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El títol del present treball és “El paper de les dones com promotores artístiques. 

L’Edat Mitjana (segles XIV-XV)”, un estudi realitzat com a treball de fi de grau per als 

estudis d’Història de l’Art de la Universitat de les Illes Balears. 

Resum: es tracta d’un treball centrat en quatre dones pertinents a la noblesa 

catalana (Elionor de Sicília, Elisenda de Montcada, Francesca Saportella i Violant de 

Bar) que actuaren com a promotores artístiques dins les arts del color durant els segles 

XIV i XV. Actuaren per iniciativa pròpia, fent encàrrecs per elles mateixes i demostrant 

un gran gust artístic lligat a un bagatge cultural important. En la majoria de casos, les 

obres encarregades són llibres il·luminats, però també hi ha l’execució d’unes pintures 

al fresc a la Capella de Sant Miquel de Pedralbes. 

The title of the present work is “The women’s role as artistic promoters. Middle 

Ages (XIV-XV centuries)”, a research made as a Final Degree Project towards the 

History of Art degree at the University of the Balearic Islands. 

Abstract:  the project is based on four central feminine figures (Elionor of Sicily, 

Elisenda de Montcada, Francesca Saportella and Violant of Bar), all of them belonging 

to the Catalan nobility, whom acted as artistic promoters inside the field of color arts, 

during the XIV and XV centuries. They acted with an own initiative, ordering artworks 

by themselves and demonstrating a great artistic taste tied to a very important cultural 

acknowledge. In most of the cases, the artworks they entrusted are illuminated books, 

but there’s also the creation of fresh paints at the Saint Miquel de Pedralbes chapel.  

Paraules clau: història de l’art medieval, estudis de gènere, Corona d’Aragó, 

pintura gòtica, promocions artistiques 

Key words: Medieval history of art, gender studies, Crown of Aragon, gothic 

painting, artistic promotions 
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1. INTRODUCCIÓ 

El tema que es presenta es centra en el paper de la dona noble com a promotora 

artística durant l’Edat Mitjana a la Corona d’Aragó, més concretament durant els segles 

XIV i XIV, i on s’han triat quatre dones fonamentals per entendre aquest tema: Elionor 

de Sicília, Elisenda de Montcada junt amb Francesca Ça Portella i Violant de Bar. Han 

estat aquestes les elegides per una sèrie de motius molt clars: totes elles són fèmines 

pertanyents a l’estament social de la noblesa, i tot i que una d’elles, Francesca Ça 

Portella fos abadessa, també pertanyia a dit estament ja que era cosina d’Elisenda de 

Montcada. Agraciades amb aquest estil de vida, varen ser capaces d’encarregar obres 

d’alt valor artístic per elles mateixes i per a que formessin part de la seva propietat. A 

més, cal emmarcar-les totes tres dins un mateix context espacial, que seria l’àmbit de 

Catalunya, durant una cronologia molt propera, més concretament durant els segles XIV 

i XV. A això, cal afegir que és un dels territoris que acollí les reines més importants, 

junt amb dones de la noblesa amb un gran caràcter. Això es veu respatllat per 

l’establiment de les Corts Catalanes a partir del segle XIII, compostes per l’àmbit 

eclesiàstic, el noble i el reial. Les corts de Catalunya comptaven amb especial 

importància degut a que rebien també els representants del Regne de Mallorca, ja que 

allà no se n’hi convocaven. Tots els reis residien majoritàriament a Barcelona fins al 

segle XV amb les seves esposes, considerades les dones més elevades dins la societat 

del seu temps. Per una altra banda, Francesca Saportella va ser l’abadessa d’un dels 

monestirs més importants dins l’àmbit català, com és el Monestir de Santa Maria de 

Pedralbes. M’ha fet especial interès l’àmbit de Catalunya degut a la importància que 

presenta la ciutat de Barcelona en varis aspectes. Hi ha la influència del seu port, que 

era on arribava la major part de mercaderies des d’una gran part de territoris, com des 

d’Àfrica, Sicília, Sardenya i altres territoris pertinents a la Corona d’Aragó. La 

localització de Catalunya era molt propicia pel comerç, no tan sols pel que venia del 

mediterrani, sinó també pel que arribava des de la resta de la Península Ibèrica i a través 

dels Pirineus. Catalunya també comptava amb una bona industria naval i això propicià 

l’assentament d’un bon nombre d’artesans afincats a Barcelona, que com més endavant 

es veurà, varen ser cridats per dur a terme importants encàrrecs artístics. 

Era molt habitual per part de les classes més altes de la societat encarregar grans 

projectes artístics, i normalment s’ha sentit parlar d’aquesta tasca en quant a homes, 

però no tant en dones. Pel que fa a l’elecció del tema, aquest es pot resumir en diversos 
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punts. El primer fa referència a la importància de la dona noble com promotora. Per una 

banda, té una importància social i econòmica, i a més ens situen a un determinat espai 

geogràfic i cronològic. D’altre banda, té una importància en quant a manifestacions 

artístiques, és a dir, les obres promocionades tenen expressió d’un estil concret, revelant 

influències estilístiques, així com també intercanvis artístics, els gustos de la societat de 

l’època... 

En segon lloc, cal esmentar la inexistència d’un estudi exhaustiu sobre el tema 

dins l’àmbit de Corona d’Aragó, factor que també ha suscitat la iniciació en la recerca 

del mateix. En general, es tracta d’una temàtica poc treballada, motiu pel qual es fa 

necessari realitzar una aproximació a la mateixa per tal de seguir aprofundint en l’estudi 

i anàlisi del paper de les nobles. 

Finalment, cal tenir en compte el terme de “promotora” en sí. Un promotor, o 

promotora en aquest cas, és qui promou quelcom duguent a terme el procediment 

necessari per aconseguir-ho, segons la RAE
1
. Segons l’IEC, un promotor-a és qui 

promou, que dona la primer impulsió a una cosa
2
. 

1.1 OBJECTIUS  

Abans d’entrar a aprofundir en el tema, és important establir una sèrie d’objectius que 

es pretenen assolir amb la realització del present treball. 

 Indagar una línia d’investigació ja oberta, però que no ha estat desenvolupada 

amb massa profunditat. Hi ha diversos estudis que inclouen referències sobre la 

motivació de la dona noble en quant a dur endavant empreses artístiques, i fins i 

tot, alguna publicació dedicada exclusivament a la descripció d’alguna 

d’aquestes empreses. No obstant això, es tracta, en general, d’obres que estudien 

les empreses per separat, i en ocasions de forma molt superficial. 

 Donar importància al paper de la dona noble dels segles XIV i XV com a 

promotora de les arts. 

 Analitzar les figures femenines que dugueren a terme promocions artístiques 

dins els distints camps de les arts del color. 

                                                           
1
 Real Acadèmia Espanyola (2014) Promotor. A Diccionari de la llengua espanyola (23.ª ed.) Consultat a 

http://dle.rae.es/?id=ULv5YLX el 20/06/2017 
2
 Institut d’Estudis Catalans (2007) Promotor. A Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2.ª ed.) 

Consultat a http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=promotor&operEntrada=0 el 20/06/2017 

http://dle.rae.es/?id=ULv5YLX
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=promotor&operEntrada=0
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 Analitzar les obres que van promocionar i les influències que pogueren tenir. 

Dites influències són principalment de caràcter cultural i religiós degut al gran 

pes de la religió al moment, però també hi ha inquietuds personals a l’hora de 

encomanar creacions. 

1.2 SISTEMA DE TREBALL 

Per poder dur a terme correctament una recerca d’aquest tipus, es va estructurar 

el treball en una sèrie de fases, que en molts de casos han estat correlatives. La primera 

d’elles ha estat la recerca de bibliografia i el buidatge bibliogràfic, mitjançant el qual 

s’ha pogut ampliar el coneixement sobre determinades obres, així com també ha servit 

per ubicar algunes de les peces. Les principals fonts que es van emprar són les 

bibliogràfiques. Principalment són llibres i articles de revistes, que en alguns dels casos 

incorporen recopilació documental d’actes i pergamins que varen ser manats a redactar 

pels monarques i les reines o dones de la noblesa. Per una altra banda, hi ha les noticies 

de contractes, que donen informació sobre els preus pagats. No tan sols vaig llegir els 

autors, sinó que també vaig cercar les obres en les que aquests es basen i citen i vaig 

procedir-ne també al seu buidatge. 

 Es va dur a terme una intensa tasca de buidatge bibliogràfic per tal de conèixer 

tots els autors que havien parlat del tema o n’havien fet qualque esment. La major part 

dels treballs es centren en altres aspectes, donant importància a les empreses de major 

caràcter, tal com siguin fundacions monacals i principalment projectes arquitectònics 

que alberguen les obres que ens interessen. 

En quant a la recerca bibliogràfica, s’ha realitzat tant a biblioteques de Palma –

Universitat de les Illes Balears, Ca’n Salas- com en línia, on s’ha trobat un gran nombre 

de bibliografia relacionada amb el tema que va ser de gran utilitat a l’hora d’elaborar 

l’apartat del context. També molta de la bibliografia va venir mitjançant el servei de 

préstec interbibliotecari que ofereix la Universitat de les Illes Balears 

 La següent passa, ha estat la creació d’una base de dades per tal de poder 

ordenar tota la informació. Dita base ha estat elaborada de forma digital, mitjançant 

diferents documents de Word, creant distintes fitxes per separar la informació. En 

primer lloc, una de les fitxes serveix per l’elaboració del marc teòric. El següent pas va 

ser crear una fitxa per cada figura a tractar a la qual es va incloure el nom de la 
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promotora, junt amb les seves dades biogràfiques i una contextualització, la qual cosa 

ens deixa un total de tres fitxes. A més, es crearen altres fitxes per les obres, separant-

les en quant a la pertinença de les propietàries i unes altres fitxes per les obres amb un 

anàlisi formal i estilístic, amb totes les característiques de les peces. Finalment, vaig fer 

unes fitxes a part que incloïen les promocions arquitectòniques de cada una. 

 La darrera i definitiva fase ha estat, lògicament, la redacció del treball. A partir 

de tota la informació recopilada amb el buidatge bibliogràfic, i la creació de dits 

apartats, s’ha elaborat el present treball amb els resultats de la investigació. 

2.MARC TEÒRIC 

 Per entendre els primers interessos que va crear aquesta temàtica, és necessari 

remuntar-se als anys 70 del segle passat, amb el sorgiment dels primers moviments 

feministes, que van renovar l’interès per la història de les dones. Això va comportar uns 

estudis sobre diversos aspectes de l’existència femenina, amb uns plantejaments 

analítics i una metodologia determinada que s’ha anat desenvolupant durant els darrers 

40 anys. 

 Tant Elisenda de Montcada com Francesca Saportella formen part de les dones 

nobles consagrades a Déu, però també Elionor de Sicília i Violant de Bar visqueren 

determinades pel fet religiós, com era propi del seu temps i posició. Les dones 

consagrades a Déu han constituït un interessant grup d’estudi dins els temes de gènere 

de l’Edat Mitjana, en la mesura que va ser un grup cohesionat per raó de sexe, i 

diferenciat pel fet de poder expressar sovint els seus pensaments en paraules pròpies, fet 

causat en part per l’elevat nivell cultural d’algunes de les seves components. D’altra 

banda, el fet de constituir un col·lectiu aïllat de la resta de la societat va permetre a 

aquestes dones un cert grau d’autonomia, i per tant, la possibilitat d’una realització com 

a dones més original dins un univers estrictament femení. Es tracta d’un tema que Maria 

Barceló explica molt bé a la seva obra, on explica que degut al sorgiment de nous grups 

socials i al progrés de les ciutats es crearen noves formes religioses i noves expressions 

de vida espiritual, com el grups de beguines, associacions de dones devotes amb una 

gran propagació entre la burgesia i la noblesa
3
. 

                                                           
3
 BARCELÓ I CRESPÍ, Maria: Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval. Ed. Lleonard 

Muntaner: Palma. 2017 (Pàg. 9) 
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Com a tema oblidat en els estudis tradicionals, es començaren a publicar les 

primeres biografies de dones que havien destacat al seu entorn. És el que Joan Kelly
4
 va 

denominar “història compensadora”. L’interès d’aquests primers treballs radicava en el 

fet que dirigia l’atenció cap al món femení, negligit fins aleshores.  

Ja cap als anys 90 del segle XX cal esmentar l’estudi de Maria Echániz Sans, 

referent a les dones de l’orde de Santiago a l’Edat Mitjana
5
, i el treball de Penélope D. 

Johnson dins l’àmbit francès
6
. Els segles XIV i XV són especialment interessants per 

analitzar la història de les dones, ja que és en aquest moment quan semblen adquirir més 

consciència de la seva situació i s’alcen les primeres veus femenines. Una de les grans 

aportacions d’aquesta dècada va venir de la mà de Georges Duby amb Historia de las 

mujeres
7
, on fa un repàs a la figura de la dona al llarg dels anys, des de l’antiguitat, 

passant per l’edat mitjana, el renaixement, el segle XIX i el segle XX, amb un total de 5 

volums. És especialment interessant el segon volum, que tracta l’època medieval, i 

observant la figura de la dona des de diverses perspectives, com des dels ulls dels 

clergues, des de la naturalesa pròpia de les dones, baix les normes de control, des de les 

modes femenines o des del punt de vista familiar i social entre d’altres.   

També cal destacar Gisela Bock amb La mujer en la historia de Europa
8
. Bock 

creu que les dones solen aparèixer poc a la historia d’Europa i que quan ho fan, el seu 

paper queda restringit a allò més general i dins marcs nacionals. És per aquest motiu que 

a aquesta obra ofereix una història intel·lectual, social i política de les dones fins a 

l’actualitat i va més enllà dels contexts europeus, analitzant el paper desenvolupat per la 

dona dins el camp laboral, moviments socials i en la lluita per la llibertat i la igualtat. Ja 

cap inicis del segle XX hi ha un llibre molt interessant també relacionat amb l’assumpte. 

Es tracta de Vivir siendo mujer a través de la historia
9
, que investiga les condicions de 

vida de les fèmines a l’esdevenir històric, amb l’objectiu de donar a conèixer a la 

societat els quefers de les dones i la seva posició social dins el marc social.  

                                                           
4
 KELLY, JOAN; "Did women have a Renaissance?" A Becoming Visible: Women in European History. 

Edició: Bridethal, Renate i Claudia Koonz. Boston: Houghton-Mifflin; 1977 
5
 ECHÁNIZ SANS, María: Las mujeres de la orden militar de Santiago en la Edad Media. León: Ed. 

Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 1992 
6
 D. JOHNSON, Penélope: Equal in monastic profession. Religious women in medieval France. Women 

in culture and society. Chicago: Ed. University of Chicago Press, 1991 
7
 DUBY, Georges: Historia de las mujeres. Vol II: La Edad Medieval.  Madrid: Taurus Ediciones. 1992 

8
 BOCK, Gisela: La mujer en la historia de Europa. Barcelona: Editorial Crítica. 1993 

9
 VV.AA: Vivir siendo mujer a través de la historia. Valladolid: Secretariat de Publicacions i intercanvi 

editorial, Universitat de Valladolid. 2005. 
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En quant a les figures femenines que es tractaran, hi ha els primers estudis 

específics cap al segle XIX, i llavors es reprèn l’interès cap elles cap a finals del segle 

XX. En relació a Elionor de Sicília cal referir-se a Francesc Sosies, on a la seva obra 

dedicada a les fonts de Barcelona ja parla d’una de les obres promocionades per ella 

parlant del Palau Menor, del qual esmenta detalls del patí de dit espai, explicant com era 

la zona, i en especial la creació de les fonts
10

. Francesco Gonzaga va ser un altre 

interessat en aquest personatge, que informa de la fundació del Monestir de Clarisses de 

Santa Catalina de Terol, també conegut com el Monestir de Santa Clara de Terol, 

situant-lo a 1336, tot i que no arriba a ubicar el convent a un lloc concret. Gonzaga 

atribueix clarament la fundació a Elionor de Sicília
11

. Una altra aportació interessant és 

la de Lucas Wadding, qui parla d’una fundació anterior del convent de clarisses de 

Terol, promocionat també per Elionor de Sicília, situant aquesta fundació anterior a les 

afores de la ciutat i parlant del trasllat d’aquesta a la zona amurallada, referint-se a una 

suposada menció d’aquest feta a l’acta de donació del palau
12

. 

En relació a la figura de Elisenda de Montcada, existeix la promoció del 

monestir de Pedralbes, el qual ha estat objecte d’estudi de diversos treballs. En aquest 

àmbit s’ha de tenir en compte l’aportació de Josep Puiggarí, que visità el monestir cap 

el 1860
13

. Va fer un dibuix que va usar per il·lustrar l’article publicat al Museo 

Universal. La imatge sembla haver fixat la iconografia oficial del sepulcre. El més 

destacat és degut a Sor Eulàlia Anzizu, monja del mateix convent, que a finals del segle 

XIX va tenir l’oportunitat de veure, estudiar i catalogar tota la documentació del cenobi. 

Gràcies a això, va poder redactar la única monografia de la història del monestir existent 

fins avui dia
14

. Després d’ella, s’han fet estudis sobre temes puntuals relacionats, 

fonamentalment, amb l’art i arquitectura del monestir, basant-se, preferentment, en la 

documentació aportada per sor Eulàlia i el mateix monument. Va seguir la descripció de 

                                                           
10

 SOSIES, Francesc: Llibre de Fonts de la Present Ciutat de Barcelona compost per… Mestre de Casses 

i de les fonts de la present ciutat en lo any 1650. [Manuscrit] 
11

 GONZAGA, Francesco: De origine Seraphicae religionis Franciscanae eiusque progressibus, de 

regularis observanciae institutione, forma administrationis ac legibus, admirabilique eius propagatione, 

Roma, 1587. Pàg. 710 
12

WADDING, LUCAS: Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco Institorum, vol. VIII, 

Roma, Typis Rochi Bernabò. 1733. Pàg. 220 
13

 PUIGGARÍ, Josep: “Real Monasterio de Nuestra Señora de Pedralbes en el campo de Barcelona” a El 

Museo Universal, núm. 43. Madrid: 1862. Pp. 341-342 
14

 ANZIZU, Sor Eulàlia. "Fulles històriques del Real Monestir de Santa Maria de Pedralbes". Barcelona: 

Publicacions de l'abadia de Montserrat, Edició facsímil, 2007 
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l’església monacal i del sepulcre d’Elisenda de Montcada que havia fet anteriorment 

Josep Oriol Mestres el 1882
15

.  

En quant a Violant de Bar, fins fa pocs anys no existien estudis dedicats 

únicament o amb prioritat a la seva figura, fent una excepció molt important com seria 

Vieillard
16

, que és qui publica alguna de les cartes més importants de Violant cap al 

1935. Sí que es publicaven monografies sobre el seu espòs, Joan I, on Violant feia acte 

de presència lligada a la història de la Corona d’Aragó mitjançant la figura del seu 

marit, però no de forma individual. Com ja bé hem dit, els estudis no han estat 

generosos en quant a la figura de dita senyora fins fa molt poc, i la seva passió literària, 

musical o artística era vista com una tendència excessiva pel luxe i enfocada a una vida 

superficial. S. Sanpere i Miquel, i R. Tasis sí que l’anomenen, però no de bones formes, 

sinó que la pinten com una jove vanitosa, apassionada pel luxe i per les festes, i poc 

preocupada pels seus súbdits, amb un arrelament molt fort a la seva terra. Ja cap als 

darrers anys si que hi hagut un increment en quant a l’estudi de la seva persona, sobre 

tot per part de Mª Rosa Terés Tomàs, catedràtica d’història de l’art a la Universitat de 

Barcelona i que ha redactat varies obres en relació a la figura de Violant, enfocant-se 

sobre tot en el seu paper com promotora artística, tant arquitectònicament com dins les 

arts del color. Gràcies a això, s’ha ajudat a recuperar la seva figura.  

3. FIGURES I OBRES 

 3.1 Sobre Elionor de Sicília  

 S’inicia la investigació a partir de la figura d’Elionor de Sicília. Era la filla major 

dels Reis de Sicília, Pere II de Sicília i Isabel de Caríntia, nascuda a 1325. Molt 

possiblement passà la joventut a la casa paterna, junt amb les seves germanes. També és 

possible que fos traslladada al convent de monges Clarisses de Messina per tal que s’hi 

eduqués. Hi ha noticies de matrimoni cap a 1337, que pretenien un casament amb 

Ramon Berenguer, però varen fracassar davant la negativa del Papa
17

. Anys més tard, 

Elionor va rebre una petició de mà per part de Pere El Cerimoniós, qui havia enviduat. 

Dita petició va ser acceptada a 1349, tot i la negativa de paisans i parents. Elionor va 

                                                           
15

 ORIOL MESTRES, Josep: Real Monasterio de Santa Marái de Pedralbes. Apuntes histórico-

arquitectónicos, Barcelona: 1882 
16

 TERÉS TOMAS, Mª Rosa: Capitula facta et firmata. Inquietuds artístiques en el quatre-cents. Valls: 

Cossetània edicions. 2011 (Pàg. 10) 
17

 DEIBEL, ULLA: “La reyna Elionor de Sicilia” a Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona. Vol: 10 Barcelona: Ed. Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.  1928. (Pàg. 356) 
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trobar la manera d’entendre’s secretament amb emissaris i dur a terme ràpidament la 

seva fugida cap a Catalunya. Els seus anys de matrimoni varen estar marcats per 

constants guerres, de les quals ella hagué de viure enfora del seu marit
18

. Degut a 

aquestes empreses polítiques, Pere es mantenia allunyat de la seva residència, i per tant, 

Elionor assumia en aquest casos la lloctinència d’Aragó. Al 1374, amb un document de 

plens poders, Pere confereix a la seva esposa tota autoritat reial i mana que es reti 

obediència a ella
19

, cosa que òbviament la senyora aprofità tant en qüestions 

d’administració com políticament. Es pot suposar que dita autoritat li va servir per dur a 

terme les seves pròpies empreses artístiques, que la conduïren a dur a terme la promoció 

de diverses obres; les més importants dins l’àmbit arquitectònic, però també en llibres 

preciosos molt finament decorats. 

 La cultura d’Elionor devia ser la tradicional de l’època; probablement sabia 

llegir i escriure, i gràcies a la seva biblioteca, es sap que estava molt influenciada pels 

eclesiàstic ja que s’hi han trobat una gran quantitat de llibres de temàtica religiosa. 

Aquesta influencia exercida damunt la seva figura es veu tant des del punt religiós com 

artístic
20

. El major testimoni de la seva passió per la religió és la fundació del convent 

de clarisses de Terol. Es devia tractar d’una fundació real, ja que se’l coneix oficialment 

com El Real Monestir de Santa Clara de Terol. Hi ha diversos documents que l’avalen, 

entre ells la biografia realitzada per Ulla Deibel, gràcies a qui sabem que la fundació es 

duu entre 1367 i 1369, però és interessant destacar l’estudi de Roebert Sebastian
21

 sobre 

aquest espai monàstic. Va ser fundat a l’Aragó meridional, però cal dir que en general, 

els monestirs d’Aragó i entre ells, específicament els femenins, segueixen mancant 

d’estudis exhaustius i profunds. Ocorre tot el contrari amb altres regions de la Península 

Ibèrica. Cal fer especial esment que no s’ha conservat un document de tanta rellevància 

com l’acta fundacional, signada entre la reina Elionor i les monges, en presència del 

ministre provincial dels franciscans Bernardus Bruni
22

. L’arxiu històric provincial 

també dona informació  a partir dels albarans conservats. Tant Francesco Gonzaga com 

Lucas Wadding se’n fan ressò de la fundació. Gonzaga parla de la fundació cap a 1336 
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però sense ubicar-la a un lloc concret
23

, i Wadding parla d’una fundació anterior del 

convent a les afores de la ciutat
24

.  Tot i que es desconeix la data exacta de la fundació 

del convent de Terol, Roebert Sebastian creu que es pot datar entre mitjans de desembre 

de 1366 i finals d’abril de 1367, per tant, la data aportada per Gonzaga seria incorrecta, 

possiblement una errada tipogràfica a alguns dels documents
25

. 

 Un fet essencial per determinar això, i pel qual he volgut fer esment d’aquesta 

construcció arquitectònica, és a causa d’una petició feta per Elionor Sicília, de la qual J. 

A. Pitarch se’n fa ressò, en la que el 13 de desembre de 1366 mana al seu tresorer a 

pagar 800 sous jaquesos al pintor Llorens Saragossa per dos retaules. Un d’ells, estava 

destinat al monestir de clarisses que anava a fundar la reina a Terol, es tractaria de la 

pintura del retaule de Sant Nicolau per les monges menors de Calatayud, i l’altre seria el 

retaule de Santa Catalina per les monges menors de Terol
26

. Es tracta d’una informació 

que també plasma Roebert Sebastian al seu estudi
27

, i que reforça l’existència d’aquests 

dos retaules, tot i que avui dia no se’n sàpiga pràcticament res d’ells. Tant ell com A. 

Rubió, i J. A Pitarch han tractat aquest tema.   

A part de la dotació econòmica al moment de la fundació, Santa Clara rebé 

alguns objectes d’art, entre ells, el retaule esmentat anteriorment i un relicari, ambdós 

dissenyats per Llorens Saragossa
28

. Una teoria interessant en quant al destí del retaule la 

fa Olga Taravilla, qui pensa que tal vegada les restes del retaule siguin les taules amb 

les imatges de Santa Catalina i del Sant Miquel al museu diocesà a Terol [fig. 1], però 

és una dada que no es pot confirmar amb exactitud
29

. Amb tota seguretat eren retaules 

de temàtica religiosa, seguint la moda de l’època i amb varis carrers i registres, i amb la 

imatge devocional al centre. Al recopilatori de pagaments que fa Rubió i Lluch, plasma 

la constància del pagament per les polseres dels dos retaules i custodies. Es sap que les 

polseres estaven realitzades en atzur i argent, i també pintades, igual que el guardapols
30
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Molt possiblement, no devien ser les úniques imatges encarregades, ja que una empresa 

de dites característiques devia incloure tot tipus d’imatges per decorar l’espai, però sí 

que són les úniques de les quals es té noticies, probablement degut a la gran destrucció 

documental que es va provocar durant la Guerra Civil
31

. Tot i que les fonts documentals 

nomenin als dos monarques per igual com fundadors, s’ha d’atribuir la iniciativa de 

crear el monestir a la reina. A més, s’ha de pensar que la fundació del convent no va ser 

un fet aïllat, sinó que se l’ha de contextualitzat dins el marc d’una estratègia de fomentar 

Terol per part de Pere IV, segons la teoria de Roebert. En general, l’actual aparença del 

convent no ofereix claus de representació de la seva fundadora o fundadors, però sí que 

s’hi pot veure un escut sicilià
32

 en el que es mostra únicament a Elionor, o millor dit la 

dinastia siciliana, conservant així la memòria de la fundadora.  

 Un altre espai arquitectònic important dins la vida d’Elionor de Sicília, va ser el 

denominat palau de la Reina. Va ser una de les residències més antigues que els 

monarques posseïren, situada a Barcelona, i nomenada en principi Palau Comptal i més 

tard, Palau Major. Amb el pas del temps, l’edifici s’anà envellint i els monarques 

decidiren reformar-lo, fent-lo al gust de la reina
33

. Al llibres de comptes de les obres 

realitzades per la Reina Elionor al “palau menor de la Yglesia del Temple e del verger 

del dit palau”, des del primer de gener de 1368 fins al 22 de maig de 1373 és on 

s’anoten totes les entrades de diversos conceptes destinats a les obres. Es reben 69262 

sous barcelonins i 4035 florins d’or d’Aragó, i junt amb altres pagaments s’arriba a una 

suma total de 113451 sous barcelonins despesos
34

. Pels llibres de comptes estudiats, es 

sap que la reina estava al dia de tot, ja que enviava i rebia gran quantitat de correu es 

trobés allà on es trobés
35

 

 Simultàniament a aquesta empresa arquitectònica, i fins i tot anys abans, la reina 

estava engrescada en fer pagaments relacionats amb llibres que li estaven elaborant. A 

1357 hi ha constància d’un pagament a fer a Vidal Prader pels colors comprats per la 

il·luminació d’un llibre d’himnes destinat a la reina. Era un llibre que ella volia per 

donar a Sor Maria de Tahust, una monja del monestir de les predicadores, ubicat a 
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Saragossa. Dit llibre estava elaborat amb fil d’or i argent, i a més, a aquest tal Vidal 

Prader, li donaren un floró d’or per comprar or i atzur, elements destinats a la 

il·luminació d’aquest llibre
36

. Quatre anys després, al 1361, hi ha constància d’un 

pagament per un llibre pintat de mostres per la reina. Mossèn Berenguer de Palau, 

camarlenc de la reina, havia comprat 8 rosetes i una perla, i també el llibret pintat de 

mostres per ordre de la senyora. Se li devien 30 sòlids, que també devien cobrir una 

garlanda d’or morisca que Elionor havia fet adobar
37

. Al novembre de 1367 ordena fer 

un pagament a Arnau de la Pena per la il·luminació d’un salteri. El material comprat va 

ser onze dotzenes de pergamins, adquirits a la ciutat de Barcelona per ordre d’Elionor. 

La quantitat a pagar era de d’onze sous incloent ja el salteri, el qual incorporava 9 

inicials i 4000 lletres, a part del fet de lligar i cobrir-lo
38

. Arnau de la Pena era un 

important il·luminador de l’època, del qual la veritable identitat encara no ha estat 

descoberta. Es sap que està documentat entre 1356 i 1410 i que il·lustrà unes Hores de 

Santa Maria per la Reina Elionor, que més endavant es veuran. També es sap que 

il·luminà unes Ordinacions de Cort al 1359 i un Libre dels Feits del Rei Jacme per al 

rei Pere. També es pensa que pogué participar en la il·luminació del Llibre Verd
39

. 

 Dos anys més tard, l’abril de 1369 ordena el pagament de les despeses d’un altre salteri. 

S’havia de pagar a Artal de Fosses, camarlenc de la reina, a qui li eren deguts 65 

pergamins que havia comprat per ordre de la senyora a Barcelona, dels quals va realitzar 

un salteri per necessitat de la senyora i costaren 10 diners cada un. Comptava amb 

lletres florejades, verses de vermell i lletres d’or, amb tancadors de seda vermella i 

groga amb els caps d’argent
40

. No havia passat ni tan sols un any, quan al gener de 1370 

mana el pagament del relligatge d’un flos sanctorum en dos volums, a pagar a P. Ros, 

lligador de llibres a la ciutat de Tortosa, que va lligar dos volums de paper. Aquests 

llibres varen ser llavors donats a les Menoretes de Terol. Ja al febrer de 1371 ordena 

pagar unes hores a Romeu Guerau, capellà major de la capella de la casa de la reina, 

doblers que li eren deguts després d’adquirir dues dotzenes de pergamins
41

. 
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 A part de tots aquests pagaments, n’hi ha que destaquen més. Existeix el 

pagament de pergamins i de la il·luminació d’unes hores per la reina. S’havien de pagar 

a P. Duran, per dues dotzenes i tres pergamins rasos, que va comprar a la ciutat de 

Barcelona per ordre d’Elionor. D’aquests pergamins se’n va elaborar un llibre d’hores 

de Corpus Christi i de la madona Santa Maria. Es sap que també hi participà Arnau de 

la Pena, il·luminador de llibres de la ciutat, a raó de 4 sous la dotzena. Tot i haver-lo 

pagat ella, el va acabar donant a Maria de Luna
42

. També encarregà el pagament d’un 

astrolabi i d’uns llibres d’astrologia de Marco Polo, per regalar al rei. Diu que li 

entreguin a ell, amb l’albarà i el seu anell segellat. Va ser redactat a Barcelona. 

L’astrolabi incorporava llautó, i serien exactament 3 llibres d’astrologia i dos de Marco 

Polo
43

. Tot i ser un encàrrec interessant, és la poca informació que se’n conserva. 

 Un altre encàrrec important va ser un llibre de les exposicions dels evangelis. 

Tornam a veure que la temàtica religiosa és important. La reina ordena el pagament de 

l’enquadernació d’aquest llibre. El pagament s’havia de fer a Guillem Serra, que era 

l’escrivà de la casa de la senyora, però també s’havia de pagar a Mahir Salamó, un jueu 

lligador de llibres de Barcelona. Dit artesà, s’hauria encarregat d’elaborar unes cobertes 

verdes que pertanyien a aquest llibre d’evangelis
44

. No hi ha més informació sobre 

aquest llibre, però l’interior devia estar il·lustrat amb les figures més importants de la 

bíblia. Elionor  va comprar també un breviari. Ordenà fer un pagament a Arnau d’Erill, 

un dels seus camarlencs, el que li era degut per raó d’un llibre de pergamí. Aquest llibre 

tenia cobertes de fusta i pell adobada. Va ser elaborat per Samuel Samson, un jueu 

corredor de llibres de Barcelona. El cost final va ser de vint florins i mig d’or
45

. Un altre 

document aporta valuosa informació sobre el pagament d’un missal per la capella de la 

reina. Aquest document, dicta que es doni a Berenguer de les Tàpies, capella i almoiner 

de la reina, allò que li era degut per les messions que havia fet al llibre missal en 

necessitat de la seva capella, a més de lligar-lo  i posar-li les cobertes. També incloïa 

dos tancadors d’argents esmaltats a senyal de la senyora. Aquests tancadors pesaven una 

onça i vuit millaresos
46

. El pes és important, ja que era la unitat de mesura que usaven 

per calcular el preu dels metalls preciosos, com era l’argent, i que actualment i tot es 

segueix emprant, tot i que amb un diferent tipus de mesura. Cal tenir en compte que 
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l’aplicació de l’argent o en altres casos or, augmentava notablement el preu final de 

l’encàrrec i el valor d’aquest. Seguint dins la temàtica religiosa, va comprar un vita 

patrum
47

, del qual no es té cap informació sobre les seves característiques, tan sols es 

sap que va manar pagar-lo. Si seguia els criteris i modes de l’època devia ser un llibre o 

una mena d’enciclopèdia amb escriptures hagiogràfiques dels pares i mares del desert, 

pertinents al cristianisme primerenc. Segurament podria incorporar il·lustracions al seu 

interior i inicials i lletres decorades amb la cura pertinent dels llibres de l’època, però no 

es pot confirmar degut a la manca d’informació i a que dit llibre no ha estat trobat, per 

tant no hi ha cap tipus de constància física que ens ho pugui assegurar. 

 Durant la realització del treball vaig dur a terme una observació molt interessant, 

i és que a cap de les fonts utilitzades per analitzar les promocions d’Elionor de Sicília es 

feia esment d’un tal llibre de Jean de Mandreville i del Romanç de Mexaut que 

teòricament devia posseir. En canvi, sí que Isabel de Riquier, qui parla sobre la figura de 

Violant de Bar, exposa que aquesta li va demanar aquests dos llibres esmentats amb 

anterioritat
48

, fet que indica que possiblement estassin en possessió d’Elionor. Joan de 

Mandreville va ser un autor important de l’època medieval, amb una obra 

importantíssima coneguda com Els viatges de Sir John Mandreville, o també conegut 

com El llibre de les Meravelles del Món, que suposà un èxit increïble des del moment 

de la seva redacció a mitjans segle XIV fins al segle XVI
49

. Es tracta per tant de dues 

obres importantíssimes que són un clar reflex del gran bagatge cultural que devia tenir 

la reina i mostren que era coneixedora de la cultura artística del seu temps.  

 En total arriba a fer-se càrrec del pagament de fins 11 llibres, alguns per ella i 

altres que va voler regalar. No va regalar-los a qualsevol, sinó als seus membres més 

propers, com el seu espòs o Maria de Luna. La majoria d’ells van ser de temàtica 

religiosa, tot i que destaca molt els llibres d’astrologia que regalà al seu marit, fet que 

demostra la gran cultura que devia tenir el matrimoni. 
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 3.2 Sobre Elisenda de Montcada i Francesca Saportella 

 La següent figura femenina que es tractarà és Elisenda de Montcada i Pinós, 

seguida de la de Francesca Saportella. En primer lloc, Elisenda de Montcada va néixer a 

una data indeterminada abans de 1300. El seu pare era Pere de Montcada, cap d’una 

família amb importants senyorius al voltant de Lleida
50

. La seva mare era Elisenda de 

Pinós, pertinent a la família Pinós. Era una família amb bastant de poder, amb diversos 

castells, però amb un palau a ciutat on devien residir habitualment. És important 

imaginar Elisenda dins aquest escenari urbà, que a més de ser seu episcopal acollia la 

primera universitat que es fundà dins Corona d’Aragó
51

. Probablement, aquesta situació 

afavorís que Jaume II i Elisenda es coneguessin. Al 1322, Elisenda passà a ser la reina 

dels estats de la Corona d’Aragó degut al matrimoni amb Jaume II
52

. La biografia 

d’Elisenda aporta una sèrie de dades que ajuden a conèixer-la més psicològicament, 

però es sap molt poc sobre la seva espiritualitat, excepte de la proclamació retòrica de la 

seva proximitat als franciscans, que es reitera als documents relacionats amb Pedralbes. 

La seva determinació de fundar un monestir enllaça amb les inquietuds que tan homes 

com dones medievals tenien per salvar la seva ànima, però també cal tenir en compte 

que duguent a terme aquesta empresa es va assegurar el millor emparament per viure 

durant la seva viudetat durant 37 anys
53

. 

 La primera referència es situa a 1325. A partir d’aquest moment, tot progressa 

amb rapidesa i al 1326 es produeix la compra del Mas de Pedralbes, certificat pel 

rescripte del papa Joan XXII. Poc després es col·loca la primera pedra a l’església i el 

maig de 1327 s’inaugura el monestir
54

. Va ser a partir d’aquí quan els membres de la 1a 

comunitat passen a residir-hi, però encara era un edifici embrionari que no havia estat 

desenvolupat en la seva màxima esplendor. El procés constructiu s’allargarà durant tota 

la resta de segle i més enllà. Un dels trets més importants de l’arquitectura de Pedralbes 

és la seva església, l’epicentre de la vida espiritual de la comunitat religiosa. Tot i no 

tenir dades directes sobre el procés d’obra, l’anàlisi de la seva morfologia arquitectònica 

revela dades molt importants. Està clar que va ser una empresa de pocs anys, fet que 
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reforça la decidida implicació econòmica dels seus patrons, Jaume II i Elisenda de 

Montcada. Santa Maria de Pedralbes va ser un projecte de la reina, però tot i així, tal i 

com pensa Francesca Español, necessitava la col·laboració del seu espòs
55

, com a molts 

altres aspectes de la època, degut a la situació d’inferioritat que les dones patien. 

S’adopta el mateix disseny a tota la fàbrica, ja siguin òculs o finestres, claus de volta de 

la nau i de les sis capelles. L’obra anà avançant des de la capçalera fins arribar als peus 

de l’església. La reina Elisenda sempre ha estat vinculada al monestir de Pedralbes 

d’una manera tan forta que fins i tot ha eclipsat a altres personatges que han tingut 

papers rellevants en l’esdevenidor de la institució i en el que forma la seva constitució 

física
56

. S’ha escrit bastant sobre la seva persona, posant èmfasi en trets biogràfics que 

ofereix la documentació, però aquesta es poc abundant tal i com ocorre amb altres 

esposes de monarques. Tampoc no hi ha vestigis de literatura epistolar entre ella i el seu 

marit, com si succeeix en altres coses, cosa que dificulta que coneguem coses sobre el 

seu caràcter o bé sobre la seva aventura vital
57

. 

 Tornant al que seria el procés constructiu de l’església, segons conta Español, les 

capelles obertes a la nau major s’havien bastit al 1341. Uns anys més tard, el contracte 

d’una pintura mural que s’havia de situar sobre el mur occidental de l’església confirma 

que les obres de les voltes majors ja estaven acabades. Si no hagués estat així, la 

decoració se podria haver fet malbé amb la humitat i les pluges, per tant, no té sentit que 

es fes sense acabar. La noticia correspon a 1348 i assenyala que Arnau Bassa, fill de 

Ferrer Bassa és qui va signar aquest compromís amb Ferrer Peiron com procurador de 

l’abadessa Francesca Saportella
58

.  

Tota aquesta introducció sobre Pedralbes no és atzarosa, sinó que ara que s’ha 

arribat a la figura de Francesca Saportella cobra el seu sentit. Francesca Saportella i 

Pinós va ser abadessa de Santa Maria de Pedralbes entre 1336 i 1364. Com molt bé 

indica el seu segon llinatge, era cosina d’Elisenda per part de mare
59

. Va ser la 

impulsora del conjunt més famós de pintures del Monestir de Pedralbes: el de la Cel·la 

de Sant Miquel. A més, també va ser responsable d’altres importants comissions 
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artístiques del monestir. És molt interessant la referència cap a la figura de l’abadessa al 

contracte, fet que segons Manuel Trens indica que es devien pintar les figures que ella 

volgués, donant força al seu paper dins al procés de patrocini
60

.  

Amb tot aquest tema, és important tenir en compte la política de la Corona 

catalanoaragonesa a la mediterrània, que serveix per a que el llenguatge pictòric sofreixi 

una renovació, molt influenciat pel diàleg directe amb els centres italians. Dita relació 

amb Itàlia va ser intensa i la repercussió va ser palpable a territoris de parla catalana, 

procés que també es va veure influenciat per les rutes comercials i els vincles amb el 

regne de Nàpols. A més, Mallorca, Sardenya i Sicília van ser un pont dins les rutes del 

mediterrani, consolidant lligams artístics i creant-ne de nous, concretament amb Pisa i 

Nàpols
61

. Aquests lligams amb Itàlia permeten un moviment continu d’artistes, i es 

produeix un discurs innovador dins la pintura, de la ma de Ferrer Bassa, figura 

principal, ja que influenciat per la seva estada a Itàlia se’l pot considerar el principal 

ambaixador del nou estil toscà. Durant molt de temps, la única obra suposadament 

documentada de Ferrer Bassa varen ser els murals de la capella de Sant Miquel de 

Pedralbes, encarregats el 1343 per primera vegada, però que no varen ser acabats fins 

1346 després de que es renovés el contracte. Analitzar la formació de Ferrer Bassa ens 

condueix a les principals escoles toscanes i adriàtiques
62

. Tot i això, arrel del 

descobriment del Llibre d’Hores de Maria de Navarra es comptà amb una obra amb 

documentació segura, cosa que revelà un estil netament divers
63

. Al marge de l’autoria 

de les pintures de la Capella de Sant Miquel, els estudiosos han destacat el clar intent de 

donar perspectiva i d’aprofitar les roques pintades, comuns a la pintura toscana, per 

ajudar a la composició. No és un tipus de perspectiva cavallera, sinó que és una que 

empra el graonat superposat i disminueix les figures per donar profunditat. De la Mare 

de Déu envoltada per la cort angelical, han estat destacats els trets senesos units a 

l’amplitud de formes, per la qual cosa es cita a Ambrogio Lorenzetti com a primer 

referent. Aquest fort creixement de la pintura toscana, i més concretament de Lorenzetti, 
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en relació al Llibre d’Hores de Maria de Navarra, confirmaria l’autoria de Bassa en 

aquest darrera obra, però posa en dubte la seva autoria a la Capella de Sant Miquel. 

 Dites pintures són un testimoni excepcional dins el que seria el panorama de la 

pintura gòtica dins Catalunya. Daten documentalment del segle XIV i es conserven 

quasi intactes i integres. S’integren dins una cel·la de planta bastant irregular degut a la 

seva situació [fig. 2]. Es troba entre dos contraforts de l’absis de l’església del monestir, 

orientada cap al sud-oest [fig. 3]. Presenta unes dimensions de 4,58X5,87 i 4 metres de 

profunditat
64

. És un espai pictòric que es reparteix en tres registres. El registre superior i 

el registre central representen la passió de Crist i els Goigs de la Verge [Fig. 4], 

respectivament. Aquests dos cicles es troben tancats per paraments amb les figures dels 

sants. Al registre inferior hi trobam la socolada, avui dia totalment repintada
65

, però amb 

restes de decoració davall, a base de sostres imitant falsos marbres. A l’entrada hi ha un 

llenç que no es troba estructurat en registres i està composat per una decoració amb 

medallons i petites figures, que es refereixen al Judici final i a la Salvació de les ànimes 

[Fig. 5]. 

És un treball que ha segons Senserrich i Font ha seguit la tècnica del fresc. 

Gràcies al seu estudi és possible identificar giornate varies que confirmen l’execució del 

fresc. Dites autores pensen que el fet que al contracte es parli de colors a l’oli condueix 

a l’error de pensar que és pintura a l’oli, però algunes de les noves dades que han sortit 

parlen d’una tècnica mixta, amb una organització de zones pintades al fresc 

complementades més tard per pintura al sec. Seria un fet planificat des de l’inici. Es 

veuen dues maneres d’executar la junta que queda entre les jornades. La més general es 

fa aconseguint un acabat regular i un tall net. Cal dir que és un tret bastant particular i 

característic de les pintures murals italianes a partir del Trecento, i segons l’estudi duit a 

terme per Senserrich i Font té com a benefici reduir al mínim la superposició de 

morters
66

. Aquestes dues autores han enfocat més aquesta obra des d’un punt de vista 

tècnic, però també donant-li importància a la història. La segona forma és la que 

evidencia les diferents jornades de treball, una feina manco evolucionada i feta amb 

poca cura. L’extensió de les diferents jornades va variant arreu de tot el conjunt i pot 
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distingir la forma de divisió de les jornades de treball. Una seria dedicada a les figures 

dels sants i una altra per les històries de la Passió de Crist i els Goigs de la Verge. Les 

corresponents a l’escena dels sants no s’adapten al contorn de cada figura que 

divideixen els fons monocroms. Aquesta forma és la més gran, amb una superfície d’un 

metre quadrat de mitja. En canvi, a les representacions dels Goigs de la Verge i a la 

Passió hi ha una gran diferencia en quant a dimensions i forma de la jornada. Les 

escenes es troben dividides en més sessions i en manco dimensions. Destaca sobre tot 

l’execució de les escenes del Triomf de La verge i la Coronació [fig. 6]. En tercer lloc, 

hi ha un tercer tipus de forma de treball, que serien les giornate inserides. Són les de 

més petites dimensions i es dugueren a terme després d’haver completat al fresc 

l’escena corresponent.  

Els espais entre les escenes s’estructuren a partir de falsos marbres, sanefes i 

motius vegetals. Les juntes de les jornades són les més rectilínies perquè s’han 

d’adaptar als elements arquitectònics de l’espai, tal com bigues, arcs o intradós, o bé 

segueixen la forma regular de les sanefes i dels plafons quadrangulars. Les sanefes que 

emmarquen la zona alta dels sostres figuratius es realitzen amb anterioritat
67

. 

L’excepció són les escenes de Santa Eulalia, Santa Catalina i Santa Inès [fig. 7], on 

s’executen a la mateixa vegada que cada figura. Dins d’algunes àrees s’han trobat 

rectificacions fetes, molt possiblement, després d’aplicar els pigments al dibuix 

preparatori. En el cas de la cel·la de Sant Miquel, es pot veure zones molt texturades, 

que coincideixen amb els rostres o motius complicats de la composició.  És una textura 

rugosa i no gaire cuidada, feta amb posterioritat a l’arrebossat de la zona. A algunes 

d’aquestes zones hi ha una petita capa que cobreix els pigments ocres corresponents a 

un primer dibuix preparatori. Això s’observa per exemple a l’àngel que porta dues 

flautes, a la part superior de l’escena de la Coronació de la verge, i també a les mans 

dels àngels situats a la part central esquerra del triomf de la Verge. Cal destacar que els 

penediments es localitzen bàsicament a les dues escenes principals dedicades a la 

Verge
68

. Com bé indica el nom, els penediments són zones que ja pintades l’artista vol 

rectificar o modificar, fet que sol comportar la destrucció ja sigui total o parcial de la 

zona pintada no desitjada i que sol deixar una marca identificable. A vegades es 

produeixen per qüestions estètiques i d’altres degut a un canvi en el projecte. Aquesta 
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correcció de l’artista es veu en forma d’un desnivell situat a la línia que separa els 

registres superior i central, entre les escenes de La Pietat i el Sant Sepulcre. Aquesta 

darrera escena determina el límit inferior. El desnivell fa pensar que les escenes es 

podien estendre més però el pintor destruí les zones més inferiors per poder dur a terme 

la correcció
69

. 

El treball al fresc s’inicià a la contra-façana. Tot seguit es feren els panells a ras 

de sostre i continuant, d’esquerra a dreta, es va anar completant el registre superior 

llavors, es va fer la sanefa geomètrica que divideix els dos cicles i es prengué el registre 

central on les figures dels sants es seguiren en direcció oposada a la resta, de dreta a 

esquerra. Per acabar, executà la sanefa geomètrica que divideix el registre central i la 

socolada, sempre d’esquerra a dreta i amb un canvi de direcció a les figures dels Sants. 

L’execució del registre inferior no es pot precisar amb certesa junt amb altres zones com 

l’encaix de l’execució dels registres central i inferior. Les escenes dels Sants admeten el 

treball de una giornata per dia tant al registre superior com al central.  Hi ha dos altres 

panells que en permeten diverses a la vegada, però cal tenir en compte que això 

suposaria una gran quantitat de pintors, excessiva fins i tot, i per tant la xifra s’hauria de 

reduir a unes tres per dia, segons els experts. La concatenació d’una bona part de les 

giornate reforça aquesta idea. Si per una banda les escenes dels Sants es poden executar 

amb molta independència de la resta, el treball que es pot executar en paral·lel als 

paraments centrals ve determinat per l’ordre i el desenvolupament d’esquerra a dreta. 

Això provoca que no es pogués treballar sempre a tots els punts
70

. 

Es pensa que molt possiblement es fes ús d’andamis per realitzar el registre 

superior i col·locat no tan sols per tenir accés a les parets sinó a tot l’enteixinat de fusta 

que també va ser pintat al mateix moment [fig. 8]. Si realment es va usar aquest andami, 

va permetre executar la policromia de l’enteixinat, les juntes, intradós i el timpà de l’arc 

d’entrada i el registre superior que inclou les escenes de la Passió de Crist i els Sants, 

així com les sanefes geomètriques i les imitacions de marbre. És possible també que hi 

hagués un andami independent per cada cicle (Goigs de la Verge i Sants) i un tercer 

disposat a una altura superior. Amb aquest tercer s’hauria pogut dur a terme la pintura 

de davall el timpà i les figures de Sant Esteve i Sant Isabel d’Hongria. El registre 

inferior, per una altra banda, hauria estat treballat òbviament a peu pla. Està composat 
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per la socolada, però també per la separació entre el registre central, les figures que 

flanquegen la porta d’accés entre el registre central i la socolada, i dos trams de paret a 

cada banda de la porta d’entrada
71

. 

El bon estat de les pintures, que han estat sempre al seu lloc original sense haver 

sofert importants transformacions, ha permès que l’anàlisi hagi estat molt fructífer. Els 

murs de la capella de Sant Miquel són un document excepcional ja que la major part es 

conserva intacta. 

3.3 Sobre Violant de Bar 

 En darrer lloc, però no manco important, cal fer especial menció a Violant de 

Bar, que destaca molt per la seva promoció dins l’àmbit literari. Va ser duquessa 

consort de Girona entre 1380 i 1387, i comtessa consort de Cervera durant els mateixos 

anys. Llavors, passà a ser reina consort d’Aragó, València, Mallorca, Sardenya i 

Còrsega, gràcies a la seva unió matrimonial amb Joan I
72

. Era filla del duc Robert de 

Bar i Maria de Valois. S’havia criat a la cort francesa de París degut a que formava part 

d’una prestigiosa dinastia francesa. La cort de París era una de les mes avençades 

d’Europa, degut al seu selecte i únic ambient
73

. Aquesta posició tan privilegiada li va 

permetre entrar amb personatges destacats dins el món cultural, com Christine de Pisan. 

Beneficiada per aquest coneixement cultural, arriba a Perpinyà el 1380 per contreure 

matrimoni amb Joan, primogènit de Pere el Cerimoniós, acte que la converteix en nora 

de Elionor de Sicília. 

 És important esmentar que una vegada assentada a Corona d’Aragó, va tenir la 

fortuna de conèixer i tractar amb els més il·lustres representants de les lletres catalanes i 

valencianes, com Bernat Metge, qui fins i tot va ser el seu secretari personal. També 

conegué Francesc Eiximenis o Vicent Ferrer, però tot i això, mai deixà de banda els 

lligams culturals que tenia amb la seva terra pàtria. Molt aviat s’evidencià el seu gust 

per la lectura i sobre tot pels llibres opulentament decorats. Una bona part es guarda a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, publicada parcialment
74

.  
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Al 1382, Violant demana al compte d’Urgell fins a 3 ocasions que li deixi el 

libre de Godofroid de Bouillon , i finalment al 1383 li és agraïda, senyal de que l’ha 

rebut. Altres llibres de to cavalleresc i redactats en francès, com el Guiron le cortois, el 

Meliadux, el Donahi le Roux o el Tristany també els va demanar
75

. Just arribada a la 

cort aragonesa, Violant demana a la seva sogra, Elionor de Sicília, el llibre de Joan de 

Mandreville i el Romanç de Mechaut. A 1386 demana a Guillem de Perapertusa el llibre 

de Mechaut perquè el que té (o bé el de la casa de Bar o bé una còpia) no està acabat.
76

.  

A part de conèixer a  Christine de Pisan, també va conèixer a Guillaume de Mechaut, 

valuós poeta i compositor, i també a l’escriptor Jean d’Arràs
77

. A Mechaut el pogué 

conèixer degut a que va estar a la cort francesa quan Violant encara era una nina, i 

possiblement per aquest motiu, Terés pensa que ella volia tenir dita obra a les seves 

mans
78

. També demanà cançons i poemes narratius, possiblement per ensenyar-los al 

seu marit i als nobles catalans aficionats a la poesia. No tan sols els demanava, sinó que 

també els deixava i gràcies a això quedaren en constància cançoners catalans com el 

Vega-Aguiló del segle XV. A les cartes que envia mostra un interès imprecís sobre les 

obres de Mechaut, però encara són manco explicites referències sobre altres llibres que 

llegí, ja que apareixen nomenats com “cançoners”, indicant tan sols si són en francès o 

en llemosí
79

. Ja reina a 1387, Violant reclama al cardenal de València “lo vostro 

cançoner”, que li havia demanat uns dies abans i encara no havia rebut, fet del qual 

també té constància Rubió i Lluch. 

 Violant de Bar passà de llegir llibres escrits en francès a encarregar la seva 

versió traduïda al català per ús personal. Això es sap perquè a 1388 escriu al compte de 

Foix “e no us meravellats si us escrivem així en català com despulls que som en esta 

terra haima acostumat axi scriure en França”
80

. Com es veu, tant Joan com Violant 

sempre mostraren interès per tot allò que venia de França, tant com costums cortesans 

com literatura, dansa, música o objectes artístics. Eren bastants coneguts els seus gustos 

afrancesats a la cort. Violant compartia gustos literaris amb al seu marit, i de fet, la 

passió per la literatura és una de les seves facetes més conegudes. Durant els seus 
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primers anys de matrimoni mostrà especial interès per llibres d’autors francesos, com 

les Oeuvres completes de Guillaume de Machaut, el Libre de la Chasse de Gaston 

Phebus, o el Roman de la Rose, de Guillaume de Lorris i Jean de Meun. També es sentí 

atreta per autors clàssics, com Titus Livi o Ovidi, però amb el pas del temps adquirí un 

interès més religiós envers de profà
81

. Entre els autors clàssics, es sentí atreta per Titus 

Livi com ja s’ha dit, i en demanà la traducció francesa a Carles V. També va tenir 

interès pel Factorum et dictorum memorabilium  de Valeri Màxim. A unes cartes 

escrites a Guillem Nicolau, rector de Maella, li demana la traducció al català que aquest 

havia fet de les Epístoles d’Ovidi. Mª Rosa Terés creu que possiblement Violant mai 

deixés de llegir en francès, però que adoptà la llengua catalana com a pròpia i per tant 

també volia tenir llibres en dita llengua
82

. 

 Com ja s’ha mencionat abans, el seu interès religiós va anar en augment, i per 

aquest motiu va demanar un Moralia in Job en català a Ramon Alamany de Cervelló
83

. 

A finals de l’edat mitjana les dones, sobre tot les que formaven part de l’estament 

nobiliari més privilegiat, eren posseïdores i lectores assídues de llibres de plegaries, dels 

quals solien destacar per damunt els altres els llibres d’hores. Clarament, la reina 

Violant va haver de tenir també el seu, i va manar a confeccionar-lo cap a 1390 a un tal 

“Mestre Gregori il·luminador”. Dit manuscrit, elaborat i il·lustrat a Barcelona amb 

molta atenció, contenia diverses històries i lletres d’or. Seguia molt properament les 

modes franceses ja que segons documents conservats, aquest llibre anava encapçalat 

amb un calendari inspirat en el del Breviari Belleville i que llavors es va usar de model 

per confeccionar el Breviari de Martí l’humà. Per desgràcia, no hi ha constància que 

s’hagi conservat ni una part del llibre d’hores de Violant de Bar, però podem suposar 

que era proper, tant per cronologia com per estil, d’alguns dels manuscrits catalans més 

destacats en aquella època, com el Missal de Santa Eulàlia, Missal de Sant Cugat, 

Breviari del Rei Martí i Llibre d’Hores d’Estocolm. També hi ha noticies sobre un 

breviari adornat amb inicials d’or, cobertes damasquinades i tancadors d’argent
84

, del 

qual més endavant n’esclarirem la procedència. Sobre el llibre d’hores, hi ha 

documentació que plasma ordres de Violant demanant que es doni tot allò necessari al 

mestre Gregori, il·luminador, per a que acabi el llibres d’hores que li ha encomanat. 
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Terés pensa que pot ser, sigui el mateix al que es refereix al 1397 el seu cunyat Martí, 

quan es dona ordre que es restitueixin algunes fulles del llibre d’hores que s’havien 

destruït a causa de l’aigua
85

. Poc més d’un any després, Berenguer des Cortey, el seu 

tresorer, feia entrega de 713 sous i 9 diners a Bernat d’Aguiló, el seu capellà, quantitat 

que li devien per un llibre d’hores i un saltiri que havia fet fer per la reina a la ciutat de 

Barcelona
86

. Es suposa que era el mateix llibre d’hores en el que treballava el mestre 

Gregori.  Encara al desembre de 1391 es pagaven a Nicolau Sacosta 25 florins d’or en 

concepte d’un saltiri que havia fet per la reina. Així per tant, es tractava d’un encàrrec 

no tan sols d’un llibre d’hores, sinó també d’un saltiri, i l’autor de les il·lustracions seria 

segurament el mestre Gregori il·luminador. Els autors del text podrien ser Bernat 

Aguiló i Nicolau Sacosta. Alguna vegada s’ha proposat la identitat d’aquest mestre 

Gregori amb l’il·luminador Rafel Destorrents, fill de Ramon Destorrents, però 

igualment això és difícil de comprovar o acceptar si es té en compte que al 1390, Rafel 

Destorrents tendria uns 16 anys i molt difícilment se’l podria qualificar com a mestre. Sí 

que existeix un Gregori Destorrents, mestre il·luminador de la Casa Reial, i oncle de 

Rafel Destorrents. Per una altra banda, a 1390 a Barcelona, hi vivia un Rafel Gregori 

il·luminador, i l’autora considera que és molt probable que es tracti d’aquest darrer, ja 

que al 1340 se’l cita com il·luminador al servei de Pere el Cerimoniós, i que podria ser 

mateix que actuà al llibre d’hores de la reina Violant
87

. 

A 1391 hi ha noticies que el tresorer Berenguer de Cortey anota un pagament fet 

a un argenter jueu de Saragossa, de nom Aztarach, qui havia elaborat unes cobertes d’or 

pel llibre d’hores de la reina. Eren les segones que feia, ja que les primeres li havien 

quedat massa curtes. Per aquesta sola tasca li havien de pagar 23 florins i mig. També 

elaborà 212 fulletes d’or amb cadenetes a cada fulla que va fer per necessitat de la 

senyora. Se li paga un florí i mig d’or pel fil d’or que empra. En total arriba a cobrar 34 

florins d’or
88

. A la major part de manuscrits que es conserven de l’època, les cobertes 

més abundants són les de fusta, normalment recoberta de seda, pell o vellut. 

Exclusivament, a alguns llibres molt luxosos, es podien usar materials nobles, com 

l’argent sobre daurat o l’or, amb cisellats i repussats, o fins i tot incorporant esmalts i 

pedreria. Les cobertes d’or del llibre de Violant devien ser un complement de dit objecte 
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tan valuós, adaptat a les característiques de la seva posseïdora i desgraciadament perdut. 

Incorporava “diverses istories e cap letres d’or” i amb “cobertes d’or”
89

. Una carta del 

rei Martí l’humà ajuda a suggerir algunes característiques més
90

. Sembla ser que Violant 

també tenia un calendari de característiques semblants al model del Breviari Belleville, 

que va ser pres com a mostra per confeccionar el Breviari de Martí l’Humà
91

. El cas és 

que al rei Martí li interessaren les fulles de còmput o calendari i les volia fer servir de 

model, cosa que fa pensar que les volia usar com a prototip a seguir en l’elaboració del 

seu propi breviari
92

. Segons Terés, és possible que Violant de Bar, al ser neta de Iolanda 

de Flandes, s’inspirés en el mateix calendari que tenia el llibre d’hores de la seva 

padrina, i qu alhora també havia de triar el Duc de Berry, amb qui tenia una relació molt 

propera. Això fa pensar que la presència del mateix tipus de calendari al Breviari de 

Martí l’Humà es deuria a la còpia o inspiració en el calendari del llibre d’hores de la 

reina Violant
93

, la qual també s’hauria inspirat en un model anterior, com el de la seva 

àvia. 

Del 7 d’abril de 1397 data un albarà de pagament d’un llibre d’oracions per la 

reina. Li mana a Jaume Pastor que li doni a Matheu de Rada, escrivà d’ofici, el 

necessari per un llibre d’oracions que ella ha fet il·luminar i lligar, i que ja ha rebut a les 

seves mans. El pagament era de 24 sòlids i 6 denaris barcelonins. El llibre va ser 

redactat a Barcelona
94

. Després de la mort de Joan I, a maig de 1396, els seus interessos 

s’abocaren completament en qüestions polítiques per beneficiar-se’n tant ella com els 

seus familiars, i també a defensar els drets a la Corona aragonesa del seu net Louis 

d’Anjou quan morís el rei Martí l’Humà. Per una altra banda, també va seguir amb els 

seus interessos literaris. A 1413 des de Barcelona, encarrega a fra Antoni Canals un 

tractat sobre la confessió i una traducció dels Evangelis, seguint unes indicacions molt 

especials, personals i precises, que poden semblar les normes d’un editor. Demanava 

seguir l’ordre dels Evangelis que ve donat per l’ofici romà i una traducció literal. A 

1421 demana a Carrossa de Vilaragut la seva bíblia en català per fer-la copiar pel seu 

capellà Antoni Palomar. El mateix any, li escriu a aquest per a que li copiï o per a que li 

tradueixi al català (és incert). Es suposa que Fra Antoni no acabà la traducció que li 
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havia estat encarregada per la Reina, i a l’abril de 1422, Violant torna a escriure a 

Antoni Palomar recordant-li que va prometre escriure-li una bíblia, però considera que 

al ser una tasca tan tediosa li escrigui els Evangelis quan més prest millor
95

. Sembla ser 

que les lectures de la reina estan enfocades cap llibres pietosos i de contingut moral, 

allunyant-se de les novel·les que tant li havien agradat, que deixava i feia copiar i 

traduir, i que a més va posar de moda, ja que han aparegut a inventaris d’homes i dones 

catalanes de tota condició
96

. A un debitori signat per mestre Jaume de Pujades, datat de 

1417, presentava com garantia un conjunt de llibres i unes quantes peces d’orfebreria 

que eren de Violant i d’Elionor de Cervelló. Entre dits objectes, hi havia també un 

breviari, redactat sobre pergamí i amb inicials daurades, cobertes damasquinades i 

tancadors d’argent, molt possiblement propietat de Violant
97

. En darrer lloc, cal 

nomenar el Tractat de la confessió que Antoni Canals, qui era traductor de Valeri 

Màxim i de Sèneca, escriví i dedicà a la reina Violant. Violant li demanava a una carta 

ja cap a l’any 1413, que continués treballant en dit tractat i agregà que ho volia tenir 

prest. Així ho complí Antoni Canals. Ja morta Violant, el llibre passà a mans de Maria 

de Castella, esposa d’Alfons el Magnànim
98

. Després de tot això, és interessant 

comentar que durant la seva darrera etapa de vida, segueix els consells en quant a 

lectura que li donen homes savis i literats, dels que s’havia envoltat com ja hem 

comentat. Als breus i concisos comentaris que va fer Violant sobre els llibres llegits, De 

Riquier comenta que no se n’ha vist cap que es refereixi als d’aquests homes del seu 

entorn, com Bernat Metge o Eiximenis
99

. 

  Junt amb tot això, m’agradaria fer un petit incís comentant que també va dur a 

terme una empresa arquitectònica a l’igual que les demés dones de les que s’ha xerrat a 

aquest treball i que reforça més la idea com a promotora en tots els sentits. Violant va 

contribuir amb un gran donatiu, de 15.000 sous exactament, per la catedral de Barcelona 

i es va encarregar de fer sorgir el Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, a més de 

tenir preocupacions per altres construccions religioses a la ciutat de Barcelona. Sant 

Jeroni de la Vall d’Hebron va ser la seva promoció artística més important. Cal afegir a 

això que hi havia una relació molt propera amb l’ordre de Jerònims. Era un espai que 

s’aixecava al vessant que mira a la mar de la muntanya del Tibidabo. Era un espai molt 
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inclinat amb un fort desnivell, i aquest fet, junt amb la guerra del francès i la 

exclaustració provocaren les seves runes
100

. Les primeres noticies assegurades en quant 

l’existència d’una comunitat monàstica a la zona no van més enllà de 1386. La zona ja 

es coneixia aleshores com Vall d’Hebron, on hi vivien monjos sense regla  i que 

depenien de la parròquia més propera. Terés pensa que la reina Violant, possiblement 

amb intenció religiosa, però sobre tot política de prestigi, va voler canviar la situació i 

afavorí la construcció d’un nou monestir. Les obres podrien haver-se iniciat el mateix 

1393 ja que a un document d’aquest any es parla ja del monestir de jerònims que la 

reina fa construir a la parròquia de Sant Genís dels Agudells. Amb la mort del monarca 

les obres quedaren aturades
101

. 

 Ja viuda, Violant va ser qui s’encarregà de seguir vetllant per la construcció, 

incloent privacions personals. Tot i això, la reina es negà a rebre qualsevol tipus d’ajuda 

perquè ho volia fer per ella mateixa, i pensava que si no era possible fer-ho, seria Déu 

qui propiciaria la intervenció generosa d’algun membre de la reialesa. La direcció va 

fer-se a càrrec de Arnau Bargués, un dels arquitectes més destacats del moment
102

. Amb 

aquesta forma de pensar per part de Violant, es veu de manera molt clara la seva 

voluntat de promocionar obres de forma independent. 

4. CONCLUSIONS 

 Al llarg d’aquesta investigació hem vist com les promocions que varen dur a 

terme aquestes dones són d’un gran caràcter i que han marcat un abans i un després a la 

història de l’art. Degut a la manca d’investigació feta amb anterioritat hem pogut fer 

petites aportacions i ajuntar-les totes per obtenir un conglomerat d’informació més fort, 

com per exemple en el cas d’Elionor de Sicília i de Violant de Bar, com hem vist amb la 

seva passió per la literatura. Tot i que algunes d’aquestes obres promocionades per les 

senyores nobles que hem treballat no s’hagin conservat, queda patent que es tractava de 

creacions elaborades amb molta cura i dotades de gran sumptuositat, i a més, 

personalitzades a gust de la seva demanda. En el cas de totes les senyores que s’han 

tractat, es veu un fort component religiós lligats a les seves promocions, però sí que es 

cert tenir en compte que en el cas de Violant es palpa una motivació més cultural, 

moguda sobre tot pel seu interès dins l’àmbit literari i influenciada pel seu entorn 
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familiar des de ben prest. S’han vist dos tipus de vessants dins aquestes promocions. 

Una seria de caire religiós i l’altre seria de caire profà. Totes elles coincideixen en 

majoria dins l’àmbit religiós, ja que en aquell moment la religió estava per damunt totes 

les coses i aconseguir la salvació de l’ànima era un dels objectius més importants. 

Aquest fet s’intensifica si parlam de dones, que eren més properes a viure amb major 

força la religió. Tot i això, també hem vist com tenien interessos profans i que 

s’allunyaven de la idea de Déu, com en el cas dels llibres d’astrologia que Elionor de 

Sicília encomanà per regalar al seu home. 

 En alguns casos, molt específics, sí que és cert que la figura masculina hi va 

intervenir, però sempre per ajudar a la dona a dur endavant la seva promoció, i sí tenim 

en compte la situació a les que les dones estaven sotmeses a l’època ho justifica de bona 

manera. Queda patent que totes les obres realitzades varen dur-se a terme per voluntat 

de les promotores que hem tractat i que fins i tot en alguns casos, com el de Violant de 

Bar, no volgueren que ningú més hi intervingués.  

 Finalment, en quant a influències que reberen, tenim una clara influència 

provinent de la mediterrània, sobre tot de la zona italiana degut a les rutes comercials i 

al paper que jugaven les Illes Balears, actuant de pont entre Itàlia i la Corona d’Aragó 

peninsular, a més d’haver comptat amb el territori de Sardenya, però també per la 

importància del port de Barcelona i la situació estratègica en sí de Catalunya. Aquest 

domini territorial va propiciar una anada i tornada de diferents artistes que aprenien a un 

lloc i exercien a un altre, emportant-se influències d’una banda i deixant-les patents a 

una altra. Finalment, França juga un paper important en el cas de Violant de Bar, ja que 

el fort afecte familiar propiciava un intercanvi d’obres amb ella ja assentada a Corona 

d’Aragó i els familiars que quedaren a la cort francesa. Va ser una figura que propicià el 

coneixement del gòtic internacional dins el camp dels llibres il·lustrats. 
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6. ANNEX  

103
 Fig. 1 

Santa Catalina i Sant Miquel. Museu Diocesà de Terol. Fotografia extreta de 

TARAVILLA BAQUERO, Olga: Perfiles de la promoción artística: la mujer 

bajomedieval en la Corona de Aragón, Universitat de Girona, Girona, 2008 (Pàg. 38) 
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Vista en 3 dimensions de la Capella de Sant Miquel de Pedralbes. Fotografia de 

l’Ajuntament de Barcelona, 2012: http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-

lupa-Monestir-Pedralbes/ca/2-obra-capella.html 
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. Fig. 3 

Plànol del Monestir amb la ubicació marcada de la Cel·la de Sant Miquel. Imatge 

d’autor, 2017 

106
 Fig. 4 

 Frescs de la Passió a la Capella de Sant Miquel. Imatge d’autor, 2017. 
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107
 Fig. 5 

Medallons situats a l’entrada de la capella. Imatge d’autor, 2017. 
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 Fig. 6. Frescs del davallament i coronació de la verge. Imatge d’autor, 2014 
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 Fig. 7 

Frescs dels diversos sants. Imatge d’autor, 2017. 

110
 Fig. 8 

Enteixinat de la cel·la de Sant Miquel. Imatge d’autor, 2017. 
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