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Presentació del SIMPOSI  ART FUGITIU 
L'art és un arma carregada de futur 

Rosa Alcoy 

(Grup Emac. Romànic i Gòtic) 

 
La tasca central del grup de recerca EMAC és la catalogació i estudi de les obres 
catalanes medievals desplaçades. Aquesta orientació dels treballs porta de forma 
quasi natural a l'estudi de totes aquelles obres que circulen, remogudes dels seus 
emplaçaments i destins originals, a l'estudi de les dinàmiques de les obres que es 
desplacen i que, en les seves migracions, troben noves formes de significació i de 
sentit. Aquests nous valors, noves formes de valoració i recepció,  lluny del context 

original, no impedeixen o, encara més, es podria dir que reclamen i fan necessària la 
consideració del seu passat, del seu origen, una recerca del què, com i quan del seu 

naixement. 
La idea de dedicar un Simposi a l'art fugitiu sorgeix, doncs, d’un  interès pels escenaris 

originals on també es perfilen dinàmiques riques de conseqüències: de pèrdues i 
retrobaments constants. La voluntat de portar la idea endavant enriqueix aquesta 

perspectiva en múltiples direccions i ens obliga a sortir també dels universos 
medievals, dels que s'han creat i dels que hem recreat. 

Una sèrie àmplia, en quantitat i qualitats, de creacions catalanes, i també d'altres llocs 
d'Europa, que per raons diverses s'han dispersat per tot el món seran evocades els 

dies del Simposi i exemplificaran aquestes situacions. En definitiva, l'objectiu 
d'analitzar moltes d'aquestes obres medievals, tema principal de les nostres recerques 
i catalogacions, quan es tracta de produccions catalanes, serà depassat, com veurem, 

en múltiples direccions per les necessitats que crea el marc teòric i el reflux més 
general de l'art al llarg dels temps com a instrument carregat de futur.  

 

 

 

 



 

El fugitiu a l’art 
Aleix Cort 

 
El fugitiu a l'art reflexiona sobre els conceptes fuga i fugitiu en l'art a partir de materials 
fugitius, temes fugitius i projectes en  els que l'obra d'art està relacionada amb la fuga 
de l'artista o amb  estratègies creatives que utilitzen la fuga com a punt de partida, en  
els que l'obra que focalitza el nostre interès es planteja capturar el  fugitiu, o en els que 
l'art escapa del context original per decisió  del propi artista, com a resultat d'una 
guerra o pels propis moviments  del mercat de l'art. El fugitiu a l'art és planteja, a més, 
la  importància de conèixer tant els motius de la fuga de l'obra d'art com  els seus 
orígens per entendre l'obra estudiada i la de realitzar un  llistat de les obres 
desplaçades per entendre el nostre passat i  ajudar-nos a plantejar el futur. 

Paraules clau: Art, fugitiu, medieval, cultura, memòria. 

Aleix Cort és arquitecte tècnic, periodista i investigador i utilitza la seva experiència en 
el món del ball i de la dansa com a punt de partida de diverses línies d’estudi 
relacionades amb la història, l'art i la literatura. Com a escriptor, professor i artista, ha 
col·laborat amb músics, ballarins, pintors i fotògrafs, centres formatius, museus i sales 
d’art. Autor de llibres de poesia, narrativa, assaig i terminologia, i de guions 
audiovisuals, és el creador del videolit com a metodologia d'aprenentatge (2007) i ha 
obtingut diversos guardons en les disciplines en les que treballa. Actualment, participa 
en el Màster de Literatura en l'Era Digital, gestiona un portal dedicat a la paraula i la 
imatge (videolit.org) i investiga l’encontre de la paraula amb el paisatge. 

 
http://www.scribd.com/fullscreen/86665748?access_key=key-12p3y23zsaug9od4u28 
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La reconfiguració de l'absis major de Sant Climent de Taüll amb els vestigis d'art 
fugitiu  (Vall de Boí, Catalunya) 

Eduard Riu-Barrera i Eva Tarrida 
 

L'atenció per l'art fugitiu pot dirigir-se també cap a la condició dels espais que ha 
abandonat, com el temple de Sant Climent de Taüll, on allò que hi resta són les  
empremtes i inconnexos vestigis de les cabdals obres que l'han deixat. La pintura 
mural oculta darrera el retaule gòtic de l'altar major va ser descoberta culturalment a 
l'inici del s. XX i aviat va esdevenir una referència artística. Cap el 1920 la pintura 
visible fou extreta i traslladada per salvaguardar-la a Barcelona, on ara s'exposa al 
MNAC. Els primers treballs de restauració s'hi feren els anys 1950-1960 i descobriren 
més pintura, que es va deixar in situ, alhora que s'instal·lava una còpia del mural 
alienat. L'absis perdia la natura litúrgica per convertir-se en espai expositiu, secular i 
cultural. Dins d'aquesta orientació museística, en els anys 2000-2001 es restauraren 
els vestigis pictòrics i el 2010 va excavar-se l'absis major, on se'n descobriren petits 
fragments més i el paviment original. De resultes d'aquest seguit d'actuacions, ara 
l'absis suma peces faltades de coherència: el sòl original sense agençar, fragments 
pictòrics d'alt valor sense context, grans superfícies perdudes i d'altres cobertes amb la 



còpia del mural. Davant d'això es proposa un exercici de combinació d'heterogènies 
presències i absències, a fi de reconfigurar un espai, arquitectònic i pictòric, determinat 
per sempre més per l'evasió de l'obra que, justament, ha fet excepcional el lloc on no 
es troba. 

Eduard Riu-Barrera (Barcelona 1959). Historiador i arqueòleg especialitzat en època 
medieval. Des del Servei del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya s'encarrega de la 
recerca aplicada a la restauració de monuments (cartoixa d'Escaladei, monestirs de 
Sant Pere de Casserres, Santa Maria de Vilabertran, Sant Pere de Rodes i Sant Cugat 
del Vallès, castells de Mur i Miravet, casal Graells de Cardona, esglésies de la Vall de 
Boí, església Santa Maria del Mar o la capella de Santa Àgata de Barcelona). Ha fet de 
comissari de les exposicions La fortuna d'unes obres. Sant Pere de Rodes, del 
monestir al museu al Museu F. Marès de Barcelona (2006-2007), L'Esculapi, el retorn 
del déu al Museu d'Arqueologia de Catalunya (2007-2008) o Gilabertus, un viatge 
decisiu a la descoberta del romànic al Museu Episcopal de Vic (2007-2008). Ha 
orientat la recerca als camps de la historiografia de l'art, l'arqueologia i la restauració 
monumental, així com la història dels museus, divulgada en nombroses publicacions. 
Ha estat membre del consell de redacció de la revista L'Avenç (2000-2007) i és autor 
del llibre La capella de Santa Àgata del palau reial major de Barcelona (1999), director 
del volum Arquitectura III de L’art gòtic a Catalunya (2003) i editor amb P. Vélez de la 
monografia RIU SERRA (1921-2006), escultor i dibuixant (2012). 

Eva Tarrida (Barcelona 1973). Arquitecta del Servei de Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya des del 2007, on s’ocupa de la restauració de monuments a càrrec de la 
Generalitat (monestirs de Santa Maria de Vilabertran i Sant Pere de Rodes, esglésies 
de la Vall de Boí).  

 

El claustre de Cuixà traslladat o restaurat: funcions i significacions d'un 
monument fora context (s. 19 i 20). 

Olivier Poisson 
 
La nacionalització dels béns de l’església, el 1789, i la supressió  dels ordes monàstics 
han portat a la venda i al lent desmantellament,  al llarg del s. 19, del monestir de 
Cuixà, privat d’ús i de significació. 
El reaprofitament dels elements dispersos de l’abadia, en particular  del claustre, per 
diversos projectes tant utilitaris com culturals,  han conduit a varies situacions, 
efímeres o no, com re-usos decoratius o funcionals, presentacions museogràfiques, 
fins i tot la restauració  mateixa del monument. Tant l’exportació al lluny com la nova 
reunió en el lloc dels elements que pertanyien en l’origen a una obra única,  troben en 
cada situació un sentit diferent, que aquesta comunicació es  proposa comentar. 
 
Olivier Poisson. Conservateur général du Patrimoine (França). Arquitecte i 
historiador  de l’art, és especialista de l’art medieval català i francès, també  historiador 
de les idees i pràctiques relatives al patrimoni artístic als s. 18, 19 i 20, com la 
restauració dels monuments. Des de 2003 presideix l’association culturelle de Cuxa. 
 
 
 
 



Protocols de cort al segle XIV: una visió compartida en la il·luminació de 
manuscrits catalano-aragonesos, mallorquins i francesos 

Gaspar Coll 
 

Gaspar Coll Rossell es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona (Premio extraordinario de Licenciatura 1985), donde se doctoró el 1992 
(Premio extraordinario de Doctorado). Desde el 1998 es miembro del equipo de 
investigación Emac: el románico y el gótico desplazados. Es autor de diversos 
artículos y monografías, entre las cuales podemos destacar Manuscrits jurídics i 
il.luminació. Estudi d’alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del 
Decret de Gracià. 1300-1350. Ed. Curial-Abadia de Montserrat. Barcelona. 1995, 
derivada de su tesis doctoral, así como sus contribuciones a obras como el 
Dictionnaire Critique d’Iconographie Occidentale. Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, y la colección L’Art Gòtic a Catalunya (Pintura I). Es profesor titular de la 
Universidad de Barcelona (desde 1995) y ha desempeñado también diversos cargos 
en la UB; ha sido vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia  (desde el 2001), 
coordinador general del grupo de 25 universidades del Estado Español que han 
diseñado y escrito el Libro Blanco para el título de Grado de Historia del Arte (2003-
2005), y responsable de Posgrados y relaciones internacionales (desde el 2004). 
Actualmente es adjunto al vicerrectorado de Política Académica y Convergencia 
europea para la Planificación y Ordenación Académica (desde el 2005) y coordinador 
académico y representante de la Universidad de Barcelona en la plataforma 
interuniversitaria catalana Intercampus (desde el 2005). Actualmente es Director del 
Departamento de Historia del Arte de la UB.  
 
http://www.ub.edu/emac/index.php/ca/home/22 
 
 
Catalunya a Nàpols sota Alfons el Magnànim: l’art exportat/importat al servei de 

la política i de la identitat 
Xavier Barral i Altet 

 
Catedràtic d’Història de l’Art de La universitat de Rennes, ha estat Director del Museo 
Nacional d’Art de Catalunya i és un reconegut especialista en Història de l’Art 
Medieval, autor de nombrosos llibres i estudis en revistes i Congresos de caràcter 
internacional. Ha comisariat múltiples exposicions i ha dirigit diverses col·leccions 
d’Història de l’Art a més del Dictionnaire critique d’iconographie occidentale. És 
membre de la Secció Historico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i del 
Corpus Vitrearum Medii Aevii.  
 
 

Una tabla misteriosa: el Juicio Final de Múnich atribuído a Gherardo Starnina 
Maria Laura Palumbo 

 
Entre las obras más problematicas atribuidas a Gherardo Starnina y antes al Maestro 
del Bambino Vispo, hay una tabla que hoy en día se guarda en la Alte Pinakothek de 
Munich. Esta tabla fue adquirida por el Museo de Munich en 1936, pero antes había 
aparecido en una exposición barcelonesa en 1876, como propriedad de un particular y 
se señalaba como procedente de Mallorca. 



Se trata entonces de una obra desplazada que acabó rápidamente en el mercado 
artístico y finalmente en un Museo. La obra resulta misteriosa porqué no son ciertas ni 
su procedencia, ni su autoría, ni el tema tratado. Hace falta entonces un análisis 
comenzando por los estudios que se han acercado a la obra, para acabar interrogando 
a la misma obra para que pueda disolver parte de su misterio. En este pequeño 
estudio se intentarán producir hipotesis plausibles para clarificar las dudas que suscita 
una pieza tan bella y complicada. 
 
Maria Laura Palumbo. Licenciada en la Universidad de Nápoles ha conseguido la 
Suficiencia Investigadora en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Ha sido 
becaria pre-doctoral APIF en la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo 
EMAC, su tesis doctoral se centra sobre las influencias italianas en la pintura 
valenciana del gótico internacional. 
Entre sus publicaciones destaca La sala del Gran Capitán en el Palacio Real de 
Nápoles y los orígenes del dominio español en Italia (co-autora con Joan-Lluís Palos 
Peñarroya) en el libro España y Nápoles. Ha publicado estudios de iconografía 
medieval como Rappresentazione dei Sacramenti e Cicli cristologici nella pittura 
valenzana del gotico internazionale en el libro Imatges Indiscretes I. 
 

El cicle de l’Èxode en l’Haggadà d’Or, una obra catalana a Anglaterra 
Alba Barceló 

 
L’Haggadà d’Or, més coneguda amb el nom anglès Golden Haggadah, és una de les 
haggadot produïdes durant el segle XIV a Catalunya. Actualment, se’n conserven unes 
deu decorades sumptuosament, i cinc de les més importants es troben en col·leccions 
de Gran Bretanya, com és el cas d’aquesta, conservada a la British Library. És una 
peça de gran qualitat, on es va fer ús de les últimes innovacions estilístiques en la 
il·luminació llatina contemporània, de forts components franco-gòtics coneguts ja a 
Barcelona, tot i conservar en la iconografia la pròpia tradició jueva. 
Aquesta comunicació es vol centrar en el cicle de l’Èxode, menys tractat per la 
historiografia que parla del manuscrit. D’aquesta part es poden establir més vincles i 
lligams entre les altres haggadot catalanes, ja que el cicle del Gènesi no es representa 
a totes elles, i en canvi, l’Èxode sí. A més, per analitzar la relació dels cicles jueus amb 
els ambients artístics cristians s’ha de veure en quin grau aquests recursos pictòrics 
varen ser adaptats i transformats, i si els motius que van guiar aquesta adaptació en 
els models cristians responen a unes necessitats jueves particulars. 
 
Alba Barceló Plana és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona 
(2011). El curs 2010-2011 va obtenir una Beca de Col·laboració amb el Departament 
d’Història de l’Art concedida pel Ministeri d’Educació. Actualment cursa el Màster en 
Estudis Avançats en Història de l’Art, i està realitzant el treball final de màster sobre 
Els cicles de l’Antic Testament en la Golden Haggadah (British Library, Add. MS 
27210) i el seu context. 

 
 
 



Entre Bernat Martorell i els Vergós: la col·lecció Deering i el patrimoni català a la 
diàspora. 

Sebastià Sánchez 
 

Charles Deering (1852-1927), industrial, col·leccionista i apassionat hispanista, quedà 
profundament fascinat per la cultura espanyola en els seus anys de joventut. Diversos 
viatges arreu d’Europa i la seva assistència a les Exposicions Universals i en la vida 
cultural europea el posaren en contacte amb l’obra del pintor català Ramon Casas. 
Fascinat per els quadres d’aquest decidí viatjar a Barcelona per conèixer-lo l’any 1903 
moment en que iniciarien una amistat que duraria més de vint anys i que portaria a 
Casas a creuar l’Atlàntic i visitar Estats Units. Deering, enamorat d’Espanya, tornà a 
visitar-la en 1909 i durant una excursió a Sitges acompanyat de diversos amics 
s’enamorà de l’indret costaner. Decidit a establir-s’hi adquirí un vell edifici per instal·lar 
la seva residència d’estiu i part de la col·lecció d’art, sobretot la d’art hispànic, que 
posseïa. Començava així l’aventura de Maricel on amb l’inestimable ajut i col·laboració 
de Ramon Casas i Miquel Utrillo el nord-americà reuní una extensa col·lecció d’art en 
la que figuraven obres del propi Casas, Rusiñol, Mir i Zuloaga, entre d’altres, i 
nombroses mostres d’art medieval com el Retaule de Sant Jordi de Bernat Martorell, 
les taules de Santa Àgata i Santa Llúcia procedents del Santuari de Nostra Senyora de 
Bellulla, obra dels Vergos, casos aquests dos que analitzarem amb profunditat, o la 
Verge de Bellpuig de les Avellanes esculpida per Bartomeu de Robió, per citar alguns 
exemples. Tot i els èxits assolits, divergències personals, desconfiances i malentesos 
entre Deering i Utrillo feren que l’americà decidís tornar a Estats Units amb tota la seva 
col·lecció tot i que la voluntat popular li reclamà que es quedés. 
D’aquesta manera tant sobtada i inesperada es posava fi al somni sitgetà d’art 
hispànic i un bon nombre d’obres es convertien en art català fugitiu. 
 
Sebastià Sánchez Sauleda (Barcelona, 29 de Desembre de 1981) és llicenciat en 
Història per la Universitat de Barcelona (2003), Llicenciat en Història de l’Art per la 
Universitat de Barcelona (2007) i ha cursat el Màster en Estudis Avançats en Història 
del’Art (2009) on ha obtingut la qualificació d’Excel·lent (MH) amb el treball Charles 
Deering, Ramon Casas i Miquel Utrillo. Una amistat per una col·lecció. Actualment 
cursa els estudis de doctorat en Història de l’Art a la Universitat de Barcelona. 
Ha realitzat diverses conferències: «L’art medieval en la col·lecció Deering» (2009) i 
«Col·leccionisme i patrimoni arquitectònic. Dues víctimes de la desamortització: el 
Tallat i el castell de Solivella» (2011), ambdues als Amics de l’Art Romànic (Institut 
d’Estudis Catalans), «La col·lecció d’art de Charles Deering» (La Peça del Mes, 
Consorci del Patrimoni de Sitges) i «Charles Deering i el Palau Maricel de Sitges» 
(1909-1921) dins l’assignatura El col·leccionisme al llarg de la història del Màster 
d’Estudis Avançats en Història de l’Art (2011). També és autor dels articles «Maricel: 
col·lecció d’art» a Miquel Utrillo i els Arts (Sitges, 2009), El Santuari del Tallat: les 
vicissituds d’un edifici del tardogòtic català (en premsa) i Col·leccionisme, art i 
reminiscències medievals: Charles Deering i el Palau Maricel de Sitges (en premsa). 
 

“Lapides in itinere”. Instal·lacció a Catalunya d’obres romàniques foranes 
Gerardo Boto 

 
Les obres que ens convoquen en aquest congrés van ser deslligades del seu lloc 
d’origen en moments conflictius i de debilitat social. Moltes es troben en col·leccions 
públiques i algunes en altres, de privades. La dificultat d’anàlisi òbviament es multiplica 
en aquest segon cas i resulta particularment greu quan els propietaris no faciliten el 
coneixement i estudi i, encara més, el seu registre per part de les administracions. En 
aitals casos, l’art és fugitiu, ocult i hermètic. 



Aquesta intervenció parlarà de dos conjunts d’escultura romànica forans, instal·lats a 
Catalunya a les dècades centrals del segle XX. L’estudi d’aquest conjunts 
complementa, per contrast i inversió, el conegut cas de l’exportació i expropiació dels 
claustres romànics de Cuixà i Saint-Guilhem-le-Dessert. El factor de la dislocació de 
les obres d’art medievals, estès des de la segona meitat del segle XIX i fins a mitjans 
del segle XX, revela unes circumstàncies socials adverses i una contradictòria 
consideració de la protecció del patrimoni artístic. 
 
Gerardo Boto Varela és doctor en Història de l'Art (Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1998) i professor d'Història de l'Art medieval de la Universitat de Girona des 
de 1995. És co-director dels Colloquia anuals Studium Medievale. Cultura visual - 
Cultura escrita (Besalú) i és responsable del projecte de recerca del M.E.C. 
“Morfogénesis y organización funcional de los espacios eclesiásticos en la Plena Edad 
Media hispana. Análisis tecnológicos y documentales de la arquitectura de 
comunidades canonicales”. Entre les seves publicacions destaca: 
-Boto, G. (1995). La memoria perdida. La catedral de León (917-1255). León: 
Diputación Provincial de León 
-Boto, G. (2001). Ornamento sin delito. Los seres imaginarios del claustro de Silos y 
sus ecos en la escultura románica peninsular. Santo Domingo de Silos: Abadía 
benedictina 
-Yarza, J., i Boto, G. (coords.) (2003). Claustros románicos hispanos. León: Ediles 
-Yarza, J., Herráez, M. V., i Boto, G. (eds.) (2004). Congreso Internacional. La Catedral 
de León en la Edad Media. Actas. León: Universidad de León 
-Boto, G. (coord.) (2006). Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú. Besalú: 
Ajuntament de Besalú 
 
 http://www.udg.edu/tabid/8656/ID/52623/AP/455/language/[language]/default.aspx 
 
Obres mestres de la pintura gòtica catalana a Amèrica: Del Políptic Morgan a la 

Mare de Déu de Filadèlfia 
Rosa Alcoy  

 
La tasca central del grup de recerca Emac. Romànic i Gòtic ha estat durant molt temps 
la catalogació i estudi de les obres catalanes medievals desplaçades. Aquesta 
orientació dels nostres projectes ens ha portat, del control sobre les obres que han 
estat remogudes del seu emplaçament original, a l’estudi de les dinàmiques que 
confereixen noves formes de significació a les obres desplaçades. Aquestes noves 
formes de valoració i recepció complementen el que sabem de les peces però ens 
poden allunyar del seu context original. En els casos que analitzarem ens obliguen a 
anar fins Amèrica. La revisió d’aquestes obres fugitives permet que ens retrobem amb 
una sèrie curta, però fantàstica, de pintures catalanes que han passat a formar part 
d’alguns dels de Museus i centres d’estudi americans més importants, sigui a Nova 
York, Chicago o Filadèlfia. De les taules del taller dels Bassa a les creacions de Bernat 
Martorell, aquestes obres del gòtic català fan possible bastir un recorregut crític per les 
millors aportacions del període. El podem fer, com es pot deduir, de manera 
circumscrita, de l’etapa italianitzant a la plenitud resistent del gòtic internacional, 
encara que altres moments de l’art català, tant anteriors com posteriors, també siguin 
ben representats al continent americà. Cadascuna de les obres que hem triat ens 



planteja problemes específics que es podrien tractar monogràficament, encara que ara 
adoptem una òptica més general. De vegades són molts problemes i molts els 
interrogants que, sorgits d’aquestes obres desplaçades, pesen de forma sistemàtica 
en els nostres estudis. Intentarem oferir-ne una síntesi en què un ventall limitat de 
pintures de primer ordre, convertit en centre d’interès primordial, ni que sigui 
transitòriament, pot il·luminar el coneixement de la nostra pintura dels segles XIV i XV. 
En definitiva, portem al Simposi una sèrie de creacions que qualifiquem d’obres 
mestres ja que, per la seva qualitat i entitat figurativa, són obres indispensables dins 
del panorama de l’art català, és a dir, són fonamentals per entendre les seves 
dinàmiques. En definitiva, cal precisar el seu encaix en aquest terreny i fer-ne una 
revisió cada vegada més ajustada al context d’origen, malgrat la distancia. Aquests 
reptes obren les portes a noves interpretacions d’altres peces i altres qüestions 
enllaçades i, per tant, m’agradaria assumir-los dins d’aquest panorama extens i amb 
totes les seves conseqüències. 

Rosa Alcoy és catedràtica d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, directora 
del Grup EMAC. Romànic i Gòtic des del 1997 i coordinadora del Projecte Contextos 
para el arte catalán medieval desplazado (2009-2012). Cap d’estudis d’Història de l’Art 
(2008-2012) i membre de la Comissió del Màster d'estudis avançats en Història de l'Art 
del Departament d’Història de l’Art de la UB. Va dirigir la revista Materia. Revista d’Art 
del 2003 al 2009 i ha format part de l’equip de redacció i col·laborat també amb 
diferents revistes científiques (Lambard, Butlletí del MNAC, Quintana..). Ha estat 
coordinadora d’unes Accions Integrades Espanya-Itàlia (2010-2011) i del Projecte 
Xarxes docents per a l’art medieval a Catalunya (MQD 2006-2008). Premi extraordinari 
de Doctorat (1989) i becaria del Pla nacional de Formació del personal investigador 
(FPI) (1984-1986), va ser col·laboradora del Museo Nacional d'Art de Catalunya del 
1991 al 1993 i va participar en l’exposició Prefiguració del MNAC (catàleg i exposició, 
1992) i en el estudis preparatoris per a la presentació de les col·leccions (secció de 
pintura gòtica). És especialista en pintura, miniatura i vitrall medieval, però també ha 
publicat estudis sobre escultura gòtica i art dels segles XIX i XX. Ha comissariat 
diverses exposicions i és autora de El cementiri de Lloret de Mar: indagacions sobre 
un conjunt modernista (1990); Pintures del gòtic a Lleida (1990); Joan Mates pintor del 
gòtic internacional (1997), El retaule de Santa Anna del castell de l'Almudaina i els 
seus mestres. Dels Bassa a Destorrents, ed. Olañeta, Mallorca, (2000), Eduard Alcoy 
a Mataró. Dibuixos i Pintures (1966-1987) (Premi Iluro), Mataró. 2000; Sant Jordi i la 
Princesa (2004). Ha curat l’edició dels volums: El Trecento en obres (2009) i Contextos 
1200 i 1400 (2012) sorgits de les aportacions al I i II Simposis internacionals del grup 
Emac, que va dirigir el anys 2007 i 2009, i d’altres publicacions del mateix grup de 
recerca: El romànic i el gòtic desplaçats i Imatges Indiscretes I. 

http://www.ub.edu/emac/index.php/home/18?lang=ca 

 

 

 

 



 

Viaggi di uomini, viaggi di manoscritti: la circolazione di codici giuridici miniati 
nel Midi della Francia fra il XIII e il XIV secolo 

Maria Alessandra Bilotta  
 

La ricerca che presento si propone di tracciare un quadro dei circuiti di spostamento 
seguiti dai miniatori, dai manoscritti miniati e dai loro possessori nell’area geografica 
compresa fra la Provenza, la Linguadoca, la Catalogna e l’Italia del Nord nel XIV 
secolo. Lo spoglio sistematico delle collezioni di numerose biblioteche pubbliche e 
private in Francia, in Italia e in Germania, mi ha permesso di ritrovare dei nuovi 
testimoni del lavoro degli ateliers attivi in Francia meridionale nel XIV secolo. Questi 
lussuosi esemplari sono testimonianza di un attivo mercato librario e anche di scambi 
economici, culturali e sociali fra gli uomini, della circolazione di mode e modelli nel XIV 
secolo attraverso il territorio geografico che si estende dall’Italia del Nord alla 
Catalogna.  Queste scoperte contribuiscono ad evidenziare un variegato fenomeno di 
osmosi sociale, culturale, artistica e istituzionale nell’insieme delle regioni del Midi della 
Francia; fenomeno favorito ed incentivato dai circuiti di pellegrinaggio, dalla mobilità 
degli studenti e dei professori delle università, dallo spostamento attraverso il territorio 
dei funzionari e dei giuristi che costituivano il personale della Curia papale. Tra i 
molteplici temi da sviluppare saranno privilegiati l’esame degli effetti determinati in 
ambito librario e culturale da questi spostamenti e la riflessione sulle problematiche 
relative alla definizione della cultura mediterranea ed alla circolazione entro questo 
bacino di artisti, opere, schemi sociali e istituzionali.   

Maria Alessandra Bilotta, ancienne élève de l’Université “La Sapienza” de Rome, 
Docteur en Histoire de l’art du Moyen Âge a été chargée de l’enseignement d’histoire 
de l’art médiéval à l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Ses recherches 
portent sur l’illustration du livre au Moyen Âge, en particulier sur les manuscrits 
produits à l’usage de la Curie pontificale et du Latran au Moyen Âge (VIe–XIIIe 
siècles), enfin sur la production de manuscrits enluminés (liturgiques et juridiques) 
dans le Midi de la France, en particulier à Toulouse, à Montpellier et à Avignon entre la 
fin du XIIIe et la première moitié du XIVe siècle. Sa thèse de Doctorat « Les Livres des 
Papes : la Curie, le Latran et la production des manuscrits à l’usage de la Papauté au 
Moyen Age (VIe–XIIIe siècles) » a été publiée dans la collection « Studi e Testi » de la 
Bibliothèque Vaticane. 

 

Obres que se’n van, obres que es transformen; obres que, de vegades, 
vénen...Apunts sobre el trànsit d’obres medievals a la catedral de Tortosa 

Jacobo Vidal 
 

Aquest text se centrarà en la desaparició de les obres del seu context original, hagin 
anat a parar o no a museus i col·leccions estrangeres. Sense cap intenció 
d'exhaustivitat, es pretén fer un recorregut sumari per algunes peces medievals 
originalment ubicades a la catedral de Tortosa que hi van desaparèixer pels canvis de 
moda, per les necessitats econòmiques del Capítol, per la reutilització dels materials o 
per l'espoli i la violència. S'acabarà aquest passeig amb un comentari sobre el que es 
podrien anomenar "retorns" o fins i tot "arribades", és a dir, una sèrie de peces que, 



originàries o no del complex catedralici, hi van anar a parar després de la Guerra Civil 
del 1936-39. 
 
Jacobo Vidal Franquet, professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat 
de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat MAGNA ARS. 
 

Indiscrezioni su Joan Mates: uno sguardo “al di là” del Retablo 
dell’Annunciazione 

Maddalena Bellavitis 
 

Il Retablo dell’Annunciazione attualmente è conservato alla Pinacoteca Nazionale di 
Cagliari ma era stato commissionato a Joan Mates per il Convento di San Francesco a 
Stampace. Sfortunatamente le vicende che lo hanno fatto giungere fino a noi lo hanno 
mutilato di svariate componenti tra cui alcune delle sicuramente bellissime tavole 
dipinte e la preziosa struttura che incorniciava il tutto. Nel corso degli anni numerosi 
grandi studiosi si sono avvicinati al Retablo ricostruendone la storia ed illustrandone le 
caratteristiche in interventi critici di profondo rilievo, si intende invece in questa 
occasione presentare le riflettografie all’infrarosso di alcune parti del congiunto, una 
documentazione ancora inedita che il relatore ha potuto ricavare grazie alla 
collaborazione della direzione della Pinacoteca che aveva concesso al laboratorio di 
analisi sui dipinti dell’Università di Padova una proficua campagna all’interno delle sale 
della propria Istituzione.  

Maddalena Bellavitis. Ha iniziato ad occuparsi di riflettografia infrarossa nel 2000, in 
occasione di uno stage presso il Laboratoire d'étude des oeuvres d'art par les 
méthodes scientifiques dell’Université Catholique di Louvain-la-Neuve, diretto allora dai 
principali esperti nello studio del disegno soggiacente, i professori Van Schoute e 
Verougstraete. Le sue esperienze sono continuate con tirocini e collaborazioni in vari 
altri centri di rilevanza internazionale come l’Instituto Português de Conservação e 
Restauro di Lisbona (ora Instituto dos Museus e da Conservação), l’Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e il Museo de Bellas 
Artes di Valencia, il Centro per la ricerca e il restauro dei musei di Francia a Parigi ed il 
Museo del Prado a Madrid. Ha conseguito il titolo di Doctor Europaeus in storia 
dell’arte presso l’Università di Padova, dove negli ultimi anni ha ricevuto incarichi di 
ricerca post-dottorale, e ha svolto attività didattica in atenei nazionali e internazionali.  

 

El rastre de l’art fugitiu: Apel·les Mestres, medievalista 
Guillem Tarragó 

 
En la sensibilitat medievalista d’Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) va haver 
d’influir l’ambient en el que va viure, però també els interessos del seu pare, 
l’arquitecte de la catedral de Barcelona, Josep Oriol Mestres (Barcelona, 1815-1895). 
Les obres que aquest últim tenia a la casa familiar van deixar una forta empremta al 
seu fill, que va mantenir i ampliar les adquisicions del pare a la seva nova casa del 
barceloní Passatge Permanyer. Es tracta de peces que Josep Oriol Mestres va poder 
reunir per la diàspora que van patir, de manera que la fugida d’obres medievals del 



seu lloc original i l’arribada a mans de qui les van saber valorar va contribuir a la 
definició del gust per allò medieval que tant de furor va provocar durant el segle XIX i 
principis del XX. Sense voluntat de crear una col·lecció, Apel·les Mestres va acaparar 
un munt d’objectes que ens parlen del seu gust, molt en sintonia amb la seva època 
pel que va tenir de medievalitzant i recreatiu, com també ho va ser la seva pròpia 
producció artística. 

Guillem Tarragó.   Llicenciat en Història de l’art (Universitat de Barcelona) i en 
Periodisme (Universitat Pompeu Fabra). Va ser redactor de la secció Cultura y 
espectáculos a Diari de Terrassa (2010-2011) i va obtenir una beca de col·laboració al 
departament de conservació i documentació del Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica (2007). Actualment està realitzant el Màster d’Estudis Avançats en Història de 
l’Art, on està realitzant el Treball Final de Recerca sobre l’obra de José de Manjarrés. 
Ha publicat: Imatges de la Imatge: Representacions de la Mare de Déu de Queralt, 
l’Erol, núm 110, 2012. 
 
 

El retablo de san Pedro mártir y san Marcos de Juan Figuera (1456-1477): un 
caso emblemático de la pintura catalana “desplazada” 

Enrico Pusceddu 
 
En 1938 Chandler Ratfon Post publicó por primera vez la fotografía del retablo de san 
Pedro Mártir y san Marcos atribuido a Juan Figuera, pintor catalán activo en Cerdeña 
en la segunda mitad del siglo XV. La obra formaba parte de la colección de Piero Tozzi 
en Nueva York y procedía del claustro de la iglesia de Santo Domingo de Cagliari. 
Desde la primera mitad del siglo pasado hasta hoy no se hicieron progresos en los 
estudios de este misterioso retablo y la fotografía de Post seguía siendo el único 
testigo de su presencia. El informe presentado en esta conferencia expondrá los 
resultados de los estudios recién realizados sobre el retablo y enseñará los 
documentos inéditos surgidos de los archivos de EE.UU. 
 
Enrico Pusceddu. Licenciado en “Lettere Moderne (V.O.) indirizzo storico-artistico”, 
en la “Università degli Studi di Cagliari”. En la Universidad de Barcelona consigue el 
Máster oficial en Estudios Avanzados de Historia del Arte. Doctor en Historia del Arte 
en la Università degli Studi “Federico II” di Napoli,  es miembro del grupo de 
investigación consolidado Emac. Románico y Gótico, Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Barcelona. En la misma Universidad está realizando su 
segundo doctorado en Historia del Arte medieval, bajo la dirección de la profesora 
Rosa Alcoy. 
Su actividad investigadora se desarrolla en torno a los estudios de la pintura del 
Quattrocento entre Cataluña, Cerdeña, e Italia.  
Actualmente es becario por la “Regione Autonoma della Sardegna” con el proyecto de 
investigación “Fonti per lo studio della pittura sarda del XV e XVI secolo. Sulle tracce 
degli inediti manoscritti inglesi di William Scott, Piero Tozzi, Anne Rose ed Ellen Giles 
[…]”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



El clon como medio para recuperar y difundir el patrimonio bibliográfico catalán 
perdido 

Manuel Moleiro. 
 
 
Quizás la palabra perdido no sea la más adecuada si entendemos que estos tesoros 
deben ser patrimonio de todos, por otra parte no se han perdido solamente han 
cambiado de propietarios y del lugar donde se conservan y exhiben. Es más, muchas 
de estas joyas bibliográficas habrían desaparecido para siempre si una mano, muchas 
veces codiciosa pero otras solamente proteccionista, no se hubiera apoderado de 
ellas.  ¿Qué hubiera pasado con el Martirologio de Usuardo si el monje que se lo llevó 
de Monasterio de Poblet y lo entregó en un convento de monjas en Girona, como pago 
por haberle protegido y alimentado escapando de los horrores de la guerra, no lo 
hubiese hecho? Lo más probable es que ahora no tendríamos Martirologio. 
Quizás pasaron por  una situación similar, aunque desconozcamos los detalles, el 
Salterio Glosado Anglo-Catalán, actualmente en la Bibliothèque nationale de France 
por obra y gracia de Napoleón Bonaparte, o el Libro de horas de María de Navarra, 
ahora entre los tesoros de la Biblioteca Nazional Marciana de Venecia. 
En los últimos 20 años M. Moleiro ha clonado más de 40 códices en las bibliotecas y 
museos más importantes del mundo, Metropolitan Museum of Art, Morgan Library, 
Biblioteca Nacional de Rusia, British Library, Bibliothèque nationale de France, The 
Huntington Library, Biblioteca Casanatense de Roma, etc. etc. Todos son obras 
maestras de la historia del arte, de otra forma no los hubiéramos hecho, pero ninguno 
se conserva en el monasterio o ciudad donde se pintaron sus miniaturas y escribió su 
texto. En la mayoría de los casos, están lejos de su país de origen. 
M. Moleiro tiene como finalidad única el clonar estos tesoros con un grado de 
perfección tal que pueden sustituir al original en todo momento y volver así a los 
lugares de origen y dispersarse por todo el mundo, en manos de particulares y 
bibliotecas universitaria, públicas o semipúblicas, al mismo tiempo que garantizar la 
protección del original que multiplicamos por 987 ejemplares:  todas  nuestras 
ediciones son únicas e irrepetibles, numeradas y limitadas a esta cifra. 
El clon se acompaña de un estudio monográfico, con versiones en español, francés e 
inglés, a cargo de expertos de reconocido prestigio mundial. Para explicar como 
llevamos a cabo esta ingente tarea es para lo que estoy aquí. 
 
Manuel Moleiro es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. En 1977 funda la editorial Ebrisa, especializada en la edición 
de libros de arte de alta calidad. Catorce años después, en 1991, funda M. Moleiro 
Editor, dedicada preferentemente a la edición de obras maestras de la historia de la 
bibliografía mundial, realizadas en complicidad con las bibliotecas y museos más 
importantes del mundo, como la British Library, en Londres, el Metropolitan Museum of 
Art y The Morgan Library, en Nueva York, la Biblioteca Nacional de Rusia, en San 
Petersburgo, el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, la Bibliothèque nationale de 
France, en París, la Fundação Calouste Gulbenkian, en Lisboa, etc.  
Durante 20 años de trabajo minucioso, la editorial M. Moleiro ha clonado los tesoros 
bibliográficos más importantes que se conservan pintados entre los siglos VIII y XVI, 
entre ellos, el Libro del Caballero Zifar, los cinco ejemplares de Beatos más relevantes 
que existen, el Salterio Anglo-Catalán, la Biblia de San Luis, las Grandes Horas de Ana 
de Bretaña, el Breviario de Isabel la Católica, la obra más importante desde el punto de 
vista político, histórico y artístico realizada para la reina Isabel la Católica, el Splendor 
Solis, el más bello tratado de alquimia jamás pintado, el Libro de la Felicidad, pintado en 
1582 para el Sultán Murad III, o el Lazzat al-nisâ.  



Con relación al campo de la cartografía, destaca la edición casi-original de las cuatro 
joyas de la cartografía portuguesa y universal: el Atlas Vallard, el Atlas Miller, el Atlas 
Universal de Diogo Homem y el Atlas Universal de Fernão Vaz Dourado. 
 
 

La pittura su tavola in Italia nel XII secolo: un caso di rimozione storiografica 
Alessio Monciatti 

 
Alessio Monciatti ha studiato storia dell’arte medievale con Adriano Peroni 
all’Università degli Studi di Firenze e con Enrico  Castelnuovo alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa. È stato borsista dell’École Normale Supérieure a Parigi, dell’École 
Française de Rome e del Centro Italiano  di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. È 
quindi stato: membro della Bibliotheca Hertziana - Max-PlanckInstitut für 
Kunstgeschichte di Roma; titolare di una borsa di studio post-dottorale e ricercatore a 
tempo  determinato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; funzionario storico 
dell’arte presso la  Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoantropologico per le province di Milano.   
Dal 1 settembre 2005 è professore associato di Storia dell’arte medievale presso 
l’Università degli studi del  Molise, dove ha tenuto per affidamento anche corsi di Storia 
dell’arte del Medioevo europeo, Storia dell’arte  moderna e Storia dei Musei.  
Dal 2007 è membro del comitato scientifico dell’AISAME (Associazione italiana storici 
dell’arte  medievale).  Dal 2008 afferisce al Dottorato di ricerca in “Arti, Storia e 
Territorio dell’Italia nei rapporti con l’Europa e i  paesi del Mediterraneo” dell’Università 
del Salento. È parte del Progetto Giotto promosso dell’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, diretto dalla Dott.ssa Cecilia  Frosinini e finanziato da The Getty Foundation. È 
parte dell’unità di ricerca dell’Università di Perugia nel PRIN 2009, coordinato da Enrica 
Neri, Testi e  contesti. Arti e tecniche a confronto tra Marche e Umbria dall’ XI al XII 
secolo: scultura  architettonica, pittura e arredo di edifici ecclesiastici. Attualmente si 
occupa di pittura su tavola del XII  e XIII secolo e di decorazione monumentale, con  
particolare attenzione alla formazione e della trasmissione dei modelli.  Ha in 
preparazione per i tipi della Giulio Einaudi Editore di Torino, L’arte del Duecento. 
http://docenti.unimol.it/cv/alessiomonciatti_it.pdf 
 
 

Murals fugitius: la pintura romànica catalana i la seva historia 
Montserrat Pagès i Paretas 

 
El 1919, en resposta a un fet advers, es decidí la sort de la pintura romànica catalana, 
gràcies a l’actuació eficaç de la Junta de Museus de Barcelona i de Joaquim Folch i 
Torres, director del Museu d’Art de Catalunya (actual MNAC), amb el suport del 
president de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch. S’hi exposarà la 
història de la seva adquisició, arrencament i trasllat al museu (1919-1923), amb 
documents inèdits que la il·lustren millor. Es veuran altres casos, per contrastar millor 
la resposta al repte que representà el perill de veure fugir les pintures i alguns 
exemples d’expatriació i dispersió d’aquest patrimoni pictòric al temps de la dictadura, 
mirall del que hauria pogut passar si el 1919 no s’hagués actuat amb fermesa, celeritat 
i amb una visió clara dels fets i de les seves conseqüències. 



Montserrat Pagès i Paretas és conservadora del departament de romànic del MNAC, on 
treballà en la redacció i execució del trasllat de i nova instal·lació de tota la col·lecció 
(1994-1995). Ha publicat, entre d’altres obres, Les esglésies pre-romàniques a la 
comarca del Baix Llobregat (Premi Fundació Güell 1979 de l’Institut d’Estudis 
Catalans, 1983); Feudalisme i art romànic al Baix Llobregat (1992); Sobre pintura 
romànca catalana (2005); La pintura mural romànica de les Valls d’Àneu (març 2008); i 
Pintura mural sagrada i profana, del romànic al primer gòtic (2012), editats per les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ha participat en nombrosos col·loquis i 
simposis entre els quals Le Moyen Àge dans les Pyrénées catalanes. Art culture et 
société. À la mémoire de Mathias Delcor (Prada de Conflent 2003); Autour de l’autel 
roman catalan (París 2006); El Trecento en obres (Barcelona 2007); Contextos 1200 i 
1400. Art de Catalunya i art de l’Europa meridional en dos canvis de segle (Barcelona 
2009). Forma part de l’equip de recerca del projecte EMAC: El Romànic i el Gòtic 
desplaçats. Contextos per a l’estudi de l’art català medieval, dirigit per la Dra. Rosa 
Alcoy, del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, organitzador 
dels dos darrers simposis, i és membre de la Societat Cultural Urgel·litana, de la 
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) i de l’acadèmia 
Société Nationale des Antiquaires de France.   

http://www.ub.edu/emac/index.php/ca/home/31 

 
 

Las Ordinacions de Pere III (IV) en Paris:  adaptación, transposición y 
reorganización artística. 

Susanne Wittekind 
 
En 1344, directamente después de la conquista de Mallorca, Pere IV el  Ceremonioso 
manda trasladar las ordenaciones del rey Jaime de Mallorca, las Leges Palatinae, que 
fueron promulgadas en 1337, al  Catalán. Dentro de ese proceso, la estructura del 
contenido es  focalizado, de forma que el número de libros equivale a los cuatro oficios 
principales de la corte. Las leyes individuales referentes a los oficios, las tareas y las 
formas de representación son modificadas. Este discurso compara la decoración 
artística del códice de Bruselas,  las Leges Palatinae (Bibliothèque Royale, Ms. 9169), 
con el códice  iluminado de las Ordenacions de Pere IV, que se encuentran en Paris  
(Bibliothèque Nationale, esp. 99). ¿Cómo acentúa la iluminación la  estructura general 
de cada uno de los dos códices? ¿Cuál es la función  de la figura del rey en las 
miniaturas e iniciales? ¿Qué significado  tienen los símbolos de poder real, los colores, 
y los escudos? ¿Cómo  sobresale el Algutzir, y cómo se realiza la ampliación de las  
ordenaciones de Paris para marcar que se trata de una ordenación real?  Estas 
preguntas serán discutidas, tomando en cuenta los textos de ambas ordenaciones. 
 
Dr. Susanne Wittekind, profesora de historia del arte, Instituto de  Historia del Arte de 
la Universidad de Colonia. Nacida en 1964 en Hamburgo.  
-1984-1989 formación académica en Tübingen y Munich (historia del arte, historia 
medieval e historia moderna). 
-1990-1992 beca de doctorado en una graduate School; tema: "iconografía  política" 
(Universidad de Hamburgo). 
-1993 estudio de posgrado en Munich; asesora: Prof. Ursula Nilgen, tema de la tesis: 
Comentario con imágenes. La iluminación del comentario de  Pedro Lombardo sobre 



el Salterio en la Edad Media. (Commentary with pictures. The Illumination of Peter the 
Lombard' s commentary on the  Psalter in the Middle Ages) publicado en 1994. 
-1993-1995 beca de posgrado en la graduate school "Schriftkultur y  sociedad en la 
Edad Media" ("Schriftkultur and society in the Middle  Ages") (Universidad de Münster). 
-1999 habilitación en Munich, tema de la tesis: Altar, relicario,  retablo - arte y liturgia 
en la Edad Media. El patrocinio del arte por el Abad Wibald de Stavelot (Altar, 
Reliquary, retable - art and  liturgy in the middle ages. The Art patronage of abbot 
Wibald of  Stavelot) - publicado en 2004 desde 2002: C3-profesora, Univ. de Colonia. 
Miembro de la directiva del centro para investigaciones de la Edad  Media de la 
Universidad de Colonia, representante de uno de los grupos  académicos del graduate 
school a.r.t.e.s., tutora de la Studienstiftung des deutschen Volkes, miembro asociado 
del proyecto de  investigación Leges Palatinae, dirigida por el profesor Gottfried  
Kerscher/ Universidad de Trier. 
 
 
El Repertori de Manuscrits Catalans de la Institució Patxot: les missions a Paris i 

Anglaterra de Pere Bohigas 
Anna Gudayol 

 
Entre els diversos projectes culturals patrocinats per Rafael Patxot  abans de la guerra 
civil (l'Obra del Cançoner popular de Catalunya,  l'Estudi de la Masia Catalana...), un 
dels menys coneguts és el  Repertori de manuscrits catalans, del qual s'encarregà 
Pere Bohigas,  aleshores un dels joves relacionat amb l'Institut d'Estudis que acabaria 
dirigint el departament de Manuscrits de la Biblioteca de  Catalunya. El punt de partida 
d'aquest projecte fou una estada de  Bohigas a Paris i al sud d’Anglaterra per 
examinar els manuscrits  d'origen català conservats a les seves biblioteques. El 
projecte, que  donà lloc a un fitxer molt important, es veié, com tants d'altres,  aturat en 
gran part arran de la guerra civil. 
 
Anna Gudayol. Cap de la Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. Estudis 
a les Facultats de Filologia i Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona i a l'École 
des chartes de París, on presentà una tesi sobre la utilització poètica del bilingüisme 
en l'espai romànic tardomedieval (Romania multilingue: L'utilisation poétique du 
bilinguisme dans l'espace roman au Moyen âge, 1996). Interessada particularment per 
la història del llibre i de les biblioteques, actualment treballa sobre les biblioteques 
privades d'època medieval i moderna en l'àmbit català  i sobre la identificació tipològica 
de documents medievals i moderns, en particular manuscrits datats, còdexs litúrgics i 
arxius personals. 
 

Un nou fragment d’escultura gòtica castellonenca i algunes reflexions sobre el 
seu context 

Pere Beseran 
 
Pere Beseran i Ramon, nacido en Barcelona en 1961 fue premio extraordinario de 
doctorado con una tesis sobre Jordi de Déu y la escultura catalana de la segunda 
mitad del siglo XIV, presentada en 1996. Historiador en excedencia del Servicio de 
Patrimonio Arquitectònico del Ayuntamiento de Barcelona, es profesor del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona desde 1992. 



Especialista en escultura medieval catalana, se ha ocupado tanto de conjuntos 
románicos (Sant Pere de Galligants, Santa Maria de la Seu d'Urgell o Santa Maria de 
l'Estany...) como góticos, con especial atención a maestros y obras de la Barcelona 
de los siglos XIV i XV (coro de la catedral, Pedralbes, Hospital de la Santa Creu, 
convent del Carme, Casa de la Ciutat, Santa Maria del Mar...) però también de otros 
territorios catalanes, como Lérida, Tarragona, Cervera o Elna. Son numerosas sus 
incursiones en la pintura gótica y en el del patrimonio arquitectònico, como reflejan  
artículos y colaboraciones en catálogos de museos y exposiciones (Museo Marès, 
Jaume Huguet 500 anys, Pulchra, Catalonia, Catalunya Romànica, Mallorca 
Gòtica...). Destaca su contribución como redactor general del Catàleg del Patrimoni 
arquitectónic i historico-artístic de la ciutat de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 
1987), y también su contribución a la Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de 
Cataluña, vol. I, Barcelona, 2000, en la parte correspondiente a Barcelona, así como 
un estudio monográfico sobre la arquitectura y las restauraciones de Torre Llobeta 
(Barcelona, 1993). Ha colaborado con distintas administraciones en el estudio y 
documentación de edificios objeto de restauración (Sant Pau del Camp, Seu d'Urgell, 
monasterio de Pedralbes...). Becado para catalogar la arquitectura de la ciudad de 
Cervera y su entorno,  también forma parte de un equipo de investigación EMAC. 
Románico i Gótico desde 1997. Es miembro del comité de redacción de la revista 
Lambard (Institut d'Estudis Catalans) y ha sido secretario de la revista D'Art (Univ. de 
Barcelona). A los numerosos trabajos publicados debe añadirse la edición de un libro 
sobre Jordi de Déu y la escultura italianizante en Cataluña, y un trabajo global sobre 
las artes figurativas del período medieval al moderno en la catedral de la Seu d'Urgell. 

 
 

Giotteschi scomparsi. In margine al problema di Stefano Fiorentino 
Paolo di Simone 

 
L'intervento si propone di riconsiderare brevemente alcune questioni relative al 
fuggitivo fantasma di "Stefano fiorentino" e al problema, in qualche modo connesso, 
dell'attività della tarda bottega giottesca, partendo da opere disperse tra diversi musei 
in Europa e in America (tra cui, in particolare, la misteriosa “testa velata” proveniente 
da Assisi, ora presso lo Szépmüvészeti Museum di Budapest, e il pannello con i santi 
Giovanni Battista e Paolo della Collezione Alana di Delaware), affreschi perduti (la 
celeberrima Assunta già nel Camposanto di Pisa) e opere in un certo senso "fuori 
contesto" (le Storie Mariane di Chiaravalle Milanese). 
Alcuni confronti con opere giottesche, anch’esse purtroppo alienate in tempi diversi, 
oltre ad una serie di brevi considerazioni di carattere storico, sembrerebbero suggerire 
ulteriori ipotesi di ricerca e la possibilità di approfondire lo studio di un importante 
contesto artistico e culturale – quello orbitante attorno alla tarda bottega giottesca tra 
Napoli, Bologna, Milano e Firenze – del quale non restano, oggi, che pochi e non 
sempre leggibili frammenti. 
 
Paolo di Simone ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti. I suoi principali campi di ricerca sono la diffusione del linguaggio 
giottesco e della “pittura rinnovata” tra l’Italia meridionale (Napoli e l’Abruzzo) e 
settentrionale (Lombardia e Veneto); l’iconografia agostiniana e i rapporti tra arte e 
cultura nel XIV secolo, con particolare attenzione alla Napoli angioina e alla Padova 



carrarese. Ha collaborato al catalogo della mostra Giotto e il Trecento (Skira, Milano 
2009); ai volumi Abruzzo, Il Barocco negato (De Luca, Roma 2010), Prima della 
Guerra, Emilio Lavagnino e la salvaguardia delle opere d’arte nel Lazio, a cura di 
Raffaella Morselli (Mondadori, Milano 2010) e al manuale di Storia dell’Arte curato da 
Valerio Terraroli (Bompiani-Skira, Milano 2012). Tra i saggi più recenti si segnalano 
Giusto e gli Eremitani, in Contextos, a cura di Rosa Alcoy (Università di Barcellona, 
2012), e Giotto, Petrarca e il tema degli Uomini Illustri tra Napoli, Milano e Padova, 
Prolegomeni a un’indagine - 1, in “Rivista d’Arte”, II (2012). E’ in preparazione un 
lavoro monografico dedicato a Giusto de’ Menabuoi. 

 

Trazas para un subproyecto: La pintura del gótico catalán en Italia 
R. Alcoy, M. L. Palumbo i E. Pusceddu 

Venezia, Siracusa, Cagliari, Milano, Firenze son sólo algunas de las ciudades italianas 
en que se conservan pinturas del gótico catalán. Hay que tener en cuenta que una 
parte de estas obras desplazadas, y otras hoy perdidas, fueron pintadas para estos 
centros italianos. No dejaremos tampoco de lado aquellas piezas que llegaron a Italia 
por otras vías, primordialmente a través del mercado anticuario. La comunicación se 
propone explicar la importancia de estas piezas en el contexto al que pertenecen sin 
olvidar las dinámicas que llevaron a movimientos constantes de pinturas en Europa y 
en otros lugares. Por tanto, presentará el  marco general de  estudio de estos notables 
fragmentos de retablos, visibles hoy en Italia, y valorara sus rasgos más específicos. 
 

Jaume Rigalt: un escultor català errant del segle XVI 
Joan Yeguas i Gassó 

 
Jaume Rigalt (doc. 1535 - † 1573) fou un escultor català de l’època  del Renaixement 
que va treballar a diferents llocs de la Corona  d’Aragó. En el seva joventut seria un 
artífex que va feinejar a Sardenya i a variats indrets de Catalunya. Però a partir de la 
dècada  dels anys 50 del segle XVI va emigrar a l’Aragó, on teixeix una  important 
xarxa de relacions artístiques amb gran quantitat d'artífexs  d'aquell segle d'or de l'art 
aragonès. Dins el seu taller es va formar  el seu fill, Joan (conegut com a Juan 
Rigalte), nascut a Barcelona, i  que esdevindria un escultor amb fama. 
 
Joan Yeguas i Gassó (Castellnou de Seana, 1971). Doctor en Història de l'Art per la 
Universitat de Barcelona (2001).  Treballa com a conservador de la col·lecció d’Art de 
Renaixement i  Barroc al Museu Nacional d’Art de Catalunya (des del 2003). El seu  
camp de recerca és la història de l'art d'època moderna (segles XVI,  XVII i XVIII) als 
territoris de l’antiga Corona d'Aragó. 
 

Sant Martí de Riglos. Un mestre fugisser i un retaule fugitiu 
Guadaira Macías 

 
El Retaule de sant Martí, conservat fins a inicis del segle XX a l’ermita de Riglos 
(Osca) dedicada a aquest sant, va ser donat a conèixer per Ricardo del Arco en una 
publicació de 1916. Sembla, però, que per les mateixes dates en que l’estudiós 
publicava el seu estudi, el retaule ja havia «fugit» del temple. Totes les seves taules 
van ser venudes i el conjunt es dispersà completament.  



Aquest retaule és, a més d’un exemple de les vicissituds patides pel patrimoni artístic 
conservat en àmbits rurals, una obra clau per explicar l’evolució de la pintura 
aragonesa cap a la dècada dels anys quaranta i cinquanta del segle XV. La taula 
central es pot atribuir a Blasco de Grañén, però les taules laterals i el Calvari palesen 
un estil lleugerament diferent i han estat el punt de partida per definir un pintor anònim, 
el Mestre de Riglos.  
El meu propòsit és reconstruir la peripècia de les taules dispersades, però també 
esbossar un catàleg plausible per al Mestre de Riglos, revisant les aportacions de 
Gudiol Ricart, qui batejà aquest artista, i afegint noves peces, algunes d’elles inèdites i 
d’altres conegudes només a partir de breus referències bibliogràfiques. Les obres 
atribuïbles al Mestre de Riglos dibuixen la figura d’un artista de marcada personalitat, 
que no es pot confondre, al meu parer, ni amb Blasco de Grañén, de qui pogué ser 
deixeble avantatjat, ni amb un jove Pere Garcia de Benavarri, amb qui potser exercí 
com a mestre.  
 
Guadaira Macías Prieto. Es va llicenciar en Història de l’Art l’any 2004 a la Universitat 
de Barcelona, on actualment realitza la seva tesi doctoral, centrada en alguns 
aspectes de la pintura gòtica aragonesa i catalana del segon i tercer quarts del segle 
XV. Des del 2005 és membre del grup Emac: romànic i gòtic. Entre els anys 2005 i 
2008 va gaudir d’una beca FPU (Ministerio de Educación y Ciencia) a la Universitat de 
Barcelona, on va desenvolupar tasques docents i d’investigació. Entre el gener de 
2009 i el març de 2012 ha treballat a l’Àrea d’Art Gòtic del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya.  
És autora de diversos articles, fitxes de catàleg i capítols de llibre. Entre els més 
recents es poden destacar: G. Macías, «Noves aportacions al catàleg de dos mestres 
aragonesos anònims. El Mestre de sant Jordi i la princesa i el Mestre de sant 
Bartomeu», Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 11, 2010 (2011), p. 33-61; 
R. Cornudella, C. Favà i G. Macías, El gòtic a les col·leccions del MNAC, Barcelona, 
2011; G. Macías i R. Cornudella, «Bernat Martorell i la pintura catalana del seu 
temps», a R. Cornudella (dir.), Catalunya 1400. El gòtic internacional, Barcelona, 2012, 
p. 54-63, així com diverses fitxes raonades en aquest mateix catàleg.   
 

Dall’oggetto al contesto: il caso di due sculture trecentesche napoletane 
disperso attraverso il mercato antiquariale 

Francesco Aceto 
 

Nel mio intervento prenderò in esame due sculture trecentesche napoletane da tempo 
transitate sul mercato antiquariale, che offrono interessanti spunti per ricostruire il loro 
perduto contesto fisico e concettuale. Nella più antica, riconducibile allo scultore 
senese Tino di Camaino e conservata presso una collezione privata toscana, è stato 
possibile riconoscere i resti di una predella di una pala d'altare concepita in forma di 
polittico, tipologicamente affine alle creazioni giottesche della tarda maturità. L'esame 
dell'iconografia suggerisce l'ipotesi di una originaria sistemazione della pala sull'altare 
maggiore della chiesa conventuale di Santa Maria Donnaregina a Napoli,  in dialogo 
stretto con il monumentale sepolcro della fondatrice della chiesa, la regina Maria 
d'Ungheria, a sua volta collocato nell'abside. La seconda scultura, attribuita al 
fiorentino Pacio Bertini e conservata presso il Museo di Lione in Francia, proviene 



invece dal disperso monumento funerario della regina Sancia di Maiorca, già nella 
chiesa conventuale di Santa Croce a Napoli. La singolare iconografia, interpretata alla 
luce della biografia e del lungo epitaffio che corredava il monumento, offre lo spunto 
per far luce sulle intenzioni ideologico-religiose del "concepteur" del monumento, 
espressione dell'ala dei francescani legati alle istanze dei "fratres de paupere vita" o 
"spirituali". 

Francesco Aceto è docente di Storia dell'arte medioevale presso l'Università degli 
Studi di Napoli  "Federico II". Ha concentrato le sue ricerche sulle vicende artistiche del 
Mezzogiorno d'Italia, dall'alto Medioevo alla fine del Trecento. Ha indagato con 
maggiore continuità lo svolgimento della scultura di età svevo-federiciana (Bollettino 
d'Arte, 1990), l'attività nel Regno di Napoli dei grandi capiscuola toscani (Tino di 
Camaino, Simone Martini, Giotto), ai quali ha dedicato saggi su riviste e in atti di 
convegni, infine le relazioni tra la produzione figurativa meridionale di età romanica e 
quella coeva di ambito transalpino. Allo studio filologico delle opere d'arte, esaminate 
anche nell'ottica di restituzione dei contesti, ha affiancato indagini sulla relativa 
letteratura artistica, pubblicando fonti inedite. 

 

 


