria.z2

En relació amb el possible ll igam de la figu ració trinitària
de la Dèisi del portal major del temple de la Ribera i l'esce
nificació de la CoroiUici6 a la rosassa, emplaçada a la part
super ior de la façana occidental, Philippe Verdier, en la seva
obra dedicada·al moment en què es confirma Maria com a
Reina del Cel, comenta el vincle entre les teofanies del
Judici Final i de la Coronació de la Mare de Déu i assenya
la que aquesta darrera no només és l' última teofania de l'art
cristià sinó que «vient immédiatement après le jugement
dernier, qu' il complète et quï l consomme». 18 El nexe entre
ambdues iconografies es pot apreciar en obres del segle xm
i de la centúria posterior, tot i que en aquestes produccions
es constata un tractament més individual, generador d' un

El referent de Villeneuve-lès-Avignon obliga a replantejar
l'esceni ficació de la Coronació de la Mare de Déu de l'es-

17. La referència a la Santíssima Trinitat del vitrall podia mantenir un
paral-le l, a l' interior del temple. amb les tres puntes del retaule major dut a
terme per Bernat ~1artorell, vegeu n. 2. L'any 1503, l'imatger Joan
Alemany va firmar una àpoca d'I lliu ra i 16 sous per a la fusta i la mà d'o
bra d' una carxofa que s' havia de posar a l'altar major, al lloc oo era Déu
Pare. D'altra banda, també es van abonar 3 lliures i 5 sous a Nicolau Bernat
per pintar la carxofa i la figura esmentades. les quals devien estar emplaça
des al cim d'un dels pinacles del retaule, vegeu RUIZ 1 QUESADA, F., cir.
supra, o. 2. p. 434.
18. Vegeu VERDI ER, Ph., Le Couronnement de la Vierge. Les origines et
les premiers déve foppemetll.l' d'w1tilème iconogràphique, Montreal-París,

Coronació de la Mare de Déu. El Retaule de la Resurrecci6 de Jaume
Serra, conjunt que va dur a terme aquest artista l'any 1381, inclou l'esce
na de la Dèisi al carrer central i la de la Coronació de la Mare de Déu en
una de les taules cimeres del conjunt, vegeu-ne una reproducció a
G DIOL I RICART, J.; ALCOLEA I BLANCH, S., cit. supra, n. 7.
p. 307, fig. 242. Les figuracions de la Coronació de la Mare de Déu tres
centistes i de les primeries del segle xv es diferencien de la de Santa Maria
del Mar, ja que només inclouen les imatges de Crist i de la seva Mare. La
pintura catalana ofcrei:~t Wl bon nombre d'exemples de la iconografia dc
l'escena de la coronació. en els quals, Cri st, assegut a la dreta, procedeix
a coronar Maria. En aquest sentit, vegeu, entre d 'altres, el Retaufe de
Vifamur del Mestre d 'Estamariu. e l del monestir de Sixena, el d'Abella de
la Conca i el del Sam Esperit de Manresa del taller dels Serra, el del
monestir de Santes Creus de Guerau Gener i Lluís Borrass.\, e l de Vila
rodona de Joan Mates, el de Sant Martí Sarroca de Jaume Cabrera i el del
castell dc Solivella de Mateu Ortoneda, etc. Quant a la santa Trinitat que
corona la Mare de Déu, cal es mentar e l Retaule de In Mare de Déu de
Momanyana, pintat per Pere Garcia i el seu taller, i el Reraufe d'Esca/arre
del Mestre de Viella. Vegeu-nc una reproducció a GUDlOL I RlCART, J.;
ALCOLEA I BLANCH, S., cit. supro. n. 7, fig . 310-3 l2: 18.270 i 22:
360; 423; 452: 532. 944 i 952. respectivament.
En l'apropament a aquesta associació, la qual es dóna a la façana de l'es
glésia dc Santa Maria del Mar de Barcelona, no es pot oblidar que
l'Ascensió de la Mare de Déu al cel es va produir a la vall de Josafat, lloe
on esdevindrà el Jud ic i Final.
21. Vegeu LE PICHON, J. & Y., Le mystère du Couronneme/11 de la Vierge.
París, 1982 i STERLING. Cb., Enguerrand QuartOIL Le peintre de In Pietà
d'Avigno11, París, 1983.
22. Pel que fa a la Taula del Judici Final. vegeu BLANC, M., Retaules. La
Co/iection du Musée des Arts Décoratifs, París, 1998. p. 111-112. Cal des
tacar els punts de contacte entre la figuració de la Coronació de la Mare de
Dé u de París i Ja de Barcelona. atès que la primera també apareix repre
sentada dins un cercle i envoltada de sants.

1980. p. 9.
19. Yvcs Christe comenta que •dans les Biblcs moralisécs, de maoière fré
quete. c'est l' Eccfesia, voire même un couronnement de l' Eccfesia par le
Christ, qui introduisenL le Jugement dernier [...] La vision de Jérusalem,
vision tout à la fois préscotc e t future. peut à soo tour servir dc suppon à
l'ex pression d'u n Jugement futur. Je ne retiendrai que cet exemple, tiré de
la Bible de Vienne, au début du c hapitre 21. En lrdnscription allégorique
de l'apparition de la Jerusalem 11ouvelle qui descend du ciel au-devam
d 'une terre et d' un ciel nou veaux. on voit à nouveau un couronnement de
l' Ecclesia. Comme I'Eglise oc pon c pas la coupe. son atribut habiiUel, o n
pourrait hési ter entre un couronne ment de la Yierge et celui de
l' Ecclesia», vegeu CHRISTE, Y., Jugements Demiers, La Pierre qui Vire,
1999. p. 88-90.
20. El Portal del Judic i i de la Coronació de la Mare de Déu de l'església
de Sant Joan de Bruges i els díptics parisencs de marfil del Museu del
Vaticà (cap a 1260) i del Metropolitan Museum de Nova York són exem
ples d'aquest tipus de relació, més e nll:1 de les façanes de les catedrals
franceses, corn la de Reims, en què es poden emplaçar totes dues esce nes
en els gablets dels portals. Vegeu-nc una reproducció dc les obres esmen
tades a VERDJER, Pb., cir. supra, n. 18, p. 10. fig. 27, 28, 38 i 88. En
aquest plamejament. oo es pot oblidar que la pintura cata l~ na del darrer
tres-cents ja ofereix testimonis que relac ionen la imatge de la Dèisi amb la
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Fi¡¡ 5 Enguerrand Quanon. Taula d~ In Coronaci6 d~ Ja Ma" de Déu
dc VillencU\C· lè'>·A\'ÍgrtOO.

glésia de Sant.a Maria del Mar de Barcelona e n funció de la
resta de figu racions que s' han comentat lins ara i, d 'aques
ta manera, copsar e l progra ma iconogràfic que ofere ix
la façana del temple marià. La interacció que palesa la
Coronació amb la D èisi del portal. que j a s' ha comentat,
sembla evident si ens apropem a la figuració vítria tenint
prese n t~ les con notacions paradisíaques que mostra.
Aque ta interpretació més àm plia del tema és un dels prin
Cipals triomfs as olits a la taula de Villcneuve-lès-Avignon
i el que <rembla regir la intervenció de Lonhy a la façana bar
celonma. Quam a aquesta qüe úó, no se . ap res de les figu
racions que van poder ornar l'anúc vitrall, desplomat el
1428. ni de la possible connexió am b el grup trinitari del
portal, ni am b les possibles pintures del timpà. Tanmate ix,
és probable que la decoració pictòrica de l ti mpà del portal
maj or complementés el missatge sintètic que palesen les
tres escu ltures de la D èisi i que l'èxit de Lonhy fos crear una

D'altra banda, dins una iconografia méc; àmplia, creiem que
la solució integradora de la façana també es pol constatar en
e l segon nivell dels vitralls, a l'alçada de la rosassa. En
aquest sentit. la presència del vitrall del Judici Final. en el
qual !>Ïnclou el grup trinitari de la Dèisi, sembla corroborar
e l mateix programa iconogràfic que es visualitza vertical
ment a la raçana, però en aquesta ocac;ió en un sentit hori t
zontal i dc~ de l' interior del temple. 21 En tots dos casos, es

23. El Vit roll dtl Juí \a ser executat pel \itrnllcr d'Avinyó Se\erí
()e,ma,ncs. l'any 1494, vegeu AI:'IAIJD DE LASARTE. J. el aJ.. ell.
Jupro. n. 15, p. 20-21.25 i 199-210. L'escemficac ió de l Judtcí Final oo va
ser un Lema exclusm dels edtfici~ rehgio~o~. stnó que també es va
emplaçar en ajuntaments i palaus de ju~t ícia. En aquc,l semi t. cal consi
derar el \'ilrall del Judici FillOl. llavorat per Terri Demé,, o de Metz.. l'any
1449 d'acord amb un disseny del pintor Guillem Talam. executat per a la

capella del Trcnlenari de la Casa de la Ctutat dc Barcelona. lloc que pre
~tdia el R~tault- d~ Ja Mare de Déu dels Coru~/Jers, pintat per Lluís
Dalmau entre el~ any~ 1443 i 1445 ( \tNACIMAC 15938), \egeu PU lG
GARf. J.• • Noricia de algooos artista~ catalan<!\ inédltos de la Edad Medta
y del Ren.Jctmiento. Apuntes leídos en ~-.ión dc 17 de junio de 1871 " a
Mt'morias d~ la Real Acad~mia de Bue11ar útras de Barcelona,
Barcelona. 1880, 111. p 84.

Fig. 6. Façana principal de l'església dc Santa MClña del \ 1:u- de Barcelona

interacció entre el portal i el vitrall, mitjançant la qual cal
replantejar qualsevol interpretació particular sota un esque
ma iconogràfic vertical que abasLi LOla la façana.
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Quarton i, així, poder abastar el Paradís, el Cel, la Terra. el
Purgatori i I'Infern.24

percep un diàleg que té com a cloenda final la imatge para
disíaca de la O, centrada per Maria, la qual evidencia l' in
crement moll important que palesa la devoció mariològica,
en aquestes dates del gòtic.

M itjançant la imatge de Crist evangèlic, a Barcelona es
constata la promesa que implica la figura de C rist crucifi
cat de l'obra avinyonesa, d ' acord amb un concepte en què
rege ix l' atemporalitat. En el cas de Villeneuve -lès
Avignon, l' arbre de la creu és el suport de la Jerusalem
celestial 25 i es converteix en arbre de la vida, mitjançant la
mort de Crist i el seu triomf sobre la mort. 26 E n re lació
amb aquesta qüestió. cal apreciar la continuïtat q ue hi ha
entre la creu i la imatge de Maria, així com també l'em
pl.açament centra l de la Mare de Déu, la qual, tant a
Avinyó com a Barcelona, esdevé l' arbre de la vida del nou
ParadisY

A la tau la de Villeneuve-lès-Avignon, hi ha un estrat quà
druple: Paradís, Cel, Terra i Purgatori-Infern, concil iats per
la figura de Crist crucificat, mentre que a la façana de Santa
Maria del Mar, a causa de les limitacions lògiques que crea
l'arquitectura, s' observa un tractament integrador, en què no
podem obv.i ar· la distància de més de cenr anys que hi ha
entre el grup escu ltòric i el vitri. Tanmate ix, la visió que ofe
reix. la Dèisi i la rosassa a l'espectador ve conciliada pel
gablet que culmina el grup trinitari amb l' acabament de
la creu, sobre la qual sembla gravitar la visió teofanica de la
Coronació.
L'originali tat de l' escenificació avinyonesa i barcelon ina
resideix en el fet que la imatge de la Coronació va més
enl là del seu significat mateix i esdevé la figu ració del
Paradís i de la Jerusalem celestial. Així doncs, a r enrom
de la visió que g lorifica Maria i seguint la traceria del
vitrall s'emplacen un bon nombre de fi gures de sants i
àngels disposades en cercles concèntrics dins la O de la
rosassa, Ja forma de la q ual fa referència a l'eternitat i al
Paradís. Tanmateix, en el cas de Barcelona, cal tenir pre
sent la resta de la façana per poder apropar-nos a l' univers
cristià que plasma el programa iconogràfic de !.'obra de

La fortuna de l' escena de la Mare de Déu agenollada i coro
nada per la Trinitat la podem resseguir des de comença
ments del segle x v, segons com es pot apreciar en la com
posició atribuïda al.Mestre de Burgo d ' Osma i conservada al
Cleveland Museum of Art. 28 Tanmateix, pel que fa a l'es
quema visual barceloní cal tenir present el lligam de Lonhy
amb França i l' activitat del pintor Enguerrand Quarton a
Avinyó. El nexe que hi ha entre l'escena mariana de
Barcelona i la Taula de la Coronació de la Mare de Déu
de Villeneuve-Iès-Avignon obliga a tenir present, com a
rninim, el coneixement per part de Lonhy de l' obra de
Quarton. Quant a aquesta qüestió, cal tenir en compte que

24 . Segons Panofsky, el retaule de Villeneuve-lès-Avignon «represente
moins lc ''CoLLrOoncmc nt de la Vicrgc" que tou te la hiérarchie de l'univers
religieux », vegeu PANOFS KY, E., Les primilifs flamands, Farigliano,
1992, p. 384-385.
Els vitralls de la rosassa de r església dc Santa Maria del Mar esdevenen
una de les obres mestres de Lonhy, els quals. gràcies a la darrera restau·
ració. evidencien l'elevada quali tat artística de l conj unt. L'orga niu.ació
de l'espai vitri emplaça la Coronació de la Mare de Déu al centre de la
compos ició, e nvoltada d 'àngels blaus pintats amb grisalla. A l'entorn
d' aquest nucli central. hl ha diversos cercles concèntrics. dels quals, el
primer inclou figuracions geo mètriques; e l segon mostra e ls s fmbo ls
dels quatre evangelistes entre formes geomètriques; e l tercer està dedicat
als apòstols i als evange li stes; e l quart als sants màrtirs; e l cinquè als
à ngels músics; e l sisè al s sants màrtirs. bisbes, fundadors i confessors.
Entre els cercles tercer i quan, i e ntre e l quart i c inqoè hi ha altres dos
cerc les més amb escuts que contene n les quatre barres i la cre u de sant
Jordi. entre figuracions de tipus geomètric, vegeu AINAUD DE LASAR·
TE, J. et al.. cit. supra. n. 15. p. 49-189.
25. En aquest sentit, recordem que , segons e l pensador i escriptor cristià
Orígencs, «arbol y cruz se erigen en el centro de la ti erra. so tenlendo al
universa».

26. En uo marc proper, des del punt de vista iconogràfic. cal tenir pre
sent una obra pràcticamenl coetània a les dues que hem tractat fins ara.
En s re ferim al Reliquiari de la columna del Museu de la Catedral de
,\ 1allorca atribuït a l'orfe bre Antoni Ol iva i pintat per Miquel Alcanyís,
cap a l'any 1445. En aquesta obra, le s veròni ques de Cri ot i Maria apa·
reïxen coro nades al ci m d ' un arbre, e l qual ha estat apropat a l'arbre de
la vida de la Jerusalem celesú al i a l' arbre de la nau de l' Església. vegeu
RU1Z 1 QU ESADA, F.. «Antoni Oliva? i ,\1iquel Alcanyís I. Reliqu ia.ri
de la columna>> a Mallorca gòtica, Palma de Ma ll orca, 1998, p. 171 - 174.
27. A l' entom d'aquest context i atenent les connotacions marianes del
temple no es pot oblidar que la Mare de Déu, com ta mbé Jesús, és sovint
invocada com a pana del Cel. vegeu DAVY, M.M.. Iniciación a la simbo·
logía rom6n ica, Madrid , 1996. p. 174 i 175.
28. Vegeu SARALEGUI. L. DE, «Tres tablas val encianas» a Bolet(n de la
Sociedild Espmi olo de Excusiones. Madrid. setembre de 1935, XLllf,
p. 157-159. Pel que fa a la relació de l'obra amb altres producc ions del
Mestte de Burgo de Osma, vegeu ALCOY I PEDR ÓS, R., «Gonçal Perís
(?). Dormició de la Mare de Déu. Compartiment d' un retaule de Burgo de
Osma» a Fo1111 del Museu Frederic Marès/!. Catàleg d'esculrura i pimura
medievals, Barcelona, 1991. p. 440"442 i ALlAGA MORELL, J.. Els Pe ris
i la pimura valenciana medieval, Valènc ia, 1996. p. 110- 112.
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Lonhy i, potser, Quarton van trebaJlar per a Nicolau Rolin,
canceller que es va relacionar an1b artistes com Jan van
Eyck i Rogier van der Weyden! 9 En aquest sentit. podria
haver estat Quarton l'artista que va portar a terme una pin
tura mural dedicada a la darrera comunió de santa
Magdalena per a la capella de Sant Llàtzer dels Célestins
d'Avinyó, cap a 1446, la q ual va ser fu ndada per Nicolau
Rolin i el seu fill. 30 En aquest mateix any, el 8 d'octubre, el
pintor Antoni de Lonhy i el vitraller Euvrard Ru bert van fer
se càrrec dels vitralls del castell d' Authumes de Nicolau
Rolin. 11 A partir de tes díverses ciutats on va treballar
Lonhy: Autun, Tolosa de Llenguadoc, Barcelona, Avigliana
i el Piemont; François Avril comenta que en aquest itinerari
«un sejour à Avignon parait presque inévitable et ses consé
quences restem à évaluen>.32

gràcies als quals es pot entendre mi llor la seva obra. En
aq uest sentit, la identificació de l' antic Mestre de Saluces i
del Mestre de la Trinitat de Torí en favor de Lonhy ha estat
molt imp01tant ja que permet conèixer quina va ser l'evolu
ció de la producció d'aquest pintor, més enllà del vitrall de
Barcelona i del Retaule de la Mare de Déu, sant Agustí i sant
Nicolau (1v1NAC/MAC 5088 i Museu de Perelada), obres elabo
rades entre els anys 1460 i 1462.)) D'altra banda, Phi lippe
Lorentz ba aportat nova documentació, mitjançant la qual es
té notícia que Lonhy va treballar al castell d ' Authurnes de
Rolin, l' any 1446, tal com hem comentat anteriorment. 34

Des del punt de vista estilístic, en els darrers anys s'ban fet
diversos apropaments importants a la figura d 'Antoni de
Lonhy, autor del vitrall de la rosassa de Santa Maria del Mar,

E l poc temps que Lonhy va residir a Barcelona va impedir
q ue la incidència del seu art en l'obra d 'altres artistes cata
lans fos més considerable. Tanmateix, l'activitat de l'artisra
francès en els camps de la pintura sobre tau la i la miniatura,
a més del vitrall, va afavorir contactes amb pintors com
Ran10n Solà Il, l'obra del qual palesa un cert co neixement
del paradigma figuratiu de Lonhy.35

29. En relació amb la importància de Nicolau Rotin com a mecenes de les
ans. vegeu La Splendeur des RoliJL Un mecenar privé à la court de
Bourgogne. París, 1999.
30. La pintura, actualment desapareguda. només es coneix per una còpia del
segle XIX mitjançant la qual algun autor l'ha apropat a la mà de Quanon,
vegeu STERI;.ING, Ch., cir. supra, n. 21, p. 127 i 131. fig. 135 i LACLOT
TE, M.; THIEBAUT. D., L'École d'Avignon, Tours, 1985, p. 77 i 86.
31. Vegeu LORENTZ, Ph., «Une commande du chaoceücr Nicolas Rotin
au peimre Antoine de Lonhy (1446): la vitrerie du ch§teau d'Authumes» a
Bt•flelin de la Société de I'Histoire de I'Artfrançais, París, 1994, p. 9-13.
32. Vegeu AVRIL, F., «.Le Maítre des Heures de Saluces: Antoine de
Lonhy» a Revue de l'an. París, 1989. 85, p. 29.
33. Vegeu STERLDIG. Ch., ><Etudes Savoyardes II. Le Maitre de la
Tri nité de 1'urin» a L'Oeil. París, novembre de 1972. 215, p. 14·27. En
relació amb les aponacions d' Avril, vegeu AVRJL. F., cir. supra, n. 32,
p. 9-34 i AVRJL F.; REYNAUD, N., Les Manuscrits à peinwres en
France, 1440·1520, París. 1993-1994, p. 211-217 (catilleg d'exposició).
Vegeu també ROMANO, G., «S ur Antoine de Lonhy en Piémont» a Revue
de l'art. París, 1989, 85, p. 35-44: R0~1 A~'JO, G., Dal Trecerúo al
Seicemo. Le arri a paragone, Torí. 1991. p. 33·37; ROYIA~O. G..
<<Francia. Antoni de Llonye. La Trinidad y el lingel» a Arte y culrura en
tom o a 1492. Sevilla. 1992, p. 269 i 270: AINAUD DE LASARTE. J.,

«Maitres-verriers français en Catalogne aux xrve et xve siècles» a Les
vitrau.x de Narbomre, Narbona. 1993, p. 123- 127.
Pel que fa al Retaule de la Mare de Déu, sant Agustí i sant Nicolau de
Tolemino. el conjunl va ser acabat l'any 1462 i destinat a l'altar major
de l'antic monestir agustí de Domus Dei de Miralles (Castellví de
Rosanes), vegeu BARRAQUER YROVIRALTA, C., Las casas de religio
sos en Cataluña durame el primer tercio clel siglo XIX, Barcelona, 1906, Il.
p. 209 i 210: del mateix autor, Las casas de religiosos en Caralwia duran
te la primera mitad del siglo XIX, Barcelona, 1916-1918, IV, p. &6; POST.
Ch. R., A History of Sr1anish Paiflling, Cambridge, Massachussers, Vl l, p.
610-614 i XII, p. 681 i 682; MESUR ET. R., cit. supra, n. 15: AlNAU O DE
LASARTE. J., Primilivos Mediterrwreos. Barcelona-Bordcus,l952, p. 73.
cat. núm. 112 (catàleg d'exposició): GUDIOL I RJCART. J.; ALCOLEA I
BLANCH. S., cir. supra, n. 7, p. 200, fig. 1001.
34. Vegeu n. 31. Rosa Alcoy comenta que entre els precedents de l'obra de
Loohy cal esmentar els vitralls de la capeUa del mercader Jacques Coeur a
Bourges, vegeu ALCOY I PEDRÓS, R., «La Pintura Gòtica» a BARRAL
IALTE1', X. (ed.), An de Caralunya. Pin111ra antiga i Medieval. Barcelona.
1998, 8. p. 327.
35. Vegeu RL:IZ J QUESA DA. F., «El retaule de Sant Agustí de Jaume
Huguet. Un referent singular en l'art pictòric barceloní del darrer quatre
ceots» a Quaderns de Vilaniu, Valls, 2000, 37. p. 3-40.
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