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Nota preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar una tesi doctoral sobre l’orfebreria romànica a Catalunya és un projecte que 

necessita de cert atreviment. Cal acceptar que els resultats mai no seran del tot satisfactoris, 

perquè l’objecte d’estudi és veritablement díscol. El corpus d’obres conservades és exigu, 

deslluït, la veritat és que convida al desànim. L’estudi d’aquest corpus per sí sol resulta, no 

només decebedor, sinó també enutjosament improductiu, almenys si la intenció és 

comprendre la realitat de la producció sumptuària en totes les seves dimensions. Les peces 

conservades formen, en canvi, un conjunt tancat, reclòs en ell mateix, desigual, 

aclaparadorament poc representatiu. És impossible gestionar-les com un veritable sistema 

artístic, no hi ha manera d’articular-hi un discurs complet, equilibrat, diacrònic, a la manera 

del què s’ha fet amb la pintura o amb l’escultura del mateix període. Tanmateix són el 

record principal, la fracció plausible d’un conjunt molt més ampli i monumental d’objectes 

que, per desgràcia, han desaparegut amb el pas dels segles, que literalment s’han fos en 

centenars i centenars de forns. 

 

La tesi doctoral que aquí es presenta no és pas un estudi d’aquest corpus, ni té la pretensió 

de catalogar amb exactitud les obres d’orfebreria de producció catalana que han arribat fins 

a nosaltres. Malgrat que, naturalment, la major part d’aquestes obres hi seran estudiades, 

l’objectiu de la recerca és tanmateix comprendre tot l’abast de la producció orfebre a la 

Catalunya de la plena Edat Mitjana, així com observar la vida de les peces des del seu 

mateix origen (els materials amb què es conformen, els artistes que les treballen, els 

promotors que les encarreguen) fins a tot allò que podríem considerar la seva trajectòria 

vital (les seves funcions, els usos econòmics, les causes de la seva desaparició). És un 

objectiu ambiciós, que cal prendre’s amb una certa cautela, sense sobreestimar les 

dificultats, i tot assumint que les conclusions extretes, que tan poden ser molt generals com 
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particularment específiques, sempre van condicionades per les dades que coneixem amb 

certa fiabilitat, és a dir pel què reporten les fonts documentals. No sempre serà possible, 

doncs, arribar a resultats definitius i clars, i algunes preguntes i dubtes quedaran 

inevitablement sense resposta categòrica. Però com que la correlació entre les informacions 

aportades pels documents i la realitat de les peces conservades tendeix a no ser gaire 

precisa, s’imposa dur a terme una interpretació analítica mancada de suports ferms, tot 

sovint arriscada, i la qual és, doncs, necessari abraçar amb una bona dosi de determinació, 

però sense excessos de vehemència. 

 

**  ** 

 

Aquest ha estat un projecte de llarg recorregut. He de reconèixer que el meu interès per les 

arts sumptuàries és tardà; va néixer força més tard d’acabada la carrera, quan vaig tenir la 

sort de treballar durant uns anys com a adjunt de conservació al departament d’art romànic 

del Museu Nacional de Catalunya. No hi havia, aleshores, ningú que es dediqués a l’estudi 

del molt interessant fons d’orfebreria del museu, format especialment, com és habitual, per 

esmalts de Llemotges. M’hi vaig dedicar una mica per obligació, una mica per curiositat, i 

ràpidament aquest món dels metalls i dels materials precisos, de les joies i dels colors, va 

seduir-me completament. Confesso que vaig començar pràcticament de zero, vaig haver 

d’aprendre moltes coses i em temo –i em satisfà també– que encara em queden moltes 

coses per aprendre d’aquest fascinant entorn artístic.  

 

De seguida vaig constatar la centralitat de les tècniques orfebres en la pràctica artística 

medieval, i en la manera de comprendre i valorar les arts a l’Edat Mitjana. Això em va 

reafirmar certament en la voluntat de fonamentar la part central de la meva recerca 

posterior en el món dels objectes de luxe, que d’una manera molt rotunda i evident 

intervenen en la vida quotidiana (religiosa, domèstica, literària) dels homes medievals, si 

més no dels homes (i dones) d’estatus elevat. Aquests valors, diguem-ne, sociohistòrics de 

les arts sumptuàries, aquesta seva presència tan directa en la mentalitat medieval, l’estima 

que per elles manifesten els textos i els documents de l’època, em resulten especialment 

atractius i estimulants, tal i com he mirat de posar de relleu en les pàgines que segueixen. 

 

Una vegada corprès, deia, per l’orfebreria, vaig creure convenient abandonar una meva 

primera idea per a la realització de la tesi doctoral, que tenia a veure amb l’arquitectura 



 

7 
 

romànica i els seus espais. El canvi d’orientació, que va comptar amb tot el suport i l’ànim 

de la directora de la tesi, crec que va ser felicíssim, i tot i que l’arquitectura medieval 

continua essent una dels meus interessos de recerca, no tinc cap dubte que en el futur les 

arts dels objectes, amb tota la seva riquesa i multiplicitat, formaran el corrent principal de la 

meva activitat investigadora (si les condicions per a què aquesta continuï són, com espero, 

efectivament favorables). En bona mesura, la tesi que presento és una primera base, un 

camp inicial d’experiències a partir del qual hauran de sorgir camins diversos. Alguns 

d’aquests camins els albiro ja, indiscutiblement; d’altres n’hi haurà, suposo, que es 

deixondiran més tard. I com que no vull que la tesi sigui un punt final, tot al contrari, he 

cregut oportú de plantejar-la des d’un punt de vista molt panoràmic, obert, inclusiu, fins i 

tot a risc de rebaixar en algun cas la profunditat d’algunes anàlisis específiques per tal de fer 

preeminent aquesta mirada general, integradora, més conceptual. 

 

Puc haver-me’n sortit o no, però crec fermament que és el què calia fer, i no pas únicament 

pels meus interessos diguem-ne personals, sinó també perquè l’objecte d’estudi, tan mancat 

de solidesa, d’aparença tan àrida, emfàticament ho reclamava. 

 

**  ** 

 

Com és sabut, la realització d’una tesi doctoral necessita, en primer lloc, de l’entusiasme i 

l’empenta del doctorand, però no és menys important l’ajuda, col�laboració i suport de tota 

una llarga sèrie de persones sense les quals, senzillament, un treball d’aquest tipus no seria 

possible. Voldria fer constar, doncs, el meu agraïment a totes les persones següents, i 

demanar disculpes a d’altres que probablement oblido, no pas amb mala fe. 

 

És de justícia agrair, d’entrada, l’amabilitat dels membres del tribunal: dr. Joan Domenge de 

la Universitat de Barcelona, dr. Manuel Castiñeiras de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i molt especialment la dra. María Luisa Martín Ansón de la Universidad 

Autónoma de Madrid; així com també la dels membres suplents: dr. Jordi Cerdà (UAB) i 

dr. Marc Sureda (Museu Episcopal de Vic). Tots ells han acceptat de seguida de prendre-hi 

part, i han hagut de llegir les pàgines d’un treball certament voluminós. Veritablement 

espero que els hagi despertat l’interès. 
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En segon lloc, i amb molta emoció, voldria expressar tot l’agraïment i el deute que tinc amb 

la directora de la meva recerca, la professora Anna Orriols i Alsina, les aportacions de la 

qual a aquest treball han estat nombrosíssimes, i sempre d’enorme vàlua. Són tantes que no 

les puc pas reconèixer detalladament, i cal admetre que han enriquit la tesi d’una manera 

molt considerable. Voldria deixar dit, també, que van ser precisament les classes de la 

professora Orriols les que, llunyanament, a primers de carrera, van fer-me decidir a 

prendre’m seriosament la història de l’art, disciplina a la qual vaig arribar un xic de 

casualitat, sense vocació veritable. De seguida, però, que vaig saber que volia dedicar-me a 

la recerca, vaig dirigir-me a ella per a què em tutelés el doctorat. El rigor, la precisió 

analítica i l’erudició de la seva recerca eren i han estat sempre un model per mi, igual com 

ho és la seva formidable competència com a docent, que conté totes les virtuts de la 

docència universitària sense cap del seus penosos i tan habituals defectes. És un plaer 

veritablement extraordinari i un privilegi poder comptar, no només amb el seu suport i 

consell acadèmic i professional, sinó també, em sembla que m’és permès de dir-ho, amb la 

seva amistat sincera. Moltes gràcies, Anna. 

 

**  ** 

 

He après moltíssimes coses de molta gent amb la qual he treballat tots aquests anys, tant a 

la Universitat com al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Mentre cursava, encara, els 

estudis de llicenciatura, els professors Joaquín Yarza i la malaurada Marisa Melero, a qui 

recordo amb especial afecte, van contribuir decisivament a desvetllar-me l’interès per l’art 

medieval. He comptat també sempre amb el suport i l’ajuda de tot el magnífic professorat 

del departament d’Art i Musicologia de la UAB, departament al qual tinc la fortuna de 

formar part en aquests moments. El dirigeix, avui, el doctor Manuel Castiñeiras, amb qui 

vaig coincidir anteriorment al MNAC (va ser ell, de fet, qui va contractar-me) i al qual dec, 

ni que sigui de manera indirecta, la naixença del meu interès per les arts sumptuàries. Em 

temo que mai no podré correspondre a la seva incessant generositat envers la meva 

persona, no sé si prou merescuda però que sempre he agraït moltíssim, amb tot el cor. Vull 

fer menció també, de manera notòria, de l’amistat i dels temps de compartir fatigues amb 

els companys de doctorat, tots ells esplèndids: Montse Barniol, Marta Bertran, Keta 

Capdevila, Manuela Domínguez, Cèsar Favà, Gemma Malé i Ida Mauro. Per descomptat, 

també vull reconèixer a Susanna Codolar i a Josep Ramon Llagostera, de la Secretaria del 

departament, el seu suport i ajuda constants i la seva extraordinària amabilitat i diligència. 



 

9 
 

 

Vull fer constar també un reconeixement singular a Jordi Camps, cap del departament d’art 

medieval del MNAC, que sempre m’ha ofert tant la seva ajuda i amistat com valuosíssims 

consells professionals. També Cèsar Favà, que va fer, com jo, el pas de la universitat al 

museu, ha estat tot sovint a prop, treballant i en les converses; és home amb qui sempre 

pot comptar-se. L’entusiasme vital de Laia Pérez m’ha contagiat sempre enormement, i li 

envejo el seu inesgotable talent, que estic segur que desplegarà en qualsevol cosa que faci. 

Cal que esmenti també els amics Sílvia Tena, Norma Vélez i Guadaira Macias, amb qui vaig 

compartir estones memorables al museu, i amb qui encara compartim estones, de tant en 

tant, en cafès i terrasses. 

 

Mereix, encara, tot el meu agraïment l’estimada Judit Verdaguer, conservadora del Museu 

Episcopal de Vic, que em fa sentir a casa cada vegada que pujo a la Ciutat dels Sants, i de la 

simpatia i confiança de la qual he abusat de manera inenarrable. Té la virtut de ser sempre 

franca, cosa que admiro molt profundament. 

 

Tot el personal del Museu Episcopal de Vic m’ha acollit i prestat ajuda en moltíssimes 

ocasions; és un plaer retrobar-los tantes vegades. I faig extensió del meu agraïment a totes 

les persones que m’han atès, sempre amb gran cordialitat i facilitant-me qualsevol estudi o 

consulta, a la resta de museus, biblioteques, arxius i institucions que he hagut de visitar 

durant els anys de recerca. 

  

**  ** 

 

No cal dir, per concloure, que el suport de la família és fonamental en un treball de llarga 

durada com el d’una tesi doctoral. El naixement dels meus dos fills, l’Elisenda i l’Artur, ha 

obstaculitzat (però, oh! tan meravellosament) el darrer tram de la recerca i el procés de 

redacció. Tots els tòpics sobre els infants, em temo, són rabiosament certs, i quina poca 

importància prenen totes les altres coses... 

 

Vull agrair també el suport i l’estima dels meus pares, Artur i Dolors, de la meva preciosa 

germana Ariadna i el seu home, Carles, dels meus nebots Bernat i Gerard, i també dels 

meus sogres Pau i Rosa. Així com també dels meus amics més íntims, que són a prop fins i 

tot quan són lluny, Joan i Txema. Tots ells han sabut de la tesi, m’han animat a fer-la 
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créixer, l’han escoltada, me n’han distret quan calia, l’han patida de vegades, i en definitiva, 

han format part del meu món durant tot aquest temps. Sense ells, res no s’hauria dut a 

terme, ni n’hauria valgut la pena. 

 

I, per descomptat, la meva dona, Rosa. Que ha estat el motor principal d’aquesta tesi. Que 

és el motor principal de totes les altres coses. Que ho ha viscut tot amb mi, rocosa, resistint 

els embats, mantenint el puny enlaire (és una metàfora, amor). Gràcies. De veritat. 
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L’orfebreria és l’art per excel�lència de l’Edat Mitjana. El que millor representa, expressa i 

reflecteix el gust de l’home medieval per les coses belles, i també el que concentra la major 

part de les seves reflexions estètiques, mitjançant les quals els intel�lectuals de l’època 

s’esforcen a dotar de contingut moral i de justificació teològica l’estima generalitzada del 

seu temps pel treball dels metalls i de les pedres precioses. Molt més que això, l’orfebreria 

és el procediment artístic pel qual es conformen els objectes principals de la litúrgia 

cristiana, allò, fet per la mà de l’home, que entra més directament en contacte amb la 

divinitat. Alhora, l’orfebreria és un instrument fonamental per a la conformació de 

jerarquies socials, un marcador estamental de llarga tradició i gran eficàcia. I encara, els 

objectes orfebres són un recurs financer de primer ordre, una de les fórmules bàsiques de 

què disposen els homes i les institucions medievals per custodiar les seves reserves 

econòmiques. Cap altra activitat artística, em sembla, té una dimensió social tan acusada, un 

protagonisme tan polisèmic i tangible. 

 

Paradoxalment, l’estudi de l’orfebreria no té ni la mateixa repercussió ni la mateixa potència 

que el d’altres tècniques artístiques. És veritat que en els darrers temps hi ha una certa 

voluntat d’integrar tot el conjunt d’arts sumptuàries en els diversos enfocaments sobre els 

quals bascula la recerca historicoartística dels segles medievals, però queda encara un camí 

ben llarg per recórrer1. I es fa difícil, en efecte, posar en un mateix pla l’estudi de 

l’orfebreria i el de la pintura o el de l’escultura, transitats amb tanta constància i clarament 

més avançats, fins i tot des d’un punt de vista metodològic. Per descomptat, un problema 

fonamental per a l’anàlisi de les arts orfebres és la pèrdua irreparable d’un percentatge 

extraordinàriament elevat de la producció medieval, que supera a bastament les mancances 

                                                 
1 Una anàlisi de l’evolució de l’interès historiogràfic per les arts sumptuàries a: CAILLET 2008. 
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en altres àmbits. Això, i la coneguda jerarquia de les tècniques arrelada en la nostra visió del 

món artístic des de l’època del classicisme barroc, jerarquia que pot tenir una certa validesa 

per a l’estudi de l’art d’època moderna però que resulta d’un anacronisme estremidor quan 

l’objectiu crític són els segles medievals. És difícil desempallegar-se’n, tanmateix. 

 

A Catalunya, ni tan sols l’estudi de les obres conservades té la presència acadèmica que seria 

desitjable. Tot sovint aquest estudi es redueix a senzilles aproximacions puntuals, com les 

que produeixen les fitxes catalogràfiques, gairebé l’únic espai historiogràfic on l’orfebreria 

conserva un cert paper. L’excel�lència d’algunes d’aquestes fitxes, que bé cal reconèixer en 

ocasions, indefectiblement contrasta amb la seva manca de recorregut, amb la seva 

excepcionalitat. En termes més generals, per altra banda, els estudis dedicats sectorialment 

a les arts del luxe depenen encara massa sovint de construccions argumentals molt 

sistematitzades i categòriques, pròpies de temps passats i clarament antiquades avui. A 

diferència del què passa en altres àrees d’estudi, no sembla pas que hi hagi, no de moment, 

la necessària vitalitat crítica per a desmuntar aquestes velles construccions; o bé, si es creu 

més convenient, per a apuntalar-les de manera definitiva. 

 

Com deia, per al cas de l’orfebreria catalana ens movem en un desert historiogràfic gairebé 

absolut; els oasis són escassos i no sempre tan frondosos i verds com fóra desitjable. De 

vegades sí, que consti. La riquesa diplomàtica dels arxius catalans ha permès aquí, sobretot, 

estudis dedicats a l’època tardomedieval, per als quals, a més, es pot comptar amb un cert 

nombre d’obres conservades, fins i tot amb algunes peces de gran impacte, rellevants 

internacionalment, capdavanteres. Per als segles centrals de l’Edat Mitjana, en canvi, les 

obres conservades són totes de caràcter menor, i fins ara ningú no ha tingut gaire interès en 

recollir i interpretar les dades que reporten les fonts documentals, de manera 

desorganitzada i sempre puntual, però prou abundantment –com veurem. Deixant de 

banda algunes aproximacions clàssiques, que comentaré més endavant, no hi ha 

pràcticament publicacions dedicades a l’orfebreria dels comtats catalans en època del 

romànic, al marge dels catàlegs expositius i de les descripcions divulgatives dels fons 

d’alguns museus. Per altra banda, quan ocasionalment s’incorpora la visió del fenomen en  

obres d’abast general, aquesta resulta sempre secundària i apressada, sense la voluntat 

d’oferir una visió panoràmica realista i pulcra de l’orfebreria del període. Quin contrast amb 

l’atenció focalitzada sobre l’arquitectura, sobre la talla, sobre la pintura mural, que motiven 

elaboracions teòriques de gran profunditat i desperten apassionades controvèrsies. 
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El que es planteja, per tant, en el treball que ve a continuació, és necessàriament una mirada 

de conjunt, de base, a la realitat orfebre de la Catalunya plenomedieval. Un nou primer 

contacte, per dir-ho així, que naturalment es reconeix deutor de les aportacions del passat, 

encara que siguin escasses, i que no té la pretensió de rebatre’n les troballes ni de 

menystenir-ne els valors. Tot al contrari, cal recuperar-ne el fil i també l’empenta, i fer-ho 

des d’un punt de vista renovat, contemporani. Un punt de vista en què l’anàlisi formal i 

tipològic de les peces mantindrà un cert relleu, és inevitable, però subordinat a tota una 

sèrie d’acostaments contextuals que pretenen millorar la percepció global de la matèria 

tractada. Posaré, doncs, l’accent en alguns aspectes que em semblen especialment 

interessants i que no sempre s’han tractat amb cura (els materials, la reutilització dels 

objectes, la potència de les importacions, la formació dels tallers), adaptant en certa manera 

els objectius analítics a les possibilitats proporcionades per les dades existents. No sempre 

podré arribar a conclusions definitives, en sóc conscient, i ja m’hi conformo. Gairebé diria 

que em sembla saludable no fer-ho, no pretendre-ho. 

 

Tinc l’esperança que la principal virtut del treball sigui donar forma tangible a un camp 

d’estudi tradicionalment desatès, que es mostri i es delimiti una àrea fonamental de 

l’activitat artística dels comtats catalans entre mitjans de segle X i mitjans de segle XIII. A 

pesar de les dificultat, l’estudi d’aquesta àrea, l’estudi de l’orfebreria medieval, és molt 

emocionant i mereix ser abordat amb entusiasme. 

 

 

L’objecte d’estudi 

 

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi és l’orfebreria de l’època romànica a Catalunya, o per a ser 

més exactes, l’orfebreria de la plena Edat Mitjana. La conceptualització cronològica s’ajusta 

millor que no pas l’estilística als plantejaments analítics duts a terme, si bé no tinc 

inconvenient en reconèixer com a aproximadament sinònims aquests dos termes i, per tant, 

els utilitzaré indistintament, tot i que per descomptat el concepte de romànic és molt menys 

rigorós i exacte. La recerca es planteja a partir de punts de vista diversos, que tenen en 

compte tant la realitat material d’allò conservat com les informacions sobre les coses 

perdudes que reporten les fonts documentals. Cal encara precisar, en el títol, l’ús de la 

preposició. No pretenc estudiar exactament l’orfebreria catalana sinó l’orfebreria a 
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Catalunya, és a dir no solament l’orfebreria que es produeix als comtats catalans sinó també 

la que hi circula, que participa de la seva mateixa realitat artística i patrimonial. El matís és 

important, i en certa manera inevitable, perquè tot sovint és impossible reconèixer si un 

objecte esmentat en les fonts, o fins i tot una peça conservada, és una fabricació d’un taller 

autòcton o bé una obra importada. O si es tracta d’un producte local però realitzat per un 

artífex arribat des de fora. La manca de dades és tan important, tan vasta, que val la pena 

plantejar-se les coses de la manera més senzilla, i assumir que una certa falta de concreció 

serà sempre més honesta que no pas la discriminació injustificada. 

 

Encara una segona precisió, al voltant del concepte mateix d’orfebreria. La utilitzaré de 

forma inclusiva, sense preocupar-me gaire de matisar si realment, dins del seu camp 

semàntic, s’han d’incloure també els treballs sumptuaris que prescindeixen dels metalls. 

Com es veurà, l’estudi se centra en les obres metàl�liques, d’entrada perquè hi corresponen 

la major part de les peces que es conserven, i perquè són també les que apareixen més 

habitualment esmentades en els textos. Però, quan sigui pertinent, no renunciaré a tractar 

també la producció eborària, o la talla de minerals, fins i tot ocasionalment el treball del 

vidre. Matèries que estrictament podrien allunyar-se de les arts orfebres, però sobre les 

quals posaré igualment el focus, encara que sigui en menor mesura. És una opció de treball 

assumible, sobretot perquè aquest tipus de productes són extraordinàriament escassos a 

Catalunya en el marc cronològic que ens ocuparà. Sóc, per altra banda, ben conscient de les 

dificultats tradicionals per a categoritzar lèxicament d’una manera correcta les arts 

relacionades amb els materials preciosos, i no he dubtat a emprar indistintament conceptes 

que no sempre són sinònims exactes. He preferit prioritzar, per sobre de la precisió 

lingüística, la correcta percepció dels arguments i la claredat expositiva, així com la fluïdesa 

literària... en la mesura del possible. Això vol dir que, ara i adés, tant he fet servir el 

concepte senzill d’orfebreria com alguns que li són exactament sinònims (arts orfebres, arts 

del metall), o d’altres que s’hi acosten de manera més aproximada, tals com el d’arts 

sumptuàries, el d’arts del luxe o, en un sentit una mica diferent, el d’arts de l’objecte. Ja 

entenc que aquestes denominacions més àmplies poden incloure procediments i tipologies 

materials que tenen poc a veure amb el què es tracta aquí, per exemple la producció tèxtil o 

la il�luminació de manuscrits, precisament dos àmbits de la producció artística que també 

formen part de l’entorn quotidià de les elits medievals. Tanmateix, penso que el fil 

argumental és prou sòlid i ben definit com per a resistir algunes irregularitats lèxiques en 

aquest sentit, en benefici, com deia, de l’ànim i la naturalitat del discurs. M’he resistit molt 
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més, en canvi, a emprar un altre tipus d’expressions tradicionals, com “arts decoratives” o 

“arts menors” que connoten clarament en negatiu i, en la meva opinió, menysvaloren 

anacrònicament les arts orfebres. 

 

Potser cal insistir una mica en la doble perspectiva de què parteix l’estudi, vull dir 

l’aproximació complementària que pretenc entre les peces conservades i les informacions 

documentals. La dialèctica entre tots dos referents serà constant, i de vegades imposarà 

determinades maneres d’encarar l’anàlisi que poden ser un xic desiguals, però em sembla 

que és l’única fórmula vàlida d’aproximar-se a l’orfebreria del període tractat, sense deixar 

de banda res de fonamental. En aquest mateix sentit, una idea bàsica ha estat la 

consideració de les obres que conservem no només com a peces dignes d’estudi específic 

sinó també, potser més especialment, com a fonts d’informació i exemples útils per a la 

correcta interpretació del panorama general. Un panorama, per cert, que no es pot explicar 

només amb aquest corpus d’obra conservat, com de vegades sembla que es pretén. Això no 

té sentit: les peces orfebres que han arribat a nosaltres no només són poques sinó de poca 

significació, de qualitat molt mediocre en la gran majoria de casos, lluny de la realitat 

ambiciosa i monumental que expliquen amb claredat els textos. En realitat, hom s’acosta 

més directament a la realitat de l’època amb les notícies documents que no pas amb 

l’orfebreria preservada. 

 

De vegades, els documents permeten l’anàlisi molt específica de peces perdudes, 

especialment la d’alguns grans mobles litúrgics que, de fet, són els projectes més importants 

que es duen a terme, en el camp de l’orfebreria, a la Catalunya plenomedieval. Però els 

textos també permeten comprendre el marc econòmic i ideològic en el qual es mouen els 

objectes preciosos, la manera com aquests són valorats i utilitzats pels homes i dones de 

l’època. Proporcionen, per tant, al mateix temps un focus ajustat sobre algunes grans obres 

perdudes, i la possibilitat d’observar de forma panoràmica la realitat i la complexitat de 

l’orfebreria medieval com a fenomen artístic, econòmic i sociocultural. No és poca cosa, 

francament. 

 

Un altre diàleg que s’establirà en les pàgines que segueixen oposa l’orfebreria religiosa i la 

de caràcter profà. La primera és, en certa manera, la més important del període, la més 

significada simbòlicament i, per suposat, també l’única que ha rebut una mica d’atenció 

historiogràfica. El paper de l’orfebreria profana resulta pràcticament ignorat en les 
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publicacions dedicades a la matèria, potser comprensiblement atesa la manca tan 

desesperant de testimonis físics. Certament és difícil acostar-s’hi, comprendre la 

importància que té dins dels àmbits aristocràtics de la vida medieval, perquè ha desaparegut 

de manera quasi absoluta i la percepció que se’n pot arribar tenir arriba per vies molt 

indirectes. Novament els textos ens proporcionen, però, suport i ajuda. És a través dels 

textos que es revela la dimensió veritable de la producció sumptuària orientada cap al món 

laic, la seva sorprenent magnitud en termes quantitatius, les relacions estretíssimes que té 

amb l’orfebreria d’àmbit religiós. Són un mateix fenomen, en tots els sentis. Les afinitats 

tipològiques, funcionals, fins i tot simbòliques, són a vegades tan rotundes com 

desconcertants, i en tot cas il�lustren la fragilitat de les fronteres entre aquests dos mons, 

que en són un de sol, en els segles de l’Edat Mitjana. 

 

Per concloure, i en resum: l’objectiu del treball, la meva pretensió primera i allò que em 

sembla més important, és el proporcionar una perspectiva vàlida i raonablement centrada 

de la realitat de l’art de l’orfebreria a la Catalunya romànica. Una visió que no quedi 

tristament reclosa en les obres que conservem, tan poc representatives, sinó que arribi el 

més enllà possible davant dels obstacles plantejats per la manca d’un corpus més ampli i de 

més qualitat d’objectes, o per la sensible falta de referents historiogràfics (amb alguna 

excepció) sobre els quals bastir, d’alguna manera, una nova proposta. Voldria, en definitiva, 

ajudar a entendre el valor de l’orfebreria als comtats catalans dels temps centrals de l’Edat 

Mitjana, la manera com es produeixen les obres, la manera com es financen, com 

s’adquireixen; fins i tot, també, les maneres i els motius pels quals desapareixen. 

 

 

Aspectes metodològics 

 

La recerca de què parteix el treball ha estat condicionada, com és natural, per les 

característiques suara esmentades de l’objecte d’estudi, format a la vegada per objectes físics 

i per informacions de base documental. La metodologia d’anàlisi ha tingut en compte 

sempre aquesta perspectiva dual, i ha procurat que les dues línies de recerca derivades 

acabessin coincidint de la millor manera possible. 

 

A l’inici de la investigació cal situar un escrutini molt intens i exhaustiu dels textos catalans 

antics on es descriuen o s’esmenten obres d’art sumptuari. He treballat amb fonts 
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publicades, que són molt abundants i gairebé sempre editades amb una gran elegància i 

rigor, cosa que cal agrair als nombrosos i brillants especialistes que s’hi dediquen a casa 

nostra des de fa dècades, els esforços dels quals cal reivindicar (i aprofitar!) de manera 

constant i imperiosa. La manca de digitalització d’una bona part d’aquestes fonts ha fet més 

laboriosa la feina, però això es va corregint a poc a poc, i en el futur l’abocament complet 

dels textos a la xarxa permetrà sens dubte ampliar i millorar ostensiblement la recopilació 

de dades. En qualsevol cas, he de confessar que la recerca documental va començar amb 

una certa prevenció i amb alguns dubtes sobre la seva idoneïtat, i en canvi ha proporcionat 

resultats francament notables, tant per la quantitat d’informació recaptada com per la 

qualitat i interès d’algunes de les notícies. Ben interpretades, aquestes notícies permeten 

iniciar noves línies de pensament i d’estudi, em fa l’efecte que ben interessants, i encara tot 

just a mig esbossar.  

 

Una vegada recollida tota aquesta informació documental, ha calgut també procedir a 

l’estudi estrictament historicoartístic de les obres conservades. Aquest estudi ha partit 

necessàriament de la delimitació d’un catàleg de peces ajustat als marcs conceptuals del 

treball, i no només des del punt de vista cronològic. La concreció d’aquest catàleg s’ha 

pensat sempre com un instrument de treball, i no pas com una finalitat mateixa de la 

recerca. Voldria insistir en aquest fet, perquè implica que l’estudi concret de les obres s’ha 

fet sempre tenint en compte la visió de conjunt, allò que aquestes aporten a la interpretació 

general del fenomen orfebre, per dir-ho d’alguna manera. La mateixa selecció de les peces 

ha comportat dificultats considerables, tant per a la fixació de fronteres cronològiques 

(qüestió que s’explicarà de seguida) com per a la definició de criteris d’inclusió o d’exclusió 

raonablement clars i justificables. En aquest sentit, he optat per a definir amb rigor un 

conjunt de peces que formen el nucli fonamental d’allò considerat per a l’estudi, i he 

mantingut un segon espai de diàmetre més ample, al marge de l’estricta catalogació però no 

pas al marge de l’interès analític, on s’han situat una bona colla d’objectes de valor més 

tangencial, però que juguen algun tipus de paper en l’orfebreria del romànic en territori 

català. He preferit sempre ser flexible. Per descomptat, les obres incloses en el catàleg  

s’han estudiat amb detall, i només excepcionalment alguna no ha pogut ser analitzada 

directament, per motius que no vénen al cas. En realitat, crec que hi ha aportacions 

importants i originals en l’estudi específic d’una bona colla de peces, i justament la voluntat 

de fer visibles les més destacables d’aquestes aportacions m’ha dut a reunir, en un capítol 

final de la tesi, una sèrie d’estudis en profunditat de tres o quatre obres significatives. 
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La recerca bibliogràfica ha complementat, per últim, l’acostament al tema, i ha estat en 

molts casos un element fonamental a l’hora de contextualitzar correctament els resultats de 

les fases d’anàlisi prèvies. Ha implicat la lectura de publicacions de referència sobre temes 

molt diversos, començant per l’orfebreria i tots els seus camps (alguns especialment fressats 

des del punt de vista crític, com és el cas dels esmalts), i continuant per la història 

econòmica, la història de les institucions religioses, la teologia, la història del comerç, etc. Al 

final de la tesi es trobarà rigorosament perfilat el compendi de lectures utilitzades, la 

quantitat i la diversitat de les quals espero que donin fe de l’interès que en elles s’ha 

esmerçat. 

 

Amb totes les dades recollides s’ha procedit, doncs, a la redacció del treball, que després de 

nombroses reflexions s’ha estructurat de la manera següent. L’he dividit en dues parts 

fonamentals. La primera és dedicada a presentar quatre acostaments distints, 

complementaris, a l’orfebreria del romànic català: un de dedicat als materials, un de dedicat 

als artífexs, un altre a la importació de productes forans, i finalment, el darrer, dedicat a les 

figures dels promotors i dels propietaris dels objectes. La segona part es concentra més 

directament en les obres, classificades en quatre dinàmiques diferents. S’aborden en primer 

lloc els grans projectes decoratius, dedicats al mobiliari d’altar, dels quals no es conserva res 

però que, en canvi, són especialment ben documentats. En segon i en tercer lloc es 

repassen els trets essencials de l’orfebreria religiosa i de l’orfebreria profana, novament en 

base tant a les fonts documentals com (per al primer cas, almenys) a les peces conservades. 

I, en darrer terme, tal i com he dit més amunt, un últim capítol recull aproximacions 

específiques a unes obres indiscutiblement interessants i que se singularitzen per motius 

diversos, i l’anàlisi de les quals incorpora unes problemàtiques que, en certa manera, 

transcendeixen la seva realitat concreta i atenyen a una dimensió més general de la realitat 

orfebre a Catalunya. 

 

A continuació d’aquestes dues parts analítiques, es presenten una sèrie d’instruments 

complementaris que recullen, de fet, els diversos materials emprats com a base de la 

recerca. El més important d’aquests és, sens dubte, la catalogació de les obres conservades, 

on es presenta una completa relació dels objectes que han arribat fins a nosaltres. Ja he dit 

que l’objectiu amb què s’ha treballat aquí no ha estat pas fer un catàleg raonat o exhaustiu, 

sinó presentar ordenadament les peces que s’han utilitzat en l’estudi, mostrar el corpus 
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utilitzat i donar-ne breument les dades fonamentals. Sigui com sigui, la selecció d’obres 

supera lleugerament el centenar de peces i només deixa fora alguns fragments d’interès 

menor, així com algunes peces d’origen i procedència dubtosos en excés. Es tracta, doncs, 

d’una selecció molt completa i àmplia, de la qual bé cal reconèixer que la qualitat mitjana és 

notablement baixa; només una desena d’obres poden considerar-se de certa categoria. He 

optat per presentar les peces a partir d’una fitxa informativa que, en bona mesura, es basa 

en els models estàndards utilitzats en els catàlegs d’exposició. La meva experiència laboral 

al Museu Nacional d’Art de Catalunya m’ha estat, aquí, de gran ajuda. Les fitxes inclouen 

un primer conjunt d’informacions tècniques (títol, datació, procedència, etc.), una breu 

història de la trajectòria coneguda de les peces, i finalment un apartat descriptiu que he 

procurat no allargar gaire, per no repetir les dades ofertes en els capítols precedents (cosa, 

de vegades, inevitable). 

 

Un altre instrument d’interès em sembla que és el repertori de documents que es presenta a 

continuació del catàleg d’obres, repertori que integren el conjunt de textos recollits en la 

primera fase de recerca, transcrits parcialment (només els fragments on es refereixen les 

dades sobre orfebreria), amb la funció principal d’il�lustrar els arguments de cadascun dels 

capítols del treball, on abunden les referències documentals directes. Les dificultats en 

l’anàlisi lèxica d’alguns d’aquests documents m’han dut a presentar, finalment, un petit 

glossari, que pot consultar-se en cas de dubtes terminològics i que recull, aclareix i mostra 

ordenadament, algunes de les reflexions ja fetes en els capítols d’anàlisi. 

 

 

Els marcs geogràfic i cronològic 

 

L’acotació geogràfica i cronològica de l’objecte d’estudi ha estat una qüestió fonamental per 

al correcte centrament de la tesi, i necessita d’una certa explicació.  

 

En primer lloc, per a la delimitació geogràfica he utilitzat el marc d’acció territorial dels 

anomenats “comtats catalans” progressivament transformats en el principat de Catalunya. 

És a dir: els diversos territoris governats pels descendents de Sunifred d’Urgell-Cerdanya 

(Barcelona-Girona-Osona; Cerdanya-Besalú-Conflent; Urgell), els territoris governats pels 

descendents del seu germà Sunyer d’Empúries-Rosselló, i encara també els dos comtats del 

Pallars, governats per una dinastia distinta però connectada per matrimoni amb el tronc 
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principal. Això és: tot el que es coneix amb el nom de Catalunya Vella, nucli fundacional 

d’un estat reunit a poc a poc pels comtes de Barcelona, i després ampliat amb les terres 

meridionals que es conquereixen a les veïnes taifes islàmiques de Lleida i Tortosa, és a dir la 

catalunya Nova. És un espai a voltes diferenciat políticament però unit de manera 

intrínseca per llaços culturals i lingüístics. No he dubtat en anomenar-lo senzillament 

Catalunya fins i tot en tractar de les èpoques primerenques quan, en sentit estricte, aquest 

terme resulta vagament impropi o anacrònic. 

 

M’ha semblat acceptable d’incorporar també, a aquest context, el comtat de Ribagorça, tant 

per la proximitat geogràfica com per les relacions històriques i lingüístiques amb aquest 

territori. En particular, per l’estreta relació que hi ha entre la seu episcopal de Roda 

d’Isàvena i la diòcesi de l’Urgell, i després pel trasllat de la catedral ribagorçana a Lleida, que 

lliga inexorablement els dos centres. Ja sóc conscient que algun lector aragonès ho trobarà 

una ofensa imperdonable, però li ben asseguro que no ho faig sota de cap ànim ni bandera 

imperialistes catalans, pobre de mi (pobres de nosaltres). 

 

Respecte de la cronologia, la delimitació del marc ha estat una mica més complicada. La 

idea inicial del treball, tal i com ha quedat (conscientment) palès en el títol, era tractar 

l’orfebreria de l’època estrictament romànica, és a dir fonamentalment dels segles XI i XII. 

Hi ha, però, evidents dificultats en l’assimilació del concepte romànic, si l’entenem com a 

categoria d’estil, a la plàstica de la primera d’aquestes centúries, que no participa ni dels 

valors volumètrics ni de la conceptualització dels continguts que són propis de l’art del 

segle XII, i que en canvi deriva molt directament de la tradició anterior de base diguem-ne 

carolíngia. Tanmateix, em sembla una mica ridícul deslligar del romànic aquesta producció 

tot just posterior a l’any mil, tan important, per cert, en la plàstica catalana i tan connectada 

amb una arquitectura que més inequívocament afronta els nous plantejaments estètics del 

món plenomedieval. La solució és tan senzilla com considerar el terme romànic només 

com a marcador cronològic, però això no resol la qüestió sobre els inicis de la seva validesa. 

Convencionalment s’utilitza l’any mil, i em sembla raonable de fer-ho, però així com la 

plàstica del segle XI remet a la tradició anterior, l’anàlisi documental ha demostrat que 

també les circumstàncies culturals i econòmiques que envolten l’orfebreria abans i després 

del tombant de mil�lenni són exactament les mateixes, i que no hi ha diferències 

cronològiques entres els valors i les funcions (i les tipologies, i els recursos esmerçats, i les 

fórmules de promoció, etc.) associats amb les arts orfebres.  
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En vista de tot això, he utilitzat com a punt de partida una data tan convencional com la del 

950, que permet incloure en el discurs argumental tot d’informacions textuals molt 

interessants i precises que daten de la segona meitat del segle X, així com un parell o tres de 

peces conservades que també cal situar en aquest marc temporal. N’hauria pogut 

prescindir, però enriqueixen el discurs notablement, i em sembla justificat de no fer-ho. En 

realitat, tampoc no he tingut problemes en recórrer a textos encara més antics, de manera 

puntual, si aquests han resultat també valuosos per algun motiu. 

 

Pel què fa a l’altra costat de la forquilla, els problemes han estat similars, i la flexibilitat en 

abordar-los encara més elevada. És evident que no hi ha una data límit en què pugui 

considerar-se acabat el període de l’art “romànic”, i per altra banda tot el període artístic de 

l’entorn del 1200 és d’una riquesa i originalitat tan desbordants que considerar-lo el 

moment final d’alguna cosa resulta de molt poca coherència teòrica. En fi, no cal entrar en 

el debat sobre la validesa de les categories historiogràfiques, i em sembla que podem 

senzillament utilitzar-les relativitzades i despreocupar-nos (una mica) de les fronteres i dels 

límits entre unes i altres. Per a l’orfebreria de l’Europa meridional, per exemple, on se 

suposa que és la línia que separa allò “romànic” d’allò “gòtic”? És una línia que no existeix, 

perquè tots dos conceptes resulten inexactes, desarticulats, en relació amb la complexitat i 

els matisos de les arts orfebres. El segle XIII és un segle difícil, historiogràficament, i 

tanmateix apassionant... 

 

Després de pensar-hi algunes estones, m’ha semblat que posar el límit al 1250 resultava 

raonablement lògic, encara que tan convencional com fer-ho una o dues dècades abans, o 

una o dues dècades després. En realitat, la majoria dels objectes sumptuaris conservats es 

daten (o s’han volgut datar) precisament al segle XIII, tot sovint de manera genèrica, davant 

de les enormes dificultats que planteja una concreció justificada amb arguments de pes. La 

frontera de la meitat de la centúria m’ha servit especialment per al repertori documental, 

per a marcar una data final al recull de textos. Una data que fos prou allunyada del moment 

en què, entre el tercer i l’últim quart de la mateixa centúria, hi ha una efectiva i observable 

transformació de les formes de l’orfebreria a Catalunya i s’entra en una etapa 

constatablement distinta, en un moment nou, que prepara l’esclat del gòtic al segle XIV. 
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Historiografia 

 

Ja he dit que l’atenció de la historiografia sobre l’orfebreria catalana plenomedieval ha estat 

molt escassa. Tanmateix, hi ha naturalment tota una sèrie de publicacions que s’hi han 

aproximat, tot sovint de manera parcial o fragmentària, més ocasionalment des del mateix 

punt de vista ampli i panoràmic que plantejarem també aquí. Sigui com sigui, totes aquestes 

publicacions han estat una referència ineludible i un punt de partida per a la recerca, i sense 

la seva consulta i orientació aquesta tesi hauria estat notablement més pobra i incompleta. 

És convenient, doncs, aturar-se una mica per a revisar les principals d’aquestes 

publicacions, les més significatives, que formen el petit corpus bibliogràfic dedicat a les arts 

dels metalls de la Catalunya romànica.  

 

En certa manera, aquest corpus pot estructurar-se en tres o quatre apartats, en atenció al 

format i als objectius de les dites publicacions. En primer lloc hi ha els estudis que cal 

considerar d’època clàssica, anteriors a la Guerra Civil, on es forja l’interès per l’orfebreria 

catalana medieval i on la figura de Josep Gudiol i Cunill destaca indiscutiblement, essent el 

personatge veritablement clau per a l’inici de la tradició crítica en la que ens movem. Una 

segona etapa pot definir-se a partir dels anys quaranta o cinquanta i ateny tota la segona 

meitat del segle XX i els inicis del XXI; les publicacions que en formen part es poden 

classificar en dos grups ben diferenciats: les monografies al voltant d’una obra o d’una 

tècnica orfebre en particular, i les introduccions panoràmiques d’intenció generalista. 

Finalment, en un darrer apartat cal situar-hi els catàlegs d’exposicions i de fons museístics, 

que sovintegen especialment a les dècades finals del segle passat (però dels quals hi ha 

exemples ja a la segona meitat del XIX) i on la presència dels objectes sumptuaris és 

relativament abundant. 

 

**  ** 

 

En realitat, les primeres referències a les arts sumptuàries dins de la historiografia catalana 

apareixen en la notable sèrie de catàlegs, informes i àlbums d’imatges que es publiquen en 

relació amb les primeres exposicions d’art i artesanies celebrades a la Catalunya del tercer 
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quart del segle XIX, especialment a Barcelona2. Aquestes exposicions es formaven sobretot 

amb les aportacions de col�leccionistes privats, així com gràcies a les contribució dels 

bisbats i d’algunes institucions religioses que, molt a poc a poc, començaven a valorar la 

seva realitat patrimonial. Els catàlegs en qüestió inclouen habitualment orfebreria, la 

presència de la qual és considerable en aquestes primeres exposicions, i de vegades 

completen els esments textuals amb fotografies o il�lustracions. No són, però, publicacions 

que veritablement abordin l’estudi de les peces, i molt menys les presenten en el seu 

context històric. A Vic, on també van celebrar-se algunes exposicions d’aquest tipus3, va 

quallar precoçment la idea de crear un museu diocesà, en el qual va reunir-se ja d’inici un 

fons molt notable de peces medievals, entre les quals un ampli repertori d’objectes 

preciosos4. El museu es va inaugurar l’any 1891, i poc després se’n publicà un catàleg 

raonablement modern, ple de valuoses informacions. L’autor del text és Josep Gudiol, un 

dels pares de la historiografia artística a Catalunya i el responsable també, uns anys més 

tard, de la primera gran aproximació a l’orfebreria medieval del país, oferta en les 

formidables Nocions de arqueologia sagrada catalana, publicades el 1902.  

 

En realitat, les Nocions de mossèn Gudiol estenen el seu camp d’estudi des de l’Antiguitat i 

fins al Renaixement, i l’estudi de l’orfebreria és només un dels molts àmbits que s’aborden 

en cadascun dels períodes històrics en què s’ordena el llibre. Tot i així, les seves aportacions 

són fonamentals, estructurades a partir d’un completíssim repàs a les tipologies objectuals i 

completades per un notable doll d’informacions extretes dels documents de l’Arxiu 

Episcopal de Vic. L’obra té un mèrit sensacional, inabastable. L’erudició de Gudiol i la 

modernitat de molts dels seus plantejaments analítics l’allunyen de la tradició a la qual, de 

fet, pertany el llibre, que és la dels manuals de formació arqueològica per als clergues que 

estudiaven en els seminaris diocesans5. Una de les assignatures dels seminaris era 

efectivament allò que aleshores s’anomenava “arqueologia religiosa”, i que avui més aviat 

en diríem història de l’art. L’obra de Gudiol, però, es presenta amb un rigor científic i amb 

una curiositat que transcendeixen definitivament el món dels manuals eclesiàstics. De fet, el 

llibre va ser escrit i publicat en certa manera com a resposta a un precedent singular, un 

exitós manual que havia publicat José de Manjarrés l’any 1867, titulat Nociones de Arqueología 

                                                 
2 Hi ha una bona introducció als antecedents i el context d’aquestes exposicions a: VELASCO 2012, p. 10-15. 
3 CATÁLOGO 1868. 
4 Sobre la creació del museu vigatà: ORDEIG 1991, p. 344-350. 
5 Una tradició especialment significada a França, on aquest tipus de manuals tenia ja molts anys de vida 
(BARRAL 2014, p. 39-40). 
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Cristiana para uso de los Seminarios Conciliarios6. Manjarrés hi abordava el tema des d’un punt 

de vista hispànic, mentre que Gudiol posa emfàticament el punt de mira només en l’àmbit 

català (és de notar la variació en el títol) i ho fa per conviccions ideològiques. En tot cas, 

millora ostensiblement el tipus de treball, convertint un simple manual en un prodigiós 

recull d’informacions documentals, de profundes reflexions teòriques i de vigorosa anàlisi 

estilística. 

 

En paral�lel a la responsabilitat en la gestió del museu episcopal, Gudiol va continuar 

treballant en publicacions dedicades a les arts, especialment medievals7. No cal sinó 

recordar el monumental estudi sobre la pintura catalana de l’època del romànic, Els 

Primitius, en el segon volum de la qual, dedicat a la pintura sobre taula, ofereix un pertinent 

excursus dedicat al mobiliari d’orfebreria com a precedent de les taules pintades, que torna a 

ser una aportació fonamental a la qüestió, gràcies al suport dels textos8. També són 

interessants les referències a les obres romàniques en un altre estudi de pes, aquesta vegada 

dedicat a les creus processionals (Les creus d’argenteria a Catalunya)9, així com les dades que 

apareixen en una publicació menor que repassa tipològicament els objectes i mobles d’ús 

litúrgic a les esglésies10. De més a més, Gudiol va reeditar, ampliades, les Nocions d’arqueologia 

trenta anys després de la seva publicació, i encara va treballar llargament en una obra que 

volia dedicar de manera específica a la història de l’orfebreria catalana, projecte que 

tanmateix no va arribar a enllestir i del qual queda només un manuscrit fragmentari, inèdit, 

a l’Arxiu Episcopal vigatà11. 

                                                 
6 Vegeu: MANJARRÉS 1867, p. 134-171. Les pàgines dedicades a l’orfebreria de l’obra s’han posat de valor 
recentment (AGÜERA 2003, p. 25-32), així com la personalitat del propi Manjarrés, un veritable pioner dels 
estudis artístics a Catalunya, tot i que llargament oblidat per la seva poca afinitat amb el catalanisme dominant 
de la Renaixença (TARRAGÓ 2012). Manjarrés havia participat en algunes de les exposicions retrospectives 
d’art a Barcelona, i signa per exemple un detallat informe-catàleg de la celebrada l’any seixanta-set 
(MANJARRÉS 1868). 
7 Una semblança del personatge, inevitablement laudatòria, a: JUNYENT 1973. El volum setè dels Quaderns del 
Museu Episcopal de Vic (2014) recull les actes d’una jornada dedicada íntegrament a la figura. 
8 GUDIOL 1927-1955, II, p. 26-37. Aquestes pàgines són a l’origen de totes les publicacions posteriors que 
tracten la qüestió, i ho són també, no fa falta ni dir-ho, del capítol cinquè de la present tesi, dedicat al 
mobiliari d’altar. 
9 GUDIOL 1915-1920, p. 265-287.  
10 El mobiliari litúrgic (GUDIOL 1920). 
11 És un manuscrit molt interessant, de 168 pàgines, que conserva la introducció i dues de les tres parts de què 
havia de constar l’obra. El text hi és presentat explícitament com una primera versió del projecte definitiu, 
escrit molt ràpidament “en trenta dies mal comptats”, i presentat sota el títol de L’orfebreria catalana desde’l segle 
IX al XVIII. La primera part (“L’orfebreria”) és un estudi cronològic de base documental sobre les arts 
orfebres a Catalunya (el capítol dedicat al romànic va de la pàgina 6 a la 16), mentre que la segona (“Les obres 
d’orfebreria”) és un repàs tipològic a les peces documentades, amb esments més ocasionals a objectes 
conservats; resulta un xic desordenat, i potser s’ha perdut alguna cosa. És de lamentar que no es conservi 
(perquè no es va localitzar, diu en una breu missiva dirigida a Eduard Junyent el nebot de mossèn Gudiol, 
Antoni Gudiol, que és qui va donar el manuscrit, l’any 1964) la tercera part del text, que tractava directament 
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A banda de Gudiol, alguns altres autors van dedicar també esforços a l’orfebreria medieval 

catalana. Fèlix Duran Canyameres va publicar l’any 1915 un panorama de la història de les 

arts dels metalls a Catalunya, La orfebrería catalana, que comença amb unes pàgines dedicades 

al romànic. Hi combina les referències documentals amb al�lusions breus a algunes obres 

conservades, però no hi ha pràcticament aportacions respecte dels estudis de Gudiol, que 

cita notòriament12. La qüestió del mobiliari d’altar metàl�lic és abordada en un article 

notable de Joaquim Folch i Torres, una altra de les figures imprescindibles d’aquest primer 

període historiogràfic, encara que novament com a recurs per a l’anàlisi de les taules d’altar 

conservades de fusta esculpida o amb relleus en pasta de guix13. En tot cas, es tracta d’un 

estudi molt suggeridor, que destaca per la dimensió internacional amb què s’analitza el 

fenomen. Folch encara ampliaria notablement la qüestió més endavant, el 1956, en el 

volum dedicat a la pintura sobre fusta de la col�lecció Monumenta Cataloniae14. 

 

La primera etapa historiogràfica conclou aquí, i és, com s’ha vist, relativament escassa. 

Caldria citar també, en tot cas, les descripcions breus i les dades que hi ha, sobre algunes 

peces metàl�liques en els catàlegs inicials d’almenys un parell més de museus catalans, que 

se sumen a les esmentades abans per a l’Episcopal de Vic. El 1916 s’inaugurà el Museu 

Diocesà de Barcelona, el catàleg del qual inclou una relació de les obres amb la seva 

procedència i poques dades més, i va sense signar15. Més interessant, en canvi, és el catàleg 

de la secció d’art romànic del Museu de la Ciutadella, l’origen de l’actual MNAC, que 

s’havia inaugurat oficialment el 1924. És obra novament de Joaquim Folch i Torres, i 

inclou una bona descripció i notícies rellevants sobre els primers objectes orfebres del fons, 

abans de la incorporació aclaparadora dels esmalts llemosins de la col�lecció Plandiura el 

193216. Com que l’orfebreria no va ser incorporada en el canvi de seu del Museu, traslladat 

deu anys després al Palau Nacional de Montjuic, el catàleg de l’exhibició renovada, publicat 

el 1936, ja no va incloure referència a les arts sumptuàries. L’absència era, tanmateix, 

justificada, perquè durant la República es projectà la creació d’un museu especialment 
                                                                                                                                               
sobre els artistes (“Els orfebres catalans”). Cal dir que el manuscrit forma part d’un ampli conjunt d’estudis 
que Gudiol va deixar inacabats o no publicats, els quals es conserven tots a l’Arxiu Episcopal de Vic. 
12 DURAN CAÑAMERAS 1915, p. 9-18. 
13 FOLCH I TORRES 1930. Aquesta mateixa dimensió internacional s’havia contemplat ja uns anys abans en un 
article, tanmateix molt breu i de caràcter divulgatiu, publicat per Macari Golferichs a La Gaseta de les Arts, 
periòdic que significativament dirigia Folch (GOLFERICHS 1925). 
14 FOLCH I TORRES 1956, p. 119-128. 
15 Deuria ser redactat, però, sota la direcció de Manuel Trens, que va ser el primer conservador del museu i 
que signa una breu memòria inicial (ACTO INAUGURAL 1916, p. 9-.17). 
16 El catàleg va editar-se dos anys després de l’obertura de les sales (FOLCH I TORRES 1926a). Per a la 
formació de tot el primer fons del museu: BORONAT 1999. 
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dedicat a les arts decoratives (és el terme que s’utilitza aleshores) a la capella de Santa Àgata 

i al palau Padellàs, a la plaça del Rei17. És allà on havien de col�locar-se lògicament les peces 

orfebres del museu, que havien augmentat notablement gràcies a la compra de la col�lecció 

Plandiura18. El projecte va estroncar-se en començar la Guerra Civil, i va quedar 

definitivament oblidat amb les seves funestes conseqüències. 

 

Passada la guerra, la producció historiogràfica és, en general, molt minsa a Catalunya, 

durant tota la dècada del 1940. En el context internacional, però, la controvèrsia sobre el 

possible origen hispànic d’una part de la producció en esmalt champlevé que tradicionalment 

es considerava llemosina motiva cert interès al voltant d’un possible focus creatiu localitzat 

a Catalunya. Aquesta possibilitat és plantejada inicialment pel nord-americà Marvin C. Ross 

a partir de l’anàlisi de les cobertes del Missal de Sant Ruf conservat a la catedral de 

Tortosa19. Ross relaciona les cobertes amb una petita sèrie de creus i pretén la definició 

d’un grup català d’esmalts, situat cronològicament a la segona meitat del segle XII o poc 

després del 1200. L’agrupació d’aquestes peces no acaba de resultar convincent20, però la 

possibilitat que les plaques de Tortosa siguin una producció local catalana sí que ha arrelat 

en la historiografia. És així com en totes les panoràmiques sobre la qüestió de l’esmalt en 

champlevé a la península Ibèrica es fa present aquest possible nucli de producció català, que 

de fet ningú no ha discutit (però que tampoc ningú no ha tornat a estudiar amb atenció) i 

que introdueix el territori dels comtats en la prolixa historiografia de l’esmalt romànic21. 

 

Deixant de banda els esmalts, a Catalunya, l’any 1951 s’edita un text de Joan Subías que 

recupera un altres dels temes estrella d’abans de la guerra: la qüestió de les taules d’altar 

obrades amb metalls22. L’article no deixa de ser un estat de la qüestió fonamentat en dades 

ja publicades per Gudiol o Folch i Torres, però aquestes dades són exposades amb 

diligència i atenció, i és de destacar que l’anàlisi no serveix d’introducció al tema dels 

frontals pictòrics o escultòrics, sinó que posa directament el focus en els mobles metàl�lics. 

                                                 
17 A la capella hi havia el Museu Provincial d’Antiguitats, que era de propietat estatal i que Madrid no va voler 
incloure en el programa museístic gestionat per la Junta de Museus. El 1931 finalment el Ministeri va acceptar 
la petició, i és aleshores que s’inicià el projecte, impulsat especialment per Folch i Torres que era, aleshores, el 
directors dels Museus barcelonins (FOLCH I TORRES 1932, p. 173-175). 
18 Sobre el procés d’adquisició, complex i polèmic: BORRALLERAS 1932. 
19 En un article breu, de títol suficientment explícit: Esmaltes catalanes de los siglos XII-XIII (ROSS 1941b). 
20 Són pertinents les objeccions de Walter L. Hildburgh en una resposta explícita a la teoria de Ross 
(HILDBURGH 1945). Uns anys abans, era justament Hildburgh qui havia generat la polèmica sobre l’origen 
hispànic d’una part dels esmalts champlevé considerats llemosins per la historiografia tradicional francesa 
(HILDBURGH 1936). 
21 Vegeu, per exemple: MARTÍN ANSÓN 1984, p. 88-90. 
22 SUBÍAS 1947-1951. 
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Uns anys més tard, el 1959, l’arxiver de la seu de Girona Jaume Marquès publica un detallat 

estudi sobre el frontal d’or de la mateixa catedral, amb l’edició del text de l’inventari del 

segle XV que el descriu per primera vegada i amb una inspirada proposta de reconstrucció 

gràfica23. 

 

La gran exposició d’art romànic celebrada a Barcelona (i a Santiago de Compostel�la) l’any 

1961, patrocinada pel Consell d’Europa, marca una primera fita important per a l’evolució 

de la historiografia dedicada a l’orfebreria catalana, tanmateix orientada novament al món 

dels esmalts24. És aleshores que els objectes sumptuaris del Museu d’Art de Catalunya 

tornen a ser instal�lats al Palau de Montjuïc, cosa que els permet rebre una atenció 

internacional que no havien tingut des de feia dècades25. L’especialista Marie-Madeleine 

Gauthier va ser justament invitada al museu per a estudiar les nombroses obres llemosines i 

va col�laborar probablement en definir la selecció que va quedar exposada de manera 

permanent a les sales de Montjuic26. L’any 1962, Santiago Alcolea publicava un petit llibret 

dedicat precisament a la història de l’esmalt català (on és veritat que reben atenció particular 

els esmalts gòtics i els modernistes)27, i ja a la dècada dels setanta la mateixa Gauthier 

incorporava algunes de les peces del museu a la influent monografia Émaux du Moyen Àge 

occidental28. 

 

A partir de 1980 es produeix la definitiva eclosió dels estudis sobre el romànic català, en els 

quals si bé l’orfebreria té un paper menor, com deia més amunt, almenys hi és considerada 

dins de les grans panoràmiques i manuals que comencen a publicar-se sobre la història de 

l’art del país. També hi ha algunes–no gaires– publicacions que tracten temes especialitzats 

dins de l’àmbit de les arts sumptuàries, entre els quals per exemple la notable aproximació a 

la producció conservada en estany, signat per Elisenda Gràcia29. El 1984, en el cinquè 

congrés del CEHA, Jaume Barrachina presenta un estat de la qüestió sobre la producció 

orfebre que és un punt de partida fonamental per als estudis posteriors. Un text farcit de 

reflexions oportunes i que encara avui és de consulta ineludible consulta, malgrat el pas del 
                                                 
23 MARQUÉS 1959 
24 El catàleg revela la magnitud de l’exposició, malgrat que les fitxes donen, en general, poca informació de les 
peces orfebres exposades (EL ARTE ROMÁNICO 1961). 
25 Sobre la reincorporació de les peces: FOLCH I TORRES 1961. 
26 Ho explica a: GAUTHIER 1998, p. 287-288. 
27 ALCOLEA 1962. Uns anys més tard, el mateix autor signa el volum vintè de la col�lecció Ars Hispaniae, 
dedicat a les arts decoratives, on es fa referència també a l’àmbit català (ALCOLEA 1975, p. 113-125 i 271-272). 
28 GAUTHIER 1972b, p. 327. També en el volum primer del Cataloge international de l’oeuvre de Limoges apareixen 
un parell de peces –el Missal de Sant Ruf, i un encenser procedent de la col�lecció Plandiura– considerades de 
probable origen català (GAUTHIER 1987, p. 70 i 226-228). 
29 GRÀCIA 1984-1985. 
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temps30. Per descomptat, cal ressaltar també que el mateix any 84 comença la publicació 

successiva dels vint-i-set volums de l’enciclopèdia Catalunya Romànica, obra descomunal i 

excessiva en tots els sentits, extraordinàriament problemàtica des de molts punts de vista, 

però a la vegada plena d’estudis importants, fins i tot ocasionalment magnífics. La major 

part de les peces orfebres conservades en museus catalans hi tenen dedicat almenys un petit 

estudi, i hi ha també, en volums diversos, plantejaments generals sobre les arts de l’objectes 

d’interès considerable. Destaquen especialment la panoràmica tècnica i material que signa 

l’any 1994 Joan-Francesc Cabestany, malgrat la discutible reunió d’arts precioses i simples 

artesanies, i també les aportacions de Jaume Barrachina en el volum 26 i d’Eduard 

Carbonell (i altres autors) en el volum final de síntesi, que data ja del 199831. En l’actualitat 

és en curs de publicació un altra obra enciclopèdica dedicada al romànic, ara d’abast 

espanyol, titulada Enciclopedia del románico en España i que dedica diversos volums a les 

províncies (té estructura provincial) catalanes32. Els estudis dedicats a objectes d’orfebreria 

hi tenen un pes menor, i en tot cas actualitzen les dades i valoracions que ja hi havia a les 

fitxes de la Catalunya Romànica. 

 

En les dècades del 1980 i 1990, cal destacar també especialment les aportacions diverses de 

Núria de Dalmases, especialista en orfebreria tardomedieval però que també ha tractat 

assumptes i peces més antigues. La base de les seves reflexions s’exposa inicialment a la 

monografia Argenters i joiers de Catalunya, que repassa la història de les arts orfebres des de 

l’alta Edat Mitjana fins a la modernitat33, i potser també poden ser destacades, entre moltes 

altres publicacions, les pàgines dedicades al tema en el volum corresponent al romànic de la 

col�lecció Història de l’Art Català d’Edicions 6234. 

 

Paral�lelament, des de mitjans dels anys vuitanta, tot una llarga sèrie d’exposicions sobre art 

català han incorporat un gran nombre d’objectes d’orfebreria, tant de producció local com 

d’importació. Els catàlegs d’aquestes exposicions són fonts imprescindibles per a l’estudi de 

totes aquestes obres, i han contribuït enormement a la seva difusió, almenys en els àmbits 

acadèmics. Entre els precedents d’aquests exposicions he esmentat ja la de l’any 1961, amb 

seu compartida entre Barcelona i Compostel�la, i potser també pot fer-se esment de la que 

                                                 
30 BARRACHINA 1984. 
31 Vegeu, respectivament: CABESTANY 1994; BARRACHINA 1997; i CARBONELL et alt. 1998. 
32 Fins al moment han sortit a la llum els tres volums de la província de Barcelona, i un de la de Tarragona. 
Un estudi panoràmic sobre orfebreria catalana m’ha estat encarregat i s’editarà en un dels volums dedicats a 
Girona, encara en preparació. 
33 DALMASES 1985. 
34 DALMASES & JOSÉ PITARCH 1986, p. 295-299. 
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va organitzar-se, el 1954, a Perpinyà, amb el títol de Trésors d’orfèvrerie des églises du Roussillon et 

du Languedoc méditerranéen. Malgrat que hi havia només alguna peça d’època romànica, la 

introducció del seu catàleg, obra de Marcel Durliat, incorpora algunes dades d’interès sobre 

la producció metàl�lica del nord català plenomedieval35. A banda d’aquests precedents, el 

llistat de les mostres celebrades especialment en les dues últimes dècades del segle XX és, 

com deia, certament destacable. Les de més rellevància són les celebrades amb els noms de 

Thesaurus, el 1986, Millenum el 1989, Catalunya Medieval el 1992 i Catalunya a l’època carolíngia el 

199936. Des d’una altra perspectiva, i amb molta menys presència d’obres orfebres, 

l’exposició Catalunya i la Mediterrània va suposar, ja a l’any 2008, una proposta de concepció 

més internacional i renovadora37. 

 

Deixant de banda les exposicions, en els últims anys la producció historiogràfica dedicada a 

l’orfebreria ha augmentat lleugerament. A banda d’alguns capítols dedicats en manuals i 

obres de caràcter enciclopèdic sobre l’art català38, s’han publicat alguns estudis importants 

sobre peces importants, entre els quals val la pena destacar l’article sobre el Missal de Sant 

Ruf de Miquel dels Sants Gros, que fa una anàlisi completíssima del manuscrit i del seu 

contingut litúrgic però que no s’oblida pas de l’estudi de les cobertes39, o les dues 

aproximacions publicades en paral�lel, l’any 2005, sobre el mobiliari i l’art litúrgic de la 

catedral de Girona, que revisen entre d’altres assumptes la lectura de les fonts referides al 

famós frontal d’altar40. Una aproximació del mateix any a la qüestió dels promotors del 

romànic, tot i plantejar-se des d’una òptica general, recordava l’interès d’alguns personatges 

en projectes al voltant de les arts sumptuàries41. Cal esmentar finalment alguns estudis 

centrats en contextos geogràfics locals, com ara las terres de Lleida42, i en particular un 

article de fa vora cinc anys que ha procurat posar en solfa i ampliar els coneixements sobre 

l’orfebreria medieval rossellonesa, amb resultats força estimulants43. Deixant de banda 

algunes petites aportacions de qui escriu... això és pràcticament tot. 

 

                                                 
35 DURLIAT 1954b, s.p. 
36 Tots aquests catàlegs apareixen ressenyats en la bibliografia final. Cal afegir, encara, al llistat, algunes altres 
mostres de caràcter local, generalment vinculades a les diòcesis: Pallium a Tarragona (PALLIUM 1992), Pulchra a 
Lleida (COMPANY & PUIG & TARRAGONA 1993), Fidei Speculum a Tortosa (FIDEI SPECULUM 2000), etc. 
37 CASTIÑEIRAS & CAMPS 2008b. 
38 Vegeu, per exemple: BRACONS 2000, p. 90-108 (malgrat que es tracta d’un repàs tipològic a l’orfebreria, 
amb notícia d’objectes conservats d’èpoques diverses). 
39 GROS 1999, p. 211-212. 
40 ESPAÑOL 2005, p. 218-219; MOLINA 2005, p. 150-155. 
41 CAMPS & LORÉS 2005, p. 221-222. 
42 AIXALÀ & DALMASES 2009. 
43 DALMAU 2010. 
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CAPÍTOL 1 

Els materials preciosos 
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Septem sunt autem genera metallorum: aurum, argentum, aes, 
electrum, stagnum, plumbum et quod domat omnia ferrum.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pintor és l’artista que pinta. L’escultor és l’artista que esculpeix. L’orfebre, però, no és 

pas l’artista que “orfebreja”, sinó l’artista que elabora les seves creacions amb materials 

preciosos2. La materialitat d’aquestes creacions és l’element distintiu de la seva tasca, allò 

que en primer terme el defineix com a creador. Sobre d’aquests materials, l’orfebre actua 

tot aplicant-hi tècniques diverses, algunes de vinculades amb altres procediments plàstics, i 

d’altres que són específiques del seu àmbit particular d’acció. Aquest àmbit és, en termes 

generals, el treball dels metalls i de les gemmes, així com també el de tots aquells materials 

que, per un o altre motiu, s’hi poden associar físicament, o bé en poden reproduir les 

característiques fonamentals. 

 

Des d’una òptica productiva, en el treball orfebre cal diferenciar entre els materials que 

conformen les estructures dels objectes, que són generalment els metalls, i els materials que 

s’utilitzen per a l’ornamentació, enriquiment o singularització, que poden ser força diversos. 

En aquest segon grup, en època medieval destaquen per la seva importància quantitativa les 

pedres precioses i els materials d’origen vítric, sobretot els esmalts. Per descomptat, també 

els metalls poden manifestar-se des d’una perspectiva estrictament ornamental, en 

tècniques com el repussat o la filigrana, per exemple. Però és més habitual que compleixin, 

d’entrada, una funció estructural, que defineixin el format de l’objecte. De la mateixa 

manera, materials que tenen a priori funcions decoratives poden emprar-se també per a 

definir l’estructura d’algunes peces, al costat de components metàl�lics o fins i tot en 

absència d’aquests. En termes generals, però, la diferència entre les funcions dels metalls i 

                                                 
1 Isidor de Sevilla, Etimologies, llibre 16, cap. XVII (DÍAZ Y DÍAZ 1970, p. 38). 
2 Tal i com denota l’etimologia: auri-faber, el que treballa l’or. Per altra banda, en català modern la derivació 
“orfebrejar” sí que és recollida, per exemple, en el –no normatiu– Diccionari Aguiló (AGUILÓ 1915-1934, V, p. 
256). 



 

42 
 

les de la resta de materials són raonablement objectivables, i resulta lícit, doncs, de plantejar 

una anàlisi des d’aquesta doble perspectiva, tal i com proposo a continuació. 

 

El primer capítol d’aquest treball es dedicarà, per tant, a l’estudi dels materials de 

l’orfebreria plenomedieval a Catalunya, classificats entre metàl�lics, que podem considerar 

estructurals, i no metàl�lics, de funció essencialment decorativa. Hi ha encara, tanmateix, 

una altra cosa a comentar respecte de les estructures matèriques de les obres orfebres, una 

obvietat, si es vol, però una obvietat que cal tenir en compte i a la qual és necessari dedicar 

un xic d’atenció. Vull dir: quan es tracta d’objectes de dimensions mitjanes o grans, ni tan 

sols els metalls se solen emprar per a l’estructura primària de les peces, sinó que tal 

estructura es conforma, gairebé sempre, a partir d’elements de fusta. Elements que 

defineixen una ànima interna, amagada a la vista però fonamental tant per a l’estabilitat del 

conjunt com per a la sustentació i equilibri dels materials preciosos que hi són aplicats, 

generalment a base de claus o amb algun tipus de sistema d’encaixos. La presència 

d’aquestes ànimes de fusta és pràcticament normativa en tota l’orfebreria medieval, i la seva 

absència en obres de grans dimensions com el mobiliari d’altar, o per exemple en les portes 

de bronze, resulta molt excepcional3. 

 

Vist d’aquesta manera, cal dir que la fusta és, també, un material de l’orfebreria, si bé és un 

material que sol quedar sempre exclòs quan hom vol presentar una relació més o menys 

completa dels components amb què treballen les arts sumptuàries medievals. Però 

l’existència d’un cos interior ligni és condició sine qua non per al desenvolupament 

monumental d’un bon grapat de tipologies orfebres, no només en les obres de gran format 

(taules d’altar, baldaquins, sepulcres, grans reliquiaris) sinó també en algunes de dimensions 

més reduïdes, com ara creus, arquetes, imatges devocionals o enquadernacions de 

manuscrits. En la majoria de casos, la fusta defineix només la forma bàsica de l’objecte i per 

tant no requereix d’ésser treballada amb finor, mentre que el metall hi actua com a 

recobriment superficial i hi proporciona també l’argumentació iconogràfica i decorativa. 

Per descomptat, l’ús de la fusta rebaixa enormement els costos de producció, però també 

redueix el pes dels objectes i, sobretot, en facilita el procés d’elaboració, que pot fer-se 

progressar per parts i amb aplicacions clavetejades o encastades. 

                                                 
3 Tot i que les excepcions existeixen. En l’exuberant altar de Sant Ambròs de Milà, les taules s’uneixen entre 
elles mitjançant petites bigues de fusta (BRAUN 1924, I, p. 111). Pel què fa a les portes de bronze, també són 
rares les que són obra completa de fosa, com passa amb les de Hildesheim; el procés habitual era l’aplicació 
de les planxes repussades sobre batents lignis, seguint una tradició tècnica d’origen bizantí que és sobretot 
present a Itàlia (LASKO 1999, p. 354-355). 
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És veritat que en una categoria específica d’obres, les de caràcter escultòric exempt 

(imatgeria devocional, reliquiaris parlants), hi ha la possibilitat que s’inverteixi la relació 

decorativa entre la fusta i el metall. És a dir: que en el cos intern de fusta es faci ja present 

la talla amb efectes volumètrics i estètics, de manera que el metall s’utilitza només com a 

recobriment superficial o “cromàtic”, aplicat a base de làmines molt fines que no tenen la 

funció de proporcionar volums4. La conservació d’algunes ànimes de fusta d’aquest tipus 

sense el recobriment metàl�lic permet de reconèixer en elles uns valors eminentment 

plàstics i un detallisme acusat, que gairebé sembla prescindir del posterior laminat metàl�lic. 

Per altra banda, plantegen la molt raonable possibilitat d’haver d’incloure també la talla (la 

talla en fusta) entre les habilitats tècniques pròpies dels orfebres5. 

 

Un exemple paradigmàtic d’aquest segon tipus de treballs, i l’únic exemple que es conserva 

d’una escultura romànica originalment revestida de metall elaborada a la Catalunya 

romànica, és evidentment la Mare de Déu de la catedral de Girona (fig. 1.1), imatge de 

mitjan segle XII que va acabar integrada en el magne conjunt decoratiu de l’altar major de la 

seu gironina, d’època gòtica6. La minuciositat de la seva talla i el seu esplèndid aspecte 

actual sorprenen tenint en compte que la imatge anava completament coberta de làmina 

d’argent. Aquesta cobertura metàl�lica va subsistir fins a mitjan segle XVII, època en què 

l’esmenten les descripcions de Jeroni Pujades i Narcís Camós7. Després la plata va ser 

                                                 
4 Aquest tipus de treball escultòric és, naturalment, assumpte important de l’orfebreria medieval europea, si bé 
ha deixat molt poc rastre a Catalunya. En canvi, són coneguts alguns exemples de context europeu: imatges 
reliquiari (Saint Baudime, Saint Chaffre), Mares de Déu (Verge d’Orcival), i ocasionalment grans crucifixos 
monumentals, com el de la catedral de Vercelli, o com el de la capella de la Santa Creu de Saint-Sernin de 
Tolosa, que va ser present a l’exposició El romànic i la Mediterrània celebrada l’any 2008 al MNAC (CAZES 
2008, p. 410-411). 
5 Una qüestió a considerar és la possibilitat que els revestiments metàl�lics fossin afegits a imatges 
preexistents, cosa que explicaria la minuciositat d’algunes d’aquestes ànimes de fusta. És possible que aquest 
procediment s’esdevingués, almenys, en alguns casos; per exemple, s’ha vist que una Mare de Déu alvernesa 
conservada al Louvre disposava d’un laminat parcial de plata i coure situat, però, damunt de fusta pintada 
(GABORIT 2005, p. 116-117). 
6 S’ha plantejat la possibilitat que la imatge hagués estat situada, en origen, sobre d’una columna al costat de 
l’altar (ESPAÑOL 2005, p. 221), a la manera de les verges alverneses que, per cert, també podien dur 
revestiment metàl�lic, com passa amb la Verge d’Orcival (ENAUD 1961) o amb la paradigmàtica Verge de 
Clermont coneguda documentalment, que anava revestida d’or (FORSYTH 1972, p. 95-100). En tot cas, és 
raonable pensar que la Verge gironina estigués d’alguna manera relacionada amb el frontal d’or del mateix 
altar major, que presidia una altra imatge de Maria (CAMPS 2008a, p. 418-419). La proximitat amb l’altar 
deuria mantenir-se durant l’època tardomedieval, i així, en un inventari catedralici del 1470 s’inclouen diverses 
referències a la “Verge Maria del altar” (FITA 1874, p. 62). En un parell d’inventaris una mica posteriors (1517 
i 1527), la imatge apareix, en canvi, desada en un gran armari, i se la considera “antiga” i –com passa sempre a 
Girona amb les coses “antigues”– “vulgarment dita de Carles Maynes” (FREIXAS 2008, p. 196). 
7 Pujades la descriu (abans de 1635) com “una pieza de bulto de plata, imagen de Nuestra Señora, sentada en 
una silla de magestad con su benditísimo Hijo” (PUJADES 1829-1832, III, p. 237). Camós la identifica 
semblantment com una “Imagen desta gran Señora, de plata que está sentada en una silla, y tendrà algunos 
dos palmos de alto”, i afirma també que la imatge “adorna el Altar mayor” (CAMÓS 1766, p. 92-93) 
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retirada o sostreta, no se sap pas en quin moment, com també va desaparèixer, per cert, el 

tron o setial on reposava la figura. Del metall original aparentment en queda (o en quedava 

fa uns anys) una petita resta a la part anterior de la figura del Nen, i en tot cas també 

revelen l’antic cobriment argentat tota la nombrosa colla de petits foradets que hi ha 

estratègicament situats a la figura, record de l’antic clavetejat8. 

 

Com deia, la manera com ha arribat fins a nosaltres la talla gironina, desproveïda de la 

superfície preciosa, no és excepcional del tot. Alguns altres exemples europeus permetem 

contrastar que les ànimes d’aquestes imatges havien de tallar-se efectivament amb gran 

precisió, ja que els fulls metàl�lics que les revestien podien ser extraordinàriament prims, de 

manera que tots els detalls superficials havien de ser plantejats ja en les estructures lígnies 

de l’interior. Des d’aquest punt de vista, per cert, la Mare de Déu gironina resulta 

perfectament parangonable, sinó superior, a les millors marededéus catalanes en fusta 

pintada que es conserven9. Entre els exemples forans, cal esmentar la coneguda i riquíssima 

Goldene Madonna de Hildesheim, una peça vinculada al bisbe Bernward i datada a principis 

de segle XI. N’és un cas especialment interessant, perquè bona part del seu laminat metàl�lic 

original, en aquest cas auri, es va conservar al marge de l’escultura i s’hi ha reposat 

modernament, de manera que es coneix bé tant l’acurat aspecte de l’ànima de fusta com 

l’aparença final, tota daurada, de l’obra10. 

 

Tornem, després d’aquest petit excursus dedicat a la fusta, al fil principal de l’argumentació, 

que és l’anàlisi dels materials més pròpiament orfebres presents en la producció catalana 

plenomedieval, conservada o bé documentada. Cal dir que ens mourem en territoris poc 

fressats. Senzillament, no hi ha cap estudi monogràfic de pes en relació amb els materials 

de l’orfebreria romànica catalana, només algunes pagines d’un capítol dedicat a les “arts 

sumptuàries i artesanals” publicat en el volum primer de la Catalunya Romànica, i algunes 

referències breus i molt genèriques en obres de tipus panoràmic que tracten molt de 

passada la producció sumptuària, i que s’hi aproximen sempre –com és normal– a partir de 

les obres conservades11. La importància dels materials en el treball orfebre, i en la valoració 

                                                 
8 La historiografia és perfectament clara en reportar les restes de plata (LLARÀS 1988, p. 150-152). 
9 Potser la més semblant en estil i en qualitat és la Mare de Déu de Ger, conservada al MNAC, que de tota 
manera no hi està directament relacionada (DURAN-PORTA 2008c, p. 420-421). 
10 L’aspecte actual de la Verge de Hildesheim és magnífic, a pesar de la pèrdua dels caps tant de Maria com 
del Nen; l’obra és datada abans de l’any 1022, i té aplicacions sembla que més tardanes (s. XIII) de pedreria i 
de filigrana (LITTLE 2013b, p. 42). 
11 He fet esment d’aquest capítol, i de la desafortunada barreja, en un mateix discurs, de les arts sumptuàries i 
les artesanies, en la introducció (p. 34). Vegeu, en tot cas: CABESTANY 1994, p. 120-125. 
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que d’aquest treball artístic fa la societat medieval, reclamen tanmateix una mirada més 

profunda, més precisa. 

 

 

 

1.1. Valors estètics, simbòlics, econòmics 

 

Materiam superabat opus, diu Suger. Però és una frase entre mil, que l’eminent abat de Saint-

Denis utilitza puntualment en un context en què, de fet, insisteix a bastament en recalcar el 

contrari12. Suger aprecia els materials per ells mateixos, i valora els objectes i els mobles no 

pas per la qualitat de la seva execució sinó, sobretot, per la magnificència dels materials que 

els conformen. De manera que és justament la matèria que supera l’obra, i això és norma 

general en la pràctica totalitat de la literatura plenomedieval que pren en consideració 

l’objecte sumptuari. Naturalment, les virtuts estètiques d’aquest objecte són perfectament 

reconegudes també, i de vegades, com és el cas, insinuades amb claredat13. Però són virtuts 

que queden sempre darrera d’una admiració apassionada pels materials preciosos, 

dipositaris d’una semàntica pròpia de tipus simbòlic que justifica, també des de l’òptica de 

la Fe, la seva apreciació secular de base sobretot econòmica. Per això l’orfebreria és l’art per 

excel�lència de l’Edat Mitjana, perquè els materials que li són propis són emfàticament 

valorats pels homes de l’època, que n’admiren la bellesa material (la brillantor, la llum, el 

color), que n’ambicionen els valors econòmics, i que, en darrer terme, són també, sovint, 

capaços de comprendre’n i valorar-ne les propietats espirituals, fins tot màgiques. 

 

El gust per l’estètica de la brillantor, de la refulgència, que tan lògicament deriva cap a 

l’estima dels metalls i dels materials sumptuaris en general, no és, en realitat, quelcom 

específic dels temps medievals, sinó que té una llarga tradició anterior i tal vegada sigui, fins 

i tot, inherent a l’espècie humana. En època medieval, però, es reafirma d’una manera 

especial i, en certa manera, s’oposa per la seva “immediatesa i simplicitat” a una concepció 

paral�lela de la bellesa fonamentada en l’equilibri proporcional i en l’harmonia de les parts, 

                                                 
12 Panosfky percep un sentit irònic a la coneguda citació ovidiana, una resposta velada a les crítiques rebudes 
per Suger precisament pel seu gust per la riquesa material (PANOFSKY 2004, p. 78-79, 199). Per cert que la 
referència a Ovidi apareix també en la Historia Compostellana (III, 44) fent al�lusió al retaule finançat per 
Gelmírez cap a 1135, retaule cuius opus materiam superat (HISTORIA COMPOSTELANA 1994, p. 28 i 573-574). 
13 Hi ha alguna altra referència en aquest sentit en els textos de Suger, per exemple en el poema dedicat a les 
portes daurades de la façana occidental de Saint-Denis: Aurum nec sumptus, operis mirare laborem (PANOFSKY 
2004, p. 64-65, 175-176). També en altres contextos, com en la famosa placa esmaltada amb el retrat del bisbe 
Henry de Blois, on se subratlla: Ars auro gemmisque prior. Prior omnibus autor (CASTELNUOVO 1999, p. 229). 
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que –una mica carregosament– els intel�lectuals eclesiàstics extreuen dels clàssics grecs i de 

les interpretacions de la patrística14. No tinc pas la intenció de traçar aquí, ni tan sols 

breument, un panorama teòric de l’estètica de la llum i del color des de l’Antiguitat fins a 

l’Edat Mitjana per tal de justificar, filosòficament, la valoració dels materials sumptuaris. En 

primer lloc, perquè la línia evolutiva que condueix cap a les reflexions dels autors 

plenomedievals és de sobres coneguda, des dels orígens neoplatònics i les aportacions dels 

primers filòsofs cristians (Basili, Agustí) fins a la singular articulació del pseudo-Dionís i a la 

posterior influència dels seus escrits a l’Occident medieval, a partir de les traduccions fetes 

al segle IX per Escot Eurígena15. I en segon lloc, perquè no estic pas gaire segur de si 

aquestes tradicions teòriques tenien, realment, un efecte tangible en la definició del gust de 

la societat medieval, en l’assumpció dels valors simbòlics dels materials de luxe, més enllà 

de proporcionar (i a posteriori) una base teològica justificativa als erudits que hi podien 

prestar atenció. 

 

És clar, la valoració dels metalls i les gemmes, i també la simbologia i propietats que els hi 

eren atorgades, apareix sobradament en la literatura de l’època i això deuria tenir una certa 

repercussió, encara que limitada als àmbits intel�lectuals. L’herència de la tradició antiga és 

especialment intensa en alguns casos, com per exemple en les disquisicions dels tan 

estimats lapidaris, que solien recórrer per a caracteritzar les pedres a una particular barreja 

de qualitats cristianes de tipus al�legòric i de propietats màgico-medicinals importades de la 

tradició mèdica grecorromana16. Des d’un punt de vista més especulatiu, l’aplicació 

d’atributs simbòlics als materials preciosos és també un lloc comú en la tractadística 

abocada a la renovació i la codificació de les formes litúrgiques, pròpia dels segles XII i XIII. 

Els autors que participen d’aquest interès, Honori d’Autun, Sicard de Cremona, Pierre de 

Rossy etc., s’esforcen en dotar de contingut metafòric no tan sols els actes i els espais de la 

celebració cristiana sinó també els materials amb què s’obraven els instruments i objectes 

utilitzats pels oficiants.  

 

És un esforç que, vist en perspectiva, no s’arriba mai a sostreure d’una certa sensació de 

banalitat, d’artifici retòric. Honori d’Autun, per exemple, en un fragment molt reproduït del 

                                                 
14 La caracterització del gust medieval per aquesta immediatesa i simplicitat és argumentada per Umberto 
Eco, que hi vincula, de manera molt suggeridora, les característiques cromàtiques de les arts pictòriques –
també de la poesia– de l’època (ECO 1997, p. 58-59). 
15 Qüestions per a les quals es pot recórrer a qualsevol manual d’estètica. L’obra clàssica de Tatarkiewicz, per 
posar un exemple que m’és especialment grat, ofereix una aproximació bàsica i diàfana a les idees –més aviat 
obscures– del pseudo-Dionís (TATARKIEWICZ 2007, p. 30-38). 
16 La qüestió es tracta més endavant, en aquest mateix capítol (vegeu: p. 75-76). 
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De Gemma Animae descriu les corones de llums emprades per a la il�luminació dels temples 

tot relacionant simbòlicament els metalls que les formen amb els homes que sostenen 

l’ecclesia o comunitat cristiana; de manera que l’or identifica els savis, la plata els eloqüents, el 

coure els cantors de la doctrina, i el ferro els vencedors dels vicis17. La caracterització de l’or 

és sempre protagonista. Al monumental Rationale de Guillem Durand, que en bona mesura 

culmina aquest tipus de literatura simbòlica dedicada a la litúrgia, hi apareix la consideració 

simbòlica de l’or com a metàfora de la Caritat cristiana per tal com aquest era el primer dels 

metalls i la Caritat, seguint sant Agustí, la més alta i necessària de les virtuts teologals18. 

 

En fi, totes aquestes consideracions teòriques recullen només, i cristianitzen, una valoració 

popular pels materials sumptuaris que naturalment es fonamenta en la seva magnificència 

estètica i també, indestriablement, en el seu cost econòmic i en les possibilitats que aquest 

genera. I és interessant de subratllar que aquest model de valoració, aquest reconeixement, i 

també la vinculació directa dels materials preciosos amb l’àmbit del sagrat, tenen arrels 

antigues paganes19. Fins i tot la reglamentació de l’ús de metalls nobles en la producció dels 

principals objectes de la litúrgia és més una conseqüència del valor econòmic i de 

l’admiració social per aquests metalls que no pas una imposició de base teològica, la qual no 

resulta pas justificable fàcilment a partir dels textos evangèlics. 

 

En aquest sentit, cal dir que la legislació cristiana només fixa veritablement l’atenció en els 

materials dels vasa sacra a partir de l’època carolíngia, quan apareix per primer cop la 

necessitat o la voluntat de normativitzar l’ús exclusiu de l’or i la plata en l’elaboració, 

sobretot, de calzes i patenes. És eloqüent que coincideixi aquesta necessitat amb els inicis 

del debat sobre la presència real o simbòlica de Crist en les espècies eucarístiques, i és 

igualment significatiu que l’ús de metalls nobles sigui especialment legislat a partir del segle 

XI i sobretot al XII, quan aquesta controvèrsia arriba al seu apogeu20. 

 

Aparentment, la primera menció a l’ús obligatori de metalls nobles s’esdevé en un concili 

celebrat a Reims l’any 813 (o 803), la norma del qual va ser recollida i assumida per diverses 

col�leccions canòniques posteriors, que citen sempre explícitament el concili en qüestió. Cal 

                                                 
17 De Gemma Animae (PL, 172, col. 588). Vegeu també: MARTÍN ANSÓN 2011, p. 223-224. 
18 Rationale Divinorum Officiorum (GUILLAUME DURAND 1995-2000, I, p. 44). La comparació és un lloc comú 
en els autors medievals; apareix per exemple, cent anys enrera, en un dels sermons de Hildebert de Lavardin: 
Sicut enim aurum metallis caeteris praevalet, sic inter caeteras virtutes charitas praecellit (PL 1844-1855, 171, col. 415). 
19 El cristianisme hereta i reinterpreta un esquema de funcionament anterior, codificat ja en època romana 
(CAILLET 2006a, p. 181-182). 
20 Per a l’evolució i postures en aquest debat teològic: RUBIN 1991, p. 14-26. 
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tenir en compte que les actes conciliars tenien en aquell temps un abast legislatiu reduït, 

sovint exclusivament local, de manera que la prohibició d’usar materials més humils, que 

d’altra banda havien estat els més habituals durant segles (la fusta, la ceràmica, el vidre), no 

va generalitzar-se fins a una època molt més tardana. Només algunes reunions conciliars 

del segle XI insisteixen veritablement en la norma21, així com també ho fa, significativament, 

la influent col�lecció canònica del bisbe Burchard de Worms, compilada a principis 

d’aquesta mateixa centúria22.  

 

La consolidació definitiva d’aquesta legislació s’ha de vincular a la redacció i difusió del 

Decretum Gratiani de mitjan segle XII, on –sempre partint de les actes del vell concili de 

Reims– se certifica l’adopció exclusiva de l’or i la plata per a l’elaboració de calzes i patenes, 

si bé s’accepta també l’estany com a substitut, en casos de pobresa (Ut calix Domini cum 

patena, si non ex auro, omnino ex argento fiat. Si quis autem tam pauper est, saltim vel stagneum calicem 

habeat)23. Això no vol dir que deixessin de fabricar-se calzes i patenes d’altres materials, l’ús 

dels quals està perfectament documentat, de fet, fins a èpoques sorprenentment tardanes24. 

Cal dir que la limitació de materials tendeix a no justificar-se gaire en la literatura canònica, i 

quan es proporcionen raonaments, aquests es fonamenten sobretot en les males aptituds 

d’alguns d’aquests materials per a la conservació del vi eucarístic. No hi havia pas 

possibilitat d’utilitzar la Bíblia, ni cap potent auctoritas antiga que justifiqués la limitació, i és 

només el gust per la riquesa i la sumptuositat, i segurament la creença que era pertinent la 

vinculació d’aquestes amb l’àmbit del sagrat (creença que, evidentment, no és exclusiva del 

cristianisme), allò que sustenta la voluntat normativa. 

 

En termes generals, l’aspecte econòmic és sempre fonamental en la caracterització del gust 

medieval pels materials luxosos, i és també l’argument principal que justifica la presència 

dels objectes sumptuaris en la documentació. Això és molt significatiu, si bé pot justificar-

se també per la mateixa dimensió econòmica dels documents en qüestió, que ens aboquen a 

contemplar les dades ofertes com el reflex de la vida econòmica dels objectes orfebres, no 
                                                 
21 Però no es tracta d’una reglamentació especialment generalitzada ni sembla que desperti un interès 
generalitzat, almenys fins a més endavant. En àmbit hispànic, hi ha una famosa clàusula contra l’ús de calzes 
de fusta i de fang en el concili de Coyanza del 1055 (BANGO 2011, p. 11-12). 
22 L’influent Decretum de Burchard, bisbe de Worms, és una col�lecció canònica d’àmbit local, escrita entre 
1008 i 1012, que tingué però una notable influència fora del context diocesà (VANINA 2003, p. 132, 141). En 
el capítol XCVI, es reclama que calzes i patenes siguin exclusivament d’or o de plata (IÑIGUEZ 1991, p. 190-
191, 431). 
23 Pars tertia, Distinctio I, cap. XLV (PL 1844-1855, 187, col. 17120). L’ús de l’estany serà especialment 
important en els calzes i patenes d’ús funerari, segons es discutirà més endavant (vegeu p. 63-68). 
24 Els calzes de fusta o altres materials menors són molt presents al llarg de tota la baixa Edat Mitjana, tal i 
com es comprova perfectament en àmbit català (BALCELLS 2005, I, p. 829-830). 
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pas com l’expressió de cap gust estètic o com la valoració simbòlica d’aquesta mateixos 

objectes i dels seus materials. Però insisteixo: la presència diplomàtica dels materials 

preciosos es deu, quasi exclusivament, al seu valor crematístic, mentre que les condicions 

simbòliques d’aquests materials són revelades, incidentalment, només en alguns escrits 

teòrics.  

 

Els inventaris eclesiàstics ofereixen alguns testimonis eloqüents d’aquest model de 

valoració. Contra el que podria pensar-se, els mobles i els objectes litúrgics no hi són mai 

esmentats per causa de la seva funció en el culte, sinó per motiu del seu valor material, que 

és fàcilment quantificable. És per això que es procura sempre detallar els materials 

d’aquests mobles i objectes, i es posa tan poca atenció a reportar-ne la forma, les 

dimensions o la decoració. Són, realment, inventaris de materials preciosos i no pas 

inventaris d’objectes, només que aquests materials es conserven formant productes 

manufacturats, per dir-ho així, i no pas en forma de barres o lingots, o de monedes. Per 

això no hi apareixen mai els frontals d’altar de fusta pintada, que tanta presència tenen en el 

romànic català, i gairebé mai tampoc les imatges de talla, sigui quin sigui el seu prestigi 

devocional. En un sentit similar, els inventaris inclouen sempre els manuscrits 

enquadernats amb cobertes precioses al costat dels objectes metàl�lics, mentre que els 

còdexs que no disposaven d’enquadernacions de luxe (que també eren objectes de valor 

material, per descomptat) solen llistar-se separadament, formant part dels escriptoris i 

biblioteques. La matèria, en tots els casos, supera l’obra indefectiblement. 

 

 

 

1.2. Els metalls 

 

Els metalls són els materials preferents del treball orfebre, la base de la producció 

d’objectes sumptuaris. La plata, especialment, i en menor mesura l’or, són els metalls 

principals, i aquells que es consideren especialment dignes de ser esmentats en la 

documentació; és a dir, són els dos metalls que tenen veritablement valor econòmic. La 

resta (el coure i els seus aliatges, l’estany, el ferro) poden ser igualment utilitzats en la 

confecció d’objectes orfebres, però més difícilment, o més ocasionalment, apareixen 

documentats en les fonts. En canvi, la conservació de peces produïdes amb aquests metalls 

de menys categoria és lògicament més elevada, perquè els materials tendeixen a no ser 
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requerits quan hi ha necessitat de metall per a despeses financeres, que és el factor decisiu 

per a la no conservació de l’orfebreria medieval. 

 

Un repàs ràpid a l’orfebreria catalana conservada revela l’exactitud d’aquesta consideració. 

No ha arribat fins a nosaltres absolutament cap objecte elaborat amb or d’entre els segles X 

i XIII, i els que són fets de plata són extraordinàriament escassos, no pas més de tres o 

quatre; el més notable és l’anomenada creu de Riells, una creu processional de factura molt 

interessant, un xic maltractada per la historiografia, que prové del monestir de Sant Miquel 

del Fai25. I tanmateix, la producció en aquests dos metalls va ser certament abundant, més 

que considerable en el cas de la plata, com demostren les fonts documentals. El corpus de 

l’orfebreria conservada, però, es redueix a un repertori dominat per petites peces de coure i 

en menor mesura d’estany, i de fet cal esperar als segles del gòtic per a conservar obres de 

veritable categoria realitzades en els dos metalls nobles, especialment en plata26. 

 

 

1.2.1. Procedència, obtenció, mercat  

 

Hi ha poca informació, en general, sobre els metalls medievals i sobre la seva utilització en 

l’àmbit que avui considerem artístic. Per descomptat, la funció social bàsica dels metalls era 

de tipus econòmic. S’utilitzaven en pagaments de serveis, en compra-vendes i en qualsevol 

altra actuació financera, generalment convertits en moneda però també, moltes vegades, 

sense monetaritzar. Bé pot afirmar-se, però, que l’encunyació monetària és la funció 

principal a què serveixen els metalls preciosos en la Catalunya alt i plenomedieval, període 

en què es redefineix el sistema monetari de tradició carolíngia a partir dels contactes i les 

aportacions del món andalusí meridional27. És molt simptomàtic que no hi hagi cap orfebre 

documentat fins a mitjan segle XII, i que en canvi abundin els moneders o responsables de 

la batuda de monedes, sempre sota l’empara de senyories comtals o episcopals. El fet que 

moltes vegades aquests moneders siguin anomenats aurifexs a les fonts, a més de l’específic 

monetarios, resulta també significatiu28. 

                                                 
25 CAT-28. 
26 La importància de la plata és evident en l’orfebreria gòtica conservada, sobre la qual fa uns anys va publicar-
se una publicació d’abast generalista rellevant, dins de la col�lecció L’art gòtic a Catalunya. Tanmateix, en 
aquesta obra es dediquen només unes poques línies a l’estudi específic dels materials (DALMASES 2008c, p. 
19). 
27 La influència de la moneda d’or musulmana (el dirham) condiciona el sistema tradicional carolingi, basat en 
la lliura i el sou com a unitats de compte i amb el diner com a moneda corrent (FELIU 1996, p. 103-104). 
28 Sobre aquesta qüestió: capítol 3, p. 109. 
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Finalment, però, l’or i la plata, i els altres metalls, arribaven a l’obrador de l’orfebre, que els 

fonia per a començar el procés de fabricació dels objectes “artístics” que els clients havien 

encarregat. Segons es constata en les fonts, l’obtenció dels metalls per a l’elaboració 

d’objectes sumptuaris provenia fonamentalment de la reutilització, és a dir de la fosa de 

peces més antigues i de l’ús dels materials per a la confecció de productes nous29. Aquest 

fet és absolutament primordial: els materials de l’orfebreria romànica, i molt particularment 

els metalls, són en un elevadíssim tant per cent producte del reciclatge. 

 

La reutilització del metall no tenia fonaments simbòlics, al contrari del què succeïa amb la 

reutilització, igualment comuna, d’objectes preciosos manufacturats, singularment de 

gemmes antigues gravades en forma d’entalles o camafeus30. Els metalls es fonien i es 

desprenien de la memòria objectual anterior, esdevenien un producte nou sense connotació 

commemorativa. Això podia ser un avantatge, perquè permetia la liquidació d’objectes vells 

al marge de la dimensió espiritual o sacre que els hagués estat incorporada; amb la fosa, 

aquesta dimensió es perdia sense deixar gaire rastre. En sentit invers, i contra el què de 

vegades s’afirma, tampoc el desmantellament i la fosa d’objectes vells per a la fabricació de 

nous productes no tenia una fonamentació de tipus estètic. Les obres no es fonien perquè 

fossin velles i allunyades de la moda o el gust de l’època, sinó per la simple necessitat de 

material per a la nova producció. Sí que es detecta, en molts casos, un cert procés de 

desfuncionalització d’algunes peces antigues, que en atresorar-se esdevenien justament 

dipòsits financers, custòdies dels seus mateixos components que, en el futur, estaven 

predestinats a ser objecte de fosa i de reutilització31. En aquest sentit, gairebé pot dir-se que 

l’orfebreria del romànic era un art especialment efímer, assumidament efímer, destinat a la 

desaparició. 

 

Està clar que l’origen d’aquest sistema de reutilització era l’escassesa de metalls en 

circulació, una qüestió central de tota la plena Edat Mitjana europea i potser especialment 
                                                 
29 Per cert, aquesta reutilització implicava una devaluació progressiva de la llei dels metalls, que per la pròpia 
activitat del taller o per l’adició dolosa de components en aliatge perden puresa a mesura que es van 
reutilitzant. Aquest fenomen no pot estudiar-se en el cas català per la mancança de testimonis suficients, però 
s’ha constatat en altres contextos, com per exemple en l’àmbit hispanogot (HERRÁEZ 2003, p. 289) 
30 També caldria comptar amb la reutilització de fragments d’obres trencades o desmantellades, que 
ocasionalment (sobretot en cas de disposar de decoració figurativa) podien recol�locar-se en peces de nova 
creació. És un fenomen que no percebem fàcilment en l’àmbit català, però que s’ha estudiat en altres 
contextos, per exemple en relació amb els reliquiaris mosans (CAMBIER 2014). 
31 És un fenomen comú a tota l’Edat Mitjana, especialment assumit en èpoques de crisi i de problemes 
monetaris. L’atresorament i la creació d’un potent mercat de venda i revenda d’objectes de plata s’ha estudiat, 
aquí, per a la Barcelona del segle XV (DE LA FUENTE 1977, esp. p. 390-391). 
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rellevant en territoris de la perifèria dels grans centres, territoris amb recursos financers 

moderats, com ho eren els comtats catalans. Insisteixo, però, que el sistema era generalitzat 

a tot l’Occident, entre d’altres coses perquè l’obtenció directa de metalls preciosos va ser 

molt escassa entre els segles X i XII, i això no començà a canviar fins a la descoberta de 

mines de plata a Centreeuropa durant el darrer tram del segle XII, i molt més especialment a 

partir de la segona meitat del XIII, a la zona de Bohèmia (mines de Jihlava i de Kutna 

Hora)32. 

 

La manca de metalls de nova extracció, doncs, implicava la necessitat de proveir-se a partir 

de la fosa d’objectes antics i potser també, més ocasionalment, de la fosa de monedes; això 

segon, però, difícilment queda testimoniat en els documents. Aquesta era la forma 

principals d’adquirir metalls que tenien els orfebres, o per dir-ho més correctament: la 

manera com els promotors i finançadors de les obres proporcionaven els materials als seus 

artífexs. Només en relació amb alguns grans encàrrecs els metalls deurien arribar en forma 

de barres o lingots. En qualsevol cas, els processos d’obtenció eren generalment llargs i 

problemàtics, i per això moltes vegades la fabricació d’objectes i mobles de gran format 

s’alentia de manera molt considerable. 

 

La documentació catalana ofereix exemples abundants i relativament explícits de la 

reutilització de metalls procedents d’objectes vells, tot i que mai no es menciona el 

procediment de la fosa pròpiament dit, que quedava dins de l’esfera estrictament 

productiva, com un afer de taller. El més habitual (o, per a ser exactes: allò que trobem 

documentat més habitualment) era que peces profanes fossin donades a les esglésies per a 

la fabricació d’objectes litúrgics. Ho veiem en un exemple molt clar: en un testament de 

l’any 1049, l’ardiaca Sunyer de Vic llega a l’església de Santa Maria de Navàs onze culleres 

de plata ad ornandam crucem, és a dir per a ser emprat el seu metall en la cobertura metàl�lica 

d’una creu d’altar33. En ocasions, el procés de reciclatge podia ser força complicat: en un 

altre testament, ara de l’any 1101, una dama anomenada Guilla dóna un vas de plata a la 

canònica de Sant Pere d’Àger per tal de posar el seu metall en una creu per a l’altar major; 

la dama encarrega a un dels marmessors, Bernat Erall, de requerir el vas al vescomte 

                                                 
32 Les grans explotacions mineres continentals van enriquir bàsicament els territoris del nord d’Europa 
(SPUFFORD 2002, p. 355-362). Al Mediterrani occidental, entre el segle XIII i el XIV només van destacar les 
mines de la Sardenya meridional (Iglesias), que per cert, a partir de 1324 van estar sota control de la 
monarquia catalano-aragonesa; possiblement el domini d’aquestes mines va condicionar la voluntat de 
conquesta de l’illa (TANGHERONI 1985, p. 87-92) 
33 DOC-57. 
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Guerau Ponç, que devia la peça a la difunta, i després de controlar la confecció de la creu 

amb la plata recuperada (que quirat illum et metat in ipsa cruce Sancti Petri)34. 

 

Com deia, la fosa de moneda per a la reutilització del metall és molt més difícil de constatar 

en les fonts, on mai no s’explicita, i per altra banda requereix d’un context de circulació 

monetària raonablement ampli, que no se certifica als comtats catalans, com a mínim, fins a 

finals del segle XI35. Tanmateix deuria produir-se en ocasions, si bé les donacions i llegats 

que reporten els textos molt sovint s’especifiquen en unitats de compte, especialment en 

lliures i en sous. Quan les deixes són explícitament en moneda, bàsicament en mancusos o 

en morabatins, tampoc no és senzill reconèixer-hi sempre encunyacions físiques, perquè les 

nomenclatures monetàries s’utilitzaven també com a unitats de compte36. I, en tot cas, 

tampoc no es diu enlloc que les monedes fossin expressament foses per a ús del seu metall. 

 

La satisfacció de donacions i llegats amb metall sense monetaritzar, a pes, també deuria 

existir, però els rastres documentals no sempre són clars. En termes generals la circulació 

de metalls en forma de lingots o riells era relativament escassa en l’època a tot Europa, i es 

vinculava sobretot als primers passos de la producció monetària, així com a les transaccions 

econòmiques de grans dimensions, que evidentment no eren el més habitual37. En tot cas, 

la documentació catalana d’època romànica no consigna expressament l’ús de lingots de 

plata destinats directament a la confecció d’obres d’orfebreria. És veritat que algunes 

donacions per a la fabricació d’objectes de luxe evoquen genèricament metalls no 

monetaritzats, però no és fàcil interpretar dels textos si es tracta de metall en barra, o bé de 

metall a pes de procedències diverses, incloent aleshores moneda i –potser particularment 

altres objectes metàl�lics. Un cas en aquest sentit és la donació feta el 1057 per la comtessa 

Ermessenda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, d’una certa quantitat de plata per a la 

fabricació d’una taula d’altar (faciant fieri tabulam argenteam cum ipso argento quod eis dedit)38, plata 

de la qual en desconeixem l’estat. Un exemple similar el trobem pocs anys després, el 1064, 

quan el cabiscol Ponç de la catedral de Girona llega a l’església de Sant Martí Sacosta cent 

                                                 
34 DOC-127. 
35 La visió clàssica d’una entrada massiva d’or andalusí monetaritzat a la Catalunya altmedieval (BONNASSIE 
1979-1981, p. 324-334) ha estat molt matisada per la historiografia recent. Vegeu: RETAMERO 2003, p. 107-
108. 
36 En el marc del complex sistema d’intercanvis i pagaments, que els historiadors de l’economia 
plenomedieval han desentrallat amb esforç (RETAMERO 2003, p. 107-115). 
37 Sobre la presència creixent de lingots de plata en l’alta economia europea, bé que només a partir de finals de 
segle XII, vegeu: SPUFFORD 1991, p. 272-291. En referència a Catalunya: BENSCH 1995, p. 108. 
38 DOC-67. 
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mancusos d’or i també ipsa sua plata per a fer-hi fer una creu i un calze39. Novament és 

impossible esbrinar com es conserva aquesta plata, si en moneda, en metall pur, o 

conformant objectes de luxe domèstic. Sigui com sigui, l’existència de reserves de metall no 

monetaritzat sí que està confirmada a Catalunya (però no pas vinculat explícitament al 

treball orfebre) per una referència molt interesant del Costumari del monestir de Sant 

Cugat del Vallès, redactat pel monjo Pere Ferrer a principis del segle XIII, en època de 

l’abadiat de Ramon de Banyeres (1220-1225). En un capítol dedicat als béns i pertinences 

de l’abat, es diu que els llegats testamentaris vel aurum aut argentum non monetatum seran 

propietat específicament abacial (ho són també els cavalls, curiosament), el que demostra la 

possibilitat d’aquest tipus de deixes40. 

 

**  ** 

 

Al marge de com arribaven els metalls als tallers dels orfebres, podem fer breu esment de 

les diverses possibilitats d’obtenció inicial dels metalls preciosos que hi havia en l’època, 

encara que, insisteixo, la motivació bàsica d’aquesta obtenció era l’encunyació monetària i 

no pas el treball dels orfebres. Les possibilitats eren fonamentament dues: les extraccions 

mineres a petita escala i la importació exterior dels metalls, que podia tenir formes i 

objectius específics molt diversos. 

 

L’extracció natural de metalls s’orientava fonamentalment als jaciments miners de petit 

format, que principalment es localitzaven als Pirineus41. Com se sap, l’activitat minera 

principal era dedicada al ferro, les referències al qual omplen encara la toponímia de la regió 

i que va proporcionar sòlids rendiments econòmics durant molt temps42. Però el què aquí 

ens interessa són les extraccions mineres de metalls preciosos (plata i coure, sobretot), que 

evidentment eren més limitades però que certament existien en l’època, i que en alguns 

casos estan prou ben documentades. Aquest tipus de petites explotacions abunden a tot 

                                                 
39 DOC-76. 
40 Vegeu: COMTE 2009, p. 346. 
41 No tinc notícia que s’obtingués or del riu Segre, com sembla que sí que es feia durant l’època andalusina, 
segons diuen diversos autors musulmans (Al-Zuhri, Ibn Hazm,) que valoren el riu com a especialment apte 
per a l’extracció aurífera (PUCHE 2005, p. 89). 
42 L’extracció del ferro, que es feia a l’aire lliure (i comportava dificultats limitades) i l’activitat siderúrgica 
subseqüent és coneguda ja als Pirineus des del segle X, i assoleix una importància extraordinària al llarg de tota 
l’Edat Mitjana (SANCHO 2008, p. 522-526). Per descomptat, les mines de ferro i les fargues on es tractava el 
metall estan àmpliament documentats (VILADRICH 2004, p. 218-225).  
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l’Occident medieval, lògicament allà on hi ha presència natural dels elements metàl�lics43. 

En territori català, tenen particular incidència als Pirineus orientals, on l’explotació 

d’algunes mines està ben documentada ja al segle XII. L’altre gran zona minera de Catalunya 

van ser les muntanyes de Prades, de gran importància però només a partir de mitjan segle 

XIV, quan de fet es van convertir en el principal jaciment argentífer de tot el país44. 

 

La referència més antiga a un jaciment de metall preciós a Catalunya és de l’any 1146, quan 

es dirimeix, en un judici celebrat davant del bisbe d’Elna, la propietat d’una mina de plata 

situada a la coma de Boixeda (prop de Prats de Molló, al Vallespir), que es disputaven 

l’abadia de Santa Maria d’Arles i els vescomtes de Castellnou45. La mateixa abadia va 

obtenir també més tard, a 1194 o 1196, per concessió del rei Pere el Catòlic i a canvi de 

2000 sous, una mina situada en un indret anomenat Puig Alduc, de la qual les fonts no 

indiquen el metall però que sembla també preciós, possiblement plata46. Per suposat, el 

monestir d’Arles no era l’únic de la regió pirinenca que disposava d’explotacions mineres. 

Els monjos de Cuixà, per exemple, posseïen diverses mines de ferro a les riques terres del 

Canigó, i la veïna abadia de Lagrassa, ja en terres de parla occitana, explotava mines de plata 

i també d’or al massís de les Corberes47. De tota manera, la propietat de les mines era 

teòricament prerrogativa comtal o reial, i a mesura que passa el temps aquesta regalia 

esdevé més inflexible. Així, una relació de béns del comte Ramon Berenguer III a la 

demarcació de Cornellà de Conflent, que data del 1151, confirma la propietat comtal de 

diverses mines de plata i també de ferro a la zona (habet comes in omni isto honore meneras argenti 

et ferri)48. Un altre indret on s’explotaven a petita escala mines de plata i altres metalls 

(coure, estany, plom) era l’alta Garrotxa, documentades el 1225 a les vessants del 

Bassegoda49. Hi ha encara alguns altres documents sobre mines de propietat reial, però 

atenen sobretot la zona de l’alt Aragó, ja fora dels comtats catalans50. 

                                                 
43 Per al context francès, vegeu per exemple: BAILLY-MAÎTRE & BENOIT 1997 (amb referència a mines nord-
catalanes: p. 29). Hi ha un interessant estudi sobre les condicions de gestió d’aquest tipus de mines, 
fonamentat en unes explotacions de la zona de Montpeller (BONAMI 1977). 
44 L’activitat minera a la zona (que de fet és coneguda a la zona des de l’Antiguitat) es va organitzar el 1344 
sota control del comte Pere de Prades (MARTÍNEZ ELCACHO 2005, p. 357-358). 
45 Segons informació de l’arxiver rossellonès Joseph Morer, que no referencia la font documental (MORER 
1854, p. 291). La concessió de la mina es resolgué oficialment de manera compartida, però és significatiu que 
els beneficis dels vescomtes es destinessin específicament a la reconstrucció de l’altar de l’església monàstica, 
que per cert fou objecte de consagració poc després, el 1157. La mina torna a ser documentada, encara com a 
propietat del monestir, a finals de segle XIII (PINTO 2003, p. 323-324). 
46 VERNA-NAVARRE 1991, p. 51 i 56, n. 12. 
47 Hi ha pràcticament una desena d’abadies amb explotacions mineres als Pirineus rossellonesos en època 
plenomedieval (VERNA-NAVARRE 1991, p 51-52). 
48 DOC-161. Les mines s’esmenten als honors de Pins i de Vilafranca. 
49 Les mines s’esmenten en l’acta de compra-venta del castell de la Roca i de la vila de Menera de Bassegoda 
(cum sua argentera tam de argento, ferro, cupro, plumbo et stagno, quam de alio qualibet metallo) per part del noble Bernat 
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L’altra via d’entrada de materials metàl�lics als comtats catalans plenomedievals era la 

importació, qüestió sobre la qual també la informació documental és escassa. La 

importància d’aquesta via es fa difícil de discernir, i cal parar compte al fet que algunes 

dades que es coneixen del què passava als segles XIII o XIV no sempre poden aplicar-se amb 

lleugeresa a les centúries anteriors, quan el comerç internacional era molt més limitat. 

L’entrada de metalls, especialment en èpoques antigues, sembla que tenia a veure sobretot 

amb els contactes amb l’al-Andalus, ocasionalment a partir dels botins d’expedicions 

militars i més sovint gràcies a les relacions diplomàtiques (dins de les quals caldria incloure 

les conegudes paries o tributs) i també als intercanvis comercials. L’arribada de moneda d’or 

musulmana és un fenomen molt estudiat, que s’ha relacionat amb l’auge econòmic dels 

comtats catalans en època alta51, i és raonable pensar també que metalls no monetaritzats 

podien ser objecte d’intercanvi. En realitat, el fenomen invers també existia: la major 

abundància de plata en context cristià va afavorir un mercat d’intercanvi de lingots d’argent 

cristians, procedents de moneda fosa, a canvi d’or andalusí monetaritzat, mercat que està 

documentat indirectament i que deuria tenir una notable importància, propiciant fins i tot la 

presència de canvistes a Barcelona, ja a principis de segle XII. Un testimoni documental fa 

explícit aquest tipus de contactes: l’any 1101 el magnat barceloní Ricart Guillem viatja 

expressament a Saragossa per a adquirir morabatins almoràvits a canvi de plata (auri pro 

plata) 52. 

 

Tot i que a petita escala, les importacions de metall deurien haver estat present als comtats 

catalans almenys des del segle X. Les relacions mercantils amb l’exterior europeu van 

créixer i van consolidar-se definitivament a partir de la segona meitat del segle XI, i a 

principis de la centúria següent cal creure que els comtats estaven plenament integrats en 

els mercats mediterranis i continentals53. Com és normal, el producte de luxe (certament 

                                                                                                                                               
de Llers al rei Jaume I, acta recollida al Liber Feudorum Maior (MIQUEL I ROSSELL 1945-1947, II, doc. 518, p. 
30-32). Les mines, conegudes avui amb el nom de Can Meneres, es van explotar també durant als segles XVIII 
i XIX (CARRERES 2010, p. 9-10). 
50 Al segle XII hi ha documentades mines de plata a Bielsa (1182) o Benavarre (1191), que gestionava la petita 
noblesa local sota senyoria eminent del monarca (GONZÁLEZ MIRANDA 1952, p. 435-437). Més tard (1293) hi 
ha notícia també de mines de coure a la zona de Santa Eulalia la Mayor (CUCHÍ 1995, p. 220-222). Una 
panoràmica general del terme: UTRILLA & LALIENA & NAVARRO 2005, p. 37-43. Les extraccions de plata i 
altres metalls (estany, coure, plom) també està ben documentada al Llenguadoc especialment al segle XII, per 
exemple a Carcassona, on la nissaga vescomtal dels Trencavel controlava l’extracció i destinava els materials, 
almenys la plata, a la producció de moneda local (DÉBAX 2007). 
51 Vegeu n. 34. 
52 Cita l’exemple: BENSCH 1995, p. 107. 
53 Els estudis de Bonnassie testimonien alguns rastres d’activitat comercial amb el Llenguadoc i amb França ja 
durant els primers anys del segle XI, així com l’existència dels primers peatges i lleudes comercials, per 
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alguns objectes preciosos, però sobretot teixits, de seda o de cotó) deuria ser objecte 

d’atenció preferent en una primera època, però de seguida el ventall de materials que són 

objecte d’intercanvi amb l’exterior s’amplia considerablement, i entre les matèries primeres 

deurien incloure’s almenys alguns metalls54. Cal dir que bona part de les dades de què 

disposen els historiadors econòmics solen ser tardanes, especialment aquelles que fan 

referència als mercats i fires comercials i a les lleudes o passatges, és a dir els llistats de les 

càrregues impositives aplicades a la circulació de mercaderies i a les activitats de compra-

venda55. Però és en aquest tipus de notícies on trobem reportat el comerç d’alguns metalls, 

cosa que certifica la presència de materials orfebres (encara que gairebé mai dels principals, 

or i plata) en els circuits comercials almenys dels segles XII i XIII. 

 

Les dades són molt poques. A la més antiga de les lleudes catalanes de les quals hi ha 

documentació, la coneguda lleuda de Mediona de l’any 1222 (que grava les mercaderies 

arribades a la ciutat de Barcelona), hi apareixen alguns materials metàl�lics com el coure o 

l’estany, així com algun altre producte que més vagament pot vincular-se al treball orfebre, 

com ara el vidre56. El mateix passa en altres lleudes del segle XIII, com la de Cotlliure, el 

principal port rossellonès, datada al 1249, on s’esmenta l’argent viu (és a dir, el mercuri) i 

també el llautó, l’estany i el coure57. Semblantment, en un tarifari del dret de reva de la 

veïna Perpinyà una mica posterior (1284), s’esmenten de nou l’argent viu, el coure, l’estany i 

altres metalls com el plom i ferro, el comerç dels quals era gravat impositivament. Aquí 

també hi ha esments a materials aparentment preciosos però que, de fet, són productes 

metàl�lics de categoria molt menor; em refereixo als anomenats “argent pell” i oripell (argent 

pell e orpeil), que eren fines làmines de llautó fetes a imitació de la plata i de l’or58, o per 

                                                                                                                                               
exemple als passos pirinencs de la Cerdanya (BONNASSIE 1979-1981, I, p. 360-361). Segons aquest autor, la 
continuïtat d’aquestes activititats a la segona meitat de la centúria, tant per les vies terrestres com per la 
marítima, es desenvolupa amb puixança a partir del 1080 i es consagra en el període 1105-1130 (IDEM, II, p. 
277-280). Per a una visió menys optimista de tot aquest procés, amb dubtes sobre la capacitat comercial de 
Barcelona i el seu incipient patriciat urbà, vegeu: BENSCH 1995, p. 108-118. 
54 Tot i que el mercat continua dominat per les importacions tèxtils. Entre les exportacions, per cert, 
destacava la d’esclaus musulmans, que mercaders barcelonins venien a Gènova ja l’any 1128 (BONNASSIE 
1979-1981, II, p. 280). 
55 Les lleudes i altres càrregues impositives al comerç tenien origen carolingi, però de fet només estan 
documentes específicament (i es poden estudiar) a partir del segle XIII (ORTÍ 2000, p. 397-407). 
56 Com és habitual en època medieval, es diferencia entre el coure i l’aram (que en teoria és coure en planxa, 
però que pot aplicar-se també als aliatges de coure, especialment el llautó i en menor mesura el bronze). Sobre 
la lleuda de Mediona: ORTÍ 2000, p. 407-422 (edició del text: p. 647-667). 
57 La lleuda de Cotlliure, atorgada per Jaume I, s’utilitzà després com a base per a la de Tortosa (ALART 1881, 
p. 48-59). 
58 Mentre que el concepte d’oripell ha arribat fins als diccionaris moderns, el d’argent pell ha desaparegut i no 
se n’acaba de conèixer el significat exacte, que lògicament ha de ser similar (GUAL CAMARENA 1976, p. 374-
375). 
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exemple als filaments d’or o de plata que s’utilitzaven per a la producció tèxtil, que trobem 

reportats com a or de Lucha filat i argent de Lucha filat59. 

 

 

1.2.2. Els metalls nobles: plata i or  

 

Un particular mite historiogràfic, estès especialment en els estudis dedicats a l’orfebreria 

tardomedieval, afirma que a partir del segle XIII la plata va substituir l’or com a material per 

excel�lència de la producció orfebre europea. D’on es dedueix que, abans, és a dir en els 

segles del romànic, el metall auri era el material predominant60. En realitat però, i així ho 

demostra indiscutiblement la documentació, la plata sempre havia estat el material d’ús més 

habitual, el material per excel�lència de l’orfebreria tant de la plena com de l’alta Edat 

Mitjana occidental61.  

 

Des de l’Antiguitat, la utilització de l’or en la producció sumptuària havia quedat sempre 

reservada només als projectes de gran luxe i ambició, mentre que la major part de la 

producció s’elaborava amb plata com a material bàsic. És gairebé sempre en plata, 

certament, on operen la major part de les troballes i evolucions artístiques i tècniques 

d’aquest món productiu, i és la plata el condicionant principal de la realitat decorativa de les 

elits aristocràtiques de l’Edat Mitjana, el veritable marcador de jerarquia estamental i també 

el metall que s’utilitza més habitualment per a la reserva financera62.  

 

L’argent és, en resum, el metall fonamental de l’orfebreria plenomedieval, encara que l’or 

sigui sempre naturalment el metall més admirat i estimat, l’objecte principal de desig i 

d’admiració de la gent i també el producte més costós i d’adquisició més difícil durant totes 

les èpoques. Per això, en la mesura del possible, s’intentava que els objectes de plata 

                                                 
59 La denominació “or de Lucca” i en menor mesura “plata de Lucca” és habitual en els registres documentals 
vinculats al tèxtil durant tota la Baixa Edat mitjana (GUAL CAMARENA 1976, p. 352-353). Aquest tipus de 
filaments enriquien els teixits i eren usats especialment en peces de seda, en la producció de les quals la ciutat 
toscana va tenir un protagonisme principal ja des de finals de segle XII (segons una teoria, gràcies a la migració 
d’artesans hebreus al segle X, arribats del sud italià). De fet, Lucca va ser, fins al XIV, l’única ciutat europea 
amb una economica especialitzada en la seda (MAINONI 2000, p. 372-377). Sense la referència gentilícia, però 
en un sentit similar (com a filaments d’or o plata per a ús tèxtit), cal entendre també els canons d’aur complit, e 
argent que s’esmenten en algunes lleudes urgellenques d’època molt més tardana, segles XV o XVI (DURAN 
PUJOL 1982, p. 215). 
60 La idea es manté en estudis recents: DALMASES 2008c, p. 19. 
61 En la documentació utilitzada aquí, pot observar-se com la relació percentual entre els objectes d’or i els de 
plata és aproximadament de 4 a 1. 
62 Aquests matisos semàntics de la plata com a marcador aristocràtic i els seus valors econòmics són, de fet, 
generats i perfectament caracteritzats ja en la societat tardorromana (LEADER-NEWBY 2004, p. 1-10). 
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tinguessin l’aparença dels obrats en or, donat que la plata –així com d’altres metalls, i també 

alguns materials no metàl�lics– es podia daurar i, de fet, es daurava molt habitualment. S’hi 

incorporava, amb aquesta finalitat, una capa o pàtina d’or a la superfície tot utilitzant 

procediments tècnics diversos, la majoria dels quals heretats de l’època antiga. Alguns 

d’aquests procediments es basaven en l’aplicació directa, en fred, de fines làmines d’or 

sobre l’objecte de plata, però la tècnica més característica de l’orfebreria medieval és el 

daurat a foc o per amalgama de mercuri, que consisteix en l’aplicació d’una pasta barrejada 

d’or i mercuri damunt de la plata a la qual s’aplicava temperatura fins a aconseguir 

l’evaporació del mercuri i l’adherència, per cristal�lització, de l’or a la superfície argentada63.  

 

No pot afirmar-se rotundament que la plata s’utilitzés sempre com a substitut de l’or en 

termes estètics. Certament és així en una bona colla de casos, especialment quan es tracta 

de la realització d’objectes de culte, però de vegades l’argent s’utilitza pels seus propis 

efectes visuals que tenen una càrrega simbòlica distinta als de l’or, i fins i tot aquests efectes 

poden combinar-se amb els daurats en un mateix objecte, a la recerca de jocs cromàtics i de 

llum que tenen un indiscutible atractiu. Aquesta combinació de tonalitats metàl�liques, que 

generalment resulten de daurats parcials més que no pas de la combinació física de plata i 

or (que també és possible, lògicament), pot veure’s en alguna obra catalana conservada, 

especialment a la ja esmentada creu de Riells64, i també sembla documentada en algunes 

ocasions, per exemple en relació amb una tabola cohoperta de argento parata cum auro amb què 

el comte Sunyer de Cerdanya dota la capella de Sant Salvador del monestir de Ripoll l’any 

92565. 

 

A banda de la seva dimensió estètica i simbòlica, cal tenir en compte que tots dos metalls, la 

plata i l’or, són especialment adequats per al treball orfebre. Són mal�leables i dúctils, és a 

dir que es deformen amb certa facilitat sense trencar-se, cosa que facilita l’obtenció de 

làmines i l’alteració d’aquestes mitjançant el repussat (o qualsevol altra tècnica de 

deformació o extracció del metall), i també són materials poc reactius, a diferència d’altres 

metalls, de manera que tendeixen a no corrompre’s excessivament. La poca duresa 

                                                 
63 El daurat per amalgama de mercuri s’aplicava també damunt d’altres metalls, especialment el coure, i és un 
procediment d’origen antiquíssim, descrit en bona part dels receptaris i tractats altmedievals conservats 
(ANHEUSER 1997, p. 58-59). Per a una visió panoràmica sobre tot el conjunt de diverses tècniques de daurat, 
vegeu, per exemple: CHAMÓN 2010, p. 26-38. 
64 Vegeu n. 34. 
65 La descripció de la taula (“de plata decorada amb or”) podria efectivament fer pensar en un frontal de plata 
amb elements daurats, i no daurat completament. Edició del document a: ORDEIG 1993-2004, I, doc. 46, p. 
115-116. 
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especialment de la plata, a més, en permet fàcilment el gravat a burí o el cisellat, que són 

procediments decoratius característics de l’orfebreria medieval. 

 

Malgrat que l’ús d’un o altre metall noble depenia, en primer terme, de les possibilitats 

econòmiques dels promotors, el cert és que l’elecció també estava relacionada amb el tipus 

d’objecte que es desitjava fabricar. Hi ha tota una sèrie d’objectes de luxe que es feien 

normativament de plata, en particular les peces de la vaixella, que no només tenien una 

finalitat pràctica sinó que s’atresoraven i es convertien en una important reserva de metall, 

que podia utilitzar-se en cas de necessitat. Tot sovint veiem que aquests objectes són oferts 

testamentàriament a institucions eclesiàstiques, segons un costum de tradició molt antiga 

que permetia l’oferta de vasos directament útils per al culte o bé dels quals podia reutilitzar-

se’n el metall per a la fabricació de noves peces. En sentit invers, també hi ha algunes 

tipologies objectuals que tendeixen a utilitzar més l’or que no pas la plata. La joiera és 

especialment significada en aquest sentit, tant pel què fa a peces femenines (fermalls i 

similars) com, en particular, respecte dels anells, que són objectes destacats de l’ornat 

masculí, sobretot en l’àmbit religiós. Joies i vaixella són, de fet, els dos àmbits principals als 

quals s’aboca la producció metàl�lica profana de l’època plenomedieval, i és probablement 

significatiu de les funcions de l’una i de l’altra (també de les dimensions de les peces) el 

predomini respectiu de l’or o de la plata en la seva fabricació.  

 

Pel què fa a l’orfebreria religiosa, la presència de l’or es limita gairebé sempre als objectes de 

més rellevància simbòlica, que són sobretot els calzes i les patenes, i en menor mesura les 

creus d’altar, mentre que la plata s’utilitza tant per a aquests objectes principals com per a 

tota la resta d’utensilis vinculats al culte cristià. L’elecció del metall auri deriva, doncs, de les 

possibilitats econòmiques de la institució o dels seus patrons, i es concentra sempre en 

aquestes peces més rellevants, novament seguint hàbits d’origen tardoantic i que en aquest 

cas són estrictament paral�lels al què succeeix contemporàniament a Bizanci i el món 

oriental66. Excepcionalment, es produeixen també en or (en làmina d’or) alguns mobles de 

gran format, taules d’altar, que són sempre finançades molt directament per promotors de 

les nissagues comtals. La possessió de mobles auris, però, és clarament exclusiva, només a 

l’abast d’algunes catedrals (Girona, Barcelona) i monestirs de prestigi (Ripoll, Sant Cugat), 

que significativament estan en contacte directe amb la casa de Barcelona. Com veurem més 

                                                 
66 Per al context bizantí: PITARAKIS 2009, p. 317. 
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endavant, la resta de taules d’altar documentades, sempre produccions del segle XI, són 

obrades en plata67. 

 

També són les esglésies importants i riques les úniques capaces de fornir-se amb vasos 

litúrgics d’or, tot i que el registre de propietaris, per dir-ho així, és en aquest cas 

notablement més ampli. Un exemple d’època molt reculada (segle IX) bé serveix per a 

constatar algunes diferències: en la dotalia de Santa Maria de Ripoll de l’any 888, els comtes 

Guifré el Pilós i Guineguilda ofereixen al temple monàstic un calze i una patena d’or, 

mentre que dos anys després, quan doten la veïna església de Sant Pere (que tenia només 

funcions parroquials), ho fan només amb un calze i una patena de plata68. La importància 

del temple, doncs, condiciona el metall dels seus ornaments, i a l’interior dels grans 

conjunts també l’altar principal és obsequiat amb peces més valuoses i amb presència d’or 

que no pas els altars secundaris. Els inventaris successius de Santa Maria de Ripoll, 

conservats gràcies a les còpies decimonòniques de l’arxiver Olzinelles, permeten constatar 

molt bé aquesta dualitat69. En el primer, que data del 979, no s’esmenten les peces àuries 

donades per Guifré i Guineguilda cent anys enrere, que potser havien estat amortitzades 

per motius financers; s’hi enumeren en canvi tres calzes d’argent amb les respectives 

patenes. A l’inventari de l’any 1008 ja hi ha cinc calzes de plata i un gran calze d’or per a 

l’altar major, que utilitza com a patena un discus de vidre regalat al cenobi pel comte Oliba 

Cabreta70. Aquest calze d’or es manté a l’altar major en l’inventari del 1047, i en el del 1066 

veiem com s’ha embellit encara amb l’addició de pedres i esmalts, mentre que el nombre de 

calzes de plata, que hom ha de creure utilitzats en els altars secundaris, bascula entre els sis i 

els nou fins a finals de segle XII71. També per a l’altar major servia, a Ripoll, una gran creu 

d’or decorada (com el calze) amb smaltis et lapidibus, mentre que la resta de creus, un conjunt 

també molt abundant, eren sobretot de plata o de plata daurada72. 

 

                                                 
67 Vegeu capítol 5. 
68 Documents editats a: ORDEIG 1993-2004, I, doc. 11, p. 38-49; i doc 14, p. 51-53. 
69 Les dades d’aquesta riquíssima sèrie de sis inventaris consecutius, datats entre finals de segle X i finals del 
XII, són una font bàsica per a l’estudi de l’orfebreria romànica a Catalunya, i els utilitzaré de manera constant 
en les pàgines que segueixen. Malgrat que els quatre primers inventaris són publicats en el Diplomatari d’Oliba 
editat per Eduard Junyent ara fa una mica més de vint anys (JUNYENT 1992, docs. 3, 37, II-8, II-14), val la 
pena consultar el conjunt complet transcrit en un llarg article dedicat a Ripoll pel mateix autor, publicat a 
principis dels anys trenta del segle passat (JUNYENT 1933, p. 218-225). Els papers originals d’Olzinelles es 
conserven a l’Arxiu Episcopal de Vic (sign. 2061). 
70 Sobre la procedència d’aquesta peça tan interessant, per a la qual proposo un origen bizantí, vegeu: capítol 
3, p. 153-156. 
71 Vegeu, successivament: DOC-10, 20, 53, 79, 197 i 198. 
72 També s’esmenta, l’any 1066, una curiosa creu d’ivori parcialment daurada , sostinguda en un trípode de 
plata (DOC-79). 
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L’instrumental litúrgic dels temples arriba més enllà de calzes, patenes i creus, però com 

deia, en la resta d’objectes la utilització de l’or és francament excepcional. La majoria són de 

plata, i els menys rellevants tendeixen a elaborar-se amb materials menors, especialment 

l’estany i el coure. Pot fer-se un esment especial dels encensers, peces la importància de les 

quals és insistentment subratllada per les fonts i que gairebé sempre són documentats 

d’argent. Això contrasta amb la conservació tan abundant, a Catalunya i arreu, d’encensers 

de bronze i de coure, que sol fer suposar que els encensers eren peces menors. Tot al 

contrari, eren objecte singularment destacats des d’un punt de vista litúrgic i, almenys en 

termes materials, seguien en importància als calzes i les creus. En tots els inventaris 

conservats n’hi ha sempre molts, d’encensers (incensaria, turibula), i aquests són d’argent en 

una proporció molt elevada73.  

 

Per acabar, potser és oportú de fer un breu esment de les peces de plata conservades a 

Catalunya, amb el benentès que una anàlisi en profunditat, especialment d’aquelles que són 

obra local, s’oferirà en un capítol posterior. Es tracta només, aquí, de fixar-nos en el 

material i de copsar la discordança entre l’abundància d’objectes de plata documentats i els 

escassos que se’n conserven. 

 

El llistat és, en efecte, relativament curt. Hi ha, en primer lloc, dues peces antigues 

localitzades al tresor de Sant Pere de Rodes: un petit flascó cilíndric que sempre s’ha 

considerat una crismera, i el més notable i ben conegut altar portàtil decorat amb baixos-

relleus figuratius74. L’altar podria datar de la segona meitat del segle X i és una obra 

interessant, tal vegada local, encara que no pas de primera categoria, de petites dimensions i 

amb una decoració repussada amb elements figuratius, però d’estil molt tosc75. Finalment, 

la peça catalana de més envergadura que es conserva obrada en plata és la creu de Riells 

procedent del monestir vallesà de Sant Miquel del Fai; es conserva al Museu Diocesà de 

Barcelona i rep el nom de Riells perquè després de la Desamortització del 1835 va ser 

traslladada a la parròquia de Sant Vicenç de Riells junt amb els altres objectes que 

conservava el tresor monàstic del Fai. És una creu important, de dimensions notables, que 

                                                 
73 De vegades no se n’esmenta el material , el què pot indicar potser que es tractava de peces de bronze. Hi ha 
una curiosa menció a un encenser de metallo que segurament cal identificar també amb bronze, potser fins i tot 
amb ferro (DOC-196). 
74 CAT-49 i 50. 
75 Vegeu capítol 6, p. 359-360. 
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la historiografia tendeix a menystenir una mica considerant-la una obra de caràcter menor 

quan té una qualitat molt notable i un ampli desenvolupament figuratiu76. 

 

Deixant de banda aquestes tres peces (i algunes obres d’importació, com les veracreus 

orientals conservades a Anglesola i a Bagà, i la que prové –com la creu de Riells– del 

monestir de Sant Miquel del Fai), només hi ha una altra obra plenomedieval que contingui 

elements de plata. Em refereixo al tortosí Missal de Sant Ruf, les cobertes del qual, 

decorades amb les dues conegudes plaques de coure esmaltat, es completen amb uns marcs 

d’argent que inclouen sengles inscripcions. Malgrat que l’origen de les plaques de coure és 

incert, em sembla que podré demostrar que almenys aquests marcs de plata (i, per tant, el 

procés de l’enquadernació) sí que són una producció autòctona77. 

 

 

1.2.3. Els altres metalls: l’estany, el coure i els seus aliatges  

 

Deixant de banda l’or i la plata, l’ús de metalls més modestos en l’elaboració d’objectes 

d’orfebreria és ben documentat i no pas negligible en territori català. Aquests metalls són 

fonamentalment l’estany, molt apreciat i que s’utilitzava habitualment per a l’elaboració de 

vasos litúrgics, i en segon lloc el coure, que es treballa tot sol o en aliatge (bronze, llautó) i 

que s’usa generalment per a peces menors, tot i que també és important com a material 

base per als objectes decorats amb esmalt segons la tècnica del champlevé. Cal advertir també 

de l’ús del ferro en l’elaboració de determinats objectes (canelobres, encensers) quan no hi 

havia la possibilitat de recórrer al coure, si bé aquesta producció no surt gairebé mai 

reflectida a les fonts documentals, que es preocupen només dels metalls de valor econòmic 

significatiu78. 

 

L’aparença de l’estany, amb una brillantor blanca relativament associable a la plata, i la 

facilitat de la seva obtenció, el converteixen en un material especialment estimat en època 

medieval com a substitut d’aquella. L’extracció minera d’estany era radicada sobretot a les 

                                                 
76 Per al conjunt de peces del tresor del Fai: capítol 4, p. 219-220. Sobre la creu de Riells, més concretament: 
capítol 6, p. 331-334. 
77 Vegeu l’anàlisi detallat de les cobertes al capítol 8.4. 
78 Tanmateix deuria ser important, orientada a peces de caràcter estrictament funcional. A Ripoll s’hi 
reporten, l’any 1047, més de trenta canelobres de ferro (DOC-53). El treball del ferro tenia notables 
arquitectòniques de valor, com ara la reixeria o en les ferramentes de portes, qüestió a la qual Lluïsa Amenós 
va dedicar fa uns anys una tesi doctoral (AMENÓS 2004). La mateixa autora ha estudiat la producció 
d’objectes de ferro forjat en època tardomedieval, tant de caràcter religiós com domèstic (AMENÓS 2008). 
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illes Britàniques, a la regió meridional de Cornualles79. Malgrat que a la península Ibèrica 

també hi havia dipòsits d’aquest metall, i una notable tradició minera des del món romà fins 

a l’època andalusina, als segles plenomedievals no sembla que l’estany de procedència 

ibèrica tingués gaire rellevància i, almenys als comtats catalans, sembla clar que el material 

arribava bàsicament des de la Gran Bretanya, per vies comercials ben definides a través dels 

ports de La Rochelle i Bordeus, especialment, i des d’allà fins a Tolosa, Narbona i el 

Mediterrani80. En context interior, el comerç de l’estany està ben documentat, per exemple 

a la lleuda reial de Mediona, on és esmentat al costat del coure; està clar que el material 

arribava sense excessives dificultats, i encara que tenia indiscutiblement un cost elevat, 

quedava lluny de les exigències econòmiques dels metalls realment preciosos81. 

 

Malgrat que parlo d’estany, cal dir que el material identificat amb aquest nom a l’època 

medieval no és pas el metall pur, sinó un aliatge d’aquest amb quantitats més o menys 

reduïdes d’altres metalls, sobretot de plom (entre un 10 i un 25%), i en menor mesura 

també de coure o de zinc. En realitat, l’estany pur és massa tou per a poder ser treballat 

correctament i necessita d’aquestes aportacions que li proporcionen duresa i resistència. 

Aquest tipus d’aliatges es coneixen amb el nom de “peltre” i són perfectament coneguts 

des de l’Antiguitat, justament perquè són imprescindibles. L’estany documentat als textos 

plenomedievals, doncs, és estrictament peltre, i en les escasses ocasions que s’ha procedit a 

l’anàlisi d’algun fragment conservat la presència de petites quantitats de metalls en aliatge ha 

estat identificada sense problemes82. (Tanmateix aquí continuaré anomenant-lo estany, 

igualo com fan les fonts de l’època: stagno.) 

 

En aquest període, i almenys fins a finals de segle XIII o principis del XIV, l’estany sembla 

que s’utilitza de manera limitada per a la producció d’utillatge litúrgic d’àmbit sacre, si bé a 

partir de la baixa Edat Mitjana (amb l’explotació de dipòsits situats a l’Europa germànica 

que substitueixen progressivament la producció britànica) el seu ús s’estén àmpliament en 

altres contextos socials, i de fet el peltre (aleshores ja s’anomena correntment peltre) s’acaba 

                                                 
79 Les mines de Cornualles van proveir d’estany tot Europa almenys fins al segle XV (SPUFFORD 2002, p. 326) 
80 El comerç seguia, doncs, la ruta de la Garona (HATCHER 1973, p. 24). A partir del segle XIII i XIV, la 
importància de l’estany i del seu comerç es relaciona sobretot amb la ceràmica vidrada, per a l’obtenció de la 
qual era un material bàsic (MCSWEENEY 2011, p. 156). 
81 Per a la lleuda de Mediona: ORTÍ 2000, p. 650-651. L’estany és present també –novament al costat del 
coure– a la lleuda de Cotlliure del 1249 (ALART 1881, p. 55). 
82 Un antic anàlisi d’un fragment de peltre del jaciment de l’Esquerda va identificar estany, plom (i minerals 
associats a aquest, ferro i zinc), així com també una petita quantitat de coure (GRÀCIA 1991, p. 316). 
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convertint, als segles XVI i XVII, en el material per excel�lència de la vaixella domèstica de la 

burgesia europea83. 

 

A la Catalunya plenomedieval, en tot cas, com deia les peces conservades o documentades 

d’estany (en fi, de peltre) són sempre de context religiós84. El material s’utilitza sempre en 

substitució de la plata i gràcies a la permissivitat al respecte de la legislació conciliar, que ja 

hem vist més amunt que va acabar acceptant, amb certa naturalitat, el seu ús substitutiu85. 

Les peces conservades s’han trobat majoritàriament en context funerari, sobretot dins de 

sepulcres episcopals, com a productes d’aixovar dels bisbes difunts. Es tracta pràcticament 

sempre de calzes i de patenes, i més ocasionalment d’alguna altra peça (un bàcul, unes 

canadelles), que solen datar majoritàriament del segle XIII, o que s’han trobat si més no en 

tombes de personatges morts en aquesta centúria. L’estudi d’aquestes obres és sempre 

complicat perquè solen ser de notable senzillesa i sense decoració, elaborades per seccions 

a partir de motlles parcials, que després van soldats de manera més o menys precisa86. 

Dificulta encara més la precisió cronològica la mala conservació de la majoria d’elles, mala 

conservació que d’altra banda és molt característica del material, que pateix molt els efectes 

de la humitat i que tot sovint s’acaba desintegrant per efecte de l’anomenada “pesta de 

l’estany”, fenomen corrosiu que converteix progressivament el metall en pols. 

  

A part de les obres conservades, la documentació proporciona també alguns altres 

exemples de peces obrades en estany, sobretot calzes però també utensilis menors, com ara 

canelobres, canadelles i altres vasos litúrgics, o làmpades. Els esments documentals se 

situen sobretot en època primerenca, en bona mesura al segle X, cosa que permet pensar 

que la producció o l’ús d’objectes sacres d’estany va ser especialment habitual a l’alta Edat 

Mitjana i després es va reduir, de forma progressiva, gràcies a l’augment de disponibilitat de 

la plata. Abans de l’any mil hi ha calzes d’estany (generalment amb patena) documentats en 

esglésies tan importants com la catedral de Vic87 o les abacials de Sant Benet de Bages o 

Santa Maria de Ripoll88, així com en altres temples arreu del territori català: Sant Genís de 

                                                 
83 Sobre l’evolució del material en època moderna: HORNSBY 1983. 
84 L’interès historiogràfic per aquests objectes ha estat escàs, a banda dels estudis d’Elisenda Gràcia de mitjans 
de la dècada del 1980, on les peces són analitzades de manera sistemàtica (GRÀCIA 1984-1985; GRÀCIA 
1986a). 
85 L’ús de l’estany en calzes i patenes és encara consentit, en casos de pobresa, a tota la Baixa Edat Mitjana, 
tot i que amb molta més recança que en l’època anterior (BAUCELLS 2004, I, p. 829-830). 
86 Vegeu l’anàlisi de les obres conservades al capítol 6, p. 315-318. 
87 Conjunt llegat pel bisbe Idalguer l’any 908 (JUNYENT 1980-1996, I, doc. 41, p. 38-40) 
88 DOC-9 i 10 respectivament. 
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l’Ametlla del Vallès, Sant Miquel de Ponts, Sant Feliu i Sant Martí de Castellciutat89. A la 

catedral ausetana, particularment, hi coneixem, a banda dels calzes, nombroses altres peces 

d’estany (tres canelobres, tres canades o vasos per al servei del vi, fins a set làmpades), fet 

que demostra l’estima pel material i el seu ús perfectament comú en institucions 

eclesiàstiques majors, no tan sols en parròquies rurals sense recursos90. 

 

A mesura que passa el temps, és veritat que les mencions documentals es fan més escasses, 

però mai no desapareixen del tot. Les notícies solen ser sempre de calzes o bé de vasos 

sacres destinats a la guarda i transport del vi de l’Eucaristia (com els vasa ad sacrificandum de 

Santa Maria de Mur, o els vasculum ad vinum documentats a Roda d’Isàvena91). És possible 

que algunes de les peces documentades en època romànica fossin, en realitat, obres més 

antigues92, però com que alguns dels calzes localitzats en àmbit funerari són clarament de 

cronologia tardana, tot fa pensar que la producció litúrgica en estany va continuar 

llargament activa.  

 

Malgrat la localització funerària de la major part de peces conservades, l’estany no es 

reservava pas únicament per a la producció d’objectes d’aixovar com tot sovint planteja la 

historiografia. Tot al contrari, els documents són perfectament explícits en reconèixer la 

funció litúrgica de les peces, especialment en èpoques reculades, i difícilment es pot pensar 

que sempre es produïen ex professo per a ser enterrades. A partir de mitjan segle XII i 

sobretot al XIII, quan es difon especialment el costum d’incloure en els aixovars eclesiàstics 

aquest tipus d’objectes, és possible que la seva adquisició tingués en compte la funció 

funerària de bell antuvi, però tampoc no podem pas assegurar que això n’impedís un ús 

cultual anterior. Hi ha un exemple interessant de tot plegat en el memorial testamentari del 

bisbe de Vic sant Bernat Calbó. S’hi esmenta, entre els béns custodiats a la capella del palau 

episcopal, un calze d’estany que probablement cal identificar amb el localitzat a la tomba 

del bisbe, avui al Museu Episcopal de Vic93. S’havia realitzat, el calze, amb expressa funció 

funerària? Sembla més probable que senzillament formés part de les possessions privades 

                                                 
89 Per als dos primers casos: ORDEIG 1993-2004, I, docs. 50 i 56, p. 122-125 i 133-136. Per a Castellciutat: 
DOC-1. 
90 És erroni, per tant, considerar l’estany com un material reservat exclusivament als temples menors i pobres, 
o creure que no se n’estimava la vàlua. La seva proximitat estètica amb la plata, de fet, el feia especialment 
atractiu. 
91 DOC-122 i 196. 
92 Per exemple, el calze d’estany que el 1047 hi havia a l’altar de sant Gregori de la basílica de Ripoll (DOC-
53) potser podria ser el mateix que ja s’havia document l’any 979 (DOC-10). 
93 El document (DOC-217) es coneix només per una còpia tardana del canonge Jaume Ripoll, que no 
esmenta la procedència de l’original. Per al calze del MEV: CAT-12.  
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del prelat (que també disposava d’un calze de plata: duos calices unus argentus et alius stagni) i 

que arribat el moment quedés dipositat al sepulcre94. 

 

El costum d’enterrar les dignitats eclesiàstiques amb un aixovar de peces d’aquest tipus, 

generalment calze i patena i tot sovint també un bàcul, estava molt generalitzat arreu 

d’Europa en època plenomedieval95. S’ha suposat que, almenys en èpoques primerenques, 

els calzes s’enterraven amb les espècies eucarístiques consagrades96. Més enllà d’aquesta 

possibilitat, que no està confirmada, cert és que els valors simbòlics de calzes i patenes eren 

especialment apropiats en el context sepulcral donada l’associació que es feia del calze amb 

el cos de Crist97, però la presència d’altres objectes, com ara els anells o els bàculs (o els 

luxosos vestits), permeten observar que darrera d’aquestes explicacions simbòliques hi ha 

també el desig de perpetuar la dignitat eclesiàstica en l’enterrament, d’enriquir materialment 

la tomba com a senyal de magnificència espiritual i material. Un desig, emperò, limitat des 

d’aquest segon punt de vista, perquè els materials dels objectes funeraris no són mai de 

primera categoria (en tot cas amb l’excepció d’alguns anells, o de les agulles de pal�li en el 

cas dels arquebisbes), no són mai d’or o de plata.  

 

Aquesta qüestió és interessant: el motiu pel qual els bisbes no s’enterren amb peces de 

primer nivell, i ho fan en canvi normativament amb objectes d’estany o d’altres materials 

relativament menors (coure, ivori, fusta)98. Es tracta naturalment d’una qüestió econòmica, 

però no pas estrictament del valor material de les peces sinó de la seva capacitat de 

reutilització. Els objectes d’aixovar són sempre (només amb la possible excepció, insisteixo, 

d’algunes joies) obrats en materials que poden tenir un cost més o menys elevat però que, a 

                                                 
94 El costum va arrelar certament. Encara al segle XV, a Vic, es compra específicament un calze d’estany per a 
dipositar al sepulcre del Alfons de Tous, mort l’any 1421 (ORDEIG 2014, p. 271). 
95 Els aixovars funeraris són relativament sobris, en termes generals, durant tota l’Edat Mitjana (RIU 1982a, p. 
45-46), però la presència d’objectes litúrgics en els sepulcres de grans eclesiàstics és veritablement habitual; els 
calzes d’estany són especialment abundants a Anglaterra, donada la proximitat de les mines a Cornualles. Un 
decret de 1129 del bisbe de Worcester Guillem de Blois especifica que les esglésies de la diòcesi havien de 
disposar de dos calzes, un de plata per al servei litúrgic, i un d’estany per a ser enterrat amb el clergue 
(DANIELL 1997, p. 168). 
96 El costum hauria desaparegut progressivament en difondre’s la creença en el Purgatori i reduir-se 
conseqüentment la importància del Judici Final i de la Resurrecció dels cossos (DANIELL 1997, p. 168). De 
tota manera, no hi ha pas confirmació arqueològica ni documental d’aquesta possibilitat (DABROWSKA 2005, 
p. 316-318). 
97 Així, en els versos de Hildebert de Lavardin: Ara crucis, tumulique calyx, lapidisque patena, Sindonis officium 
Candida bissus habet (PL 171, col. 1194). 
98 En context europeu, entre les peces típiques dels aixovars funerarios episcopals hi ha especialment els 
bàculs llemosins fets de coure i esmalts, que s’adquirien per complementar els bàculs principals dels grans 
centres eclesiàstics i que després, com les peces de peltre, es destinaven a l’ornat dels sepulcres. Exemple 
paradigmàtic d’aquesta pràctica és el bàcul de Mondoñedo, trobat a la tomba del bisbe Pelayo de Cebeira i 
conservat avui al MNAC (SINGUL 2007, p. 229-231). 
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diferència dels objectes d’or o plata, no tenen la possibilitat de ser reutilitzats, i per tant no 

poden actuar com a dipòsits financers i no són susceptibles de retornar al mercat. La 

qüestió, doncs, no era pas no poder-se enterrar amb peces d’or o de plata, sinó el fet que 

aquestes tenien una funció econòmica específica de caràcter diguem-ne “institucional”, 

vinculada a la catedral o abadia a la que pertanyien, mentre que les obres en estany, coure o 

altres materials, senzillament havien complert el seu destí definitiu una vegada adquirides 

pels temples i els seus dignataris, i podien ser doncs, per dir-ho així, literalment enterrades 

en la història. 

 

**  ** 

 

El coure és, com l’estany, un metall de funció funerària possible, tot i que menys habitual. 

Entre altres coses perquè les peces més comunes en els aixovars episcopals són els calzes i 

les patenes, i aquests, preceptivament, no podien ésser obrats en aquest material99.  

 

El coure és de tota manera un metall important, i els seus aliatges principals, el bronze 

(coure amb una petita quantitat estany) i el llautó (coure principalment amb zinc100), eren 

àmpliament utilitzats en manufactures tant artístiques com artesanals. El coure era també 

present en els estrats inferiors de l’encunyació monetària i, des d’aquest punt de vista, era 

de circulació molt més efectiva i abundant que l’or i la plata monetaritzats. Hi havia 

certament algunes mines de coure en territori dels comtats catalans (i el coure és un metall 

que sol trobar-se combinat amb la plata), però possiblement la major part del metall 

arribava per via comercial des de Centreeuropa, on hi havia les mines més importants de 

l’època101. Com l’estany, el coure és també documentat a les lleudes tardomedievals 

conservades102. 

 

                                                 
99 Així, al Decretum Gratiani: De aere aut orichalco non fiat Calix, quia ob vini virtutem aeruginem parit, quiae vomitatum 
provocat (PL 1844-1855, 187, col. 17120). 
100 Obtingut a partir de la rebaixa del coure amb mineral de calamina (òxid de zinc), ja que el zinc –que no 
existeix a la natura de forma aïllada– no es va obtenir fins al segle XVIII. 
101 Potser també n’arribava des del món andalusí. El coure de la Península Ibèrica era conegut i explotat des 
d’època romana, per exemple el de les famoses mines meridionals de Riotinto i Aluystrel. La continuïtat 
d’aquestes i altres explotacions mineres en època andalusina és indiscutible (PÉREZ & DELGADO 2011, p. 13-
14). Del segle XI, per cert, hi ha una coneguda referència a la importació de coure hispànic a l’abadia francesa 
de Fleury, recollida en la Vita Gauzlinus d’André de Fleury, que afirma el coure destinat al revestiment del 
cadirat del cor de l’església abacial, obra d’un artífex anomenat Rodulfus, el qual tabulis hispanici cupri vario opere 
inscultis chorum psallentium circumdedit (BAUTIER & LABORY 1969, p. 132-134). 
102 Per a la lleuda de Mediona: ORTÍ 2000, p. 651. 
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La terminologia torna a ser, aquí, una qüestió interessant i una mica complexa. Malgrat que 

el llatí plenomedieval coneix el terme clàssic per al coure, cupro, aquest no sembla que 

s’utilitzi habitualment, i és probable que amb ell, sobretot, s’identifiqués de manera genèrica 

el metall no treballat103. Des de l’Antiguitat, però, tant el coure com els seus aliatges, 

especialment el bronze, es coneixien amb el terme llatí aes/aeris. El llatí vulgaritzat d’època 

plenomedieval manté aquesta dicotomia, de manera que quan les fonts esmenten objectes 

aereus, hereos, eneos o similars, es fa difícil d’assegurar si es tracta de peces de coure o de 

bronze (el llautó, menys valuós, sí que tendeix a identificar-se com a tal: latone). Molt 

probablement, de fet, no hi havia ni la voluntat ni la necessitat de diferenciar-los104. 

 

El coure i el bronze abunden especialment entre les peces conservades de la Catalunya 

plenomedieval, perquè eren metalls de valor relatiu i que no solien reutilitzar-se. El bronze 

el veiem utilitzat especialment en els encensers, així com en un gènere força comú de petita 

escultura que s’aplicava particularment a les creus d’altar o processionals105. L’espectacular 

figureta del Crist de Moror, procedent de Santa Maria de Mur i conservada avui al MNAC, 

és una peça d’enorme qualitat i ben paradigmàtica d’aquesta producció de petites figures 

d’aplic, que va tenir un gran èxit a tot Europa durant el segle XII; és molt poc probable, 

tanmateix, que sigui de producció local106.  

 

En tot cas, les tècniques d’aliatge del coure i l’estany i el treball del bronze eren 

evidentment coneguts als comtats catalans. Encara que en un context tangencial al de les 

arts sumptuàries pròpiament dites, això ve confirmat per la localització arqueològica de 

diversos forns dedicats a la fabricació de campanes de bronze a entorns eclesiàstics107. Un 

d’aquests forns es va trobar l’església maresmenca de Sant Andreu d’Òrrius a principis de la 

dècada del 1980, un altre es va descobrir al subsòl de l’àrea del claustre de l’església de 

Santa Maria de Manresa en unes campanyes de prospecció arqueològica dutes a terme entre 

1989 i 1990, i encara un altre es va localitzar sota del paviment modern de la nau de 
                                                 
103 En la documentació catalana que he analitzat apareix només en una ocasió, en l’inventari de Sant Joan de 
les Abadesses de l’any 1218, on s’adjectiven amb el terme cuprinam una capsa per a encens i un rentamans: 
caldariam cuprinam in qua servatur aqua ad manus lavandus (DOC-206). També s’esmenta la presència de cupro a les 
mines de la zona del Bassegoda (vid. n. 47). 
104 En època tardomedieval s’empra també el vocable “aram” per a designar el coure (o el bronze). El terme, 
en realitat, deriva de la mateixa arrel llatina: aeramentum és l’obra feta de aeris (DU CANGE 1883-1887, I, col. 
118c). En els documents analitzats aquí trobem ocasionalment la forma adjectivada eramentia: DOC-2, 7, 41.  
105 Producció catalogada ja fa uns anys per Peter Bloch, que reporta més de 600 figuretes conservades arreu 
d’Europa, la major part de context germànic i francès (BLOCH 1992). 
106 CAT 42. Vegeu també: capítol 6, p. 341-342. 
107 La localització de forns de bronze no és gaire freqüent, però potser només potser per manca d’excavacions 
sistemàtiques. A la península Ibèrica se’n coneixen alguns altres, sembla que més tardans, a València o a 
Zamora, per exemple (CÓRDOBA 1996, p. 198-199). 
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l’església de Sant Ponç de Corbera, en una intervenció de l’any 1990108. Es tracta de forns 

d’utilització puntual, creats específicament per a fabricar les campanes de temples en 

construcció o remodelació, i després amortitzats ràpidament109. Daten tots, molt 

probablement, del segle XIII. 

 

A més del bronze, també el llautó és conegut en època medieval a Catalunya. De menys 

categoria, s’utilitza fonamentalment en produccions artesanals, per a la fabricació de 

vaixella d’ús quotidià i altres objectes domèstics, per exemple cofres o baguls. Possiblement 

per això les mencions documentals són tan escasses, a causa del poc valor del material i 

perquè els utensilis bàsics de la vida quotidiana se solien incloure en els textos (en els 

testaments, sobretot) dins del concepte genèric de la vascula minora et maiora, que recollia 

qualsevol tipus de recipient o d’estri per a ús o emmagatzematge domèstic, tant de petites 

com de grans dimensions. Només en alguns casos es mencionen peces de llautó a les que 

podem suposar algun tipus de valor estètic, com és el cas dels dos canelobres que apareixen 

en l’inventari de béns mobles del magnat urgellenc Arnau Mir de Tost110. 

 

 

 

1.3. Els materials no metàl·lics 

 

La producció medieval d’objectes d’orfebreria, bé que fonamentada de manera primordial 

en els metalls, utilitza també altres materials preciosos que, com vèiem més amunt, tenien 

generalment finalitat decorativa. Això no vol dir que no siguin valorats o que no aportin 

significació sumptuària, ans al contrari, tot sovint esdevenen elements essencials per a la 

caracterització i el prestigi de les peces, fins i tot quan la seva vàlua econòmica intrínseca és 

clarament inferior. És paradigmàtic en aquest sentit el cas dels esmalts, tan apreciats pel seu 

color i els seus efectes estètics però de valor relativament escàs, cosa de la qual tothom era 

                                                 
108 Les memòries de les intervencions arqueològiques informen acuradament d’aquests forns: PADILLA 1983, 
p. 51-55 (Òrrius); SANCHO & CABALLÉ & PUJADES 1991 (Manresa); MIQUEL & VILA 1990, p. 51-63 
(Corbera). Els d’Òrrius i Corbera són forns de gresol, en què l’aliatge dels metalls es realitza a part (al gresol) i 
després es disposa dins del motlle fins a formar, en refredar, l’estructura de la campana; Teòfil descriu 
detalladament aquest procediment tècnic (DODWELL 1961, p. 150-158). El de Manresa, en canvi, és un forn 
de reverberació, en què el bronze sortia en forma líquida per unes canals i es dirigia directament als motlles, 
que bé eren de lingots o bé ja els de les definitives campanes. 
109 Segons un procediment conegut arreu d’Europa pel qual les campanes es fabricaven a l’interior o als 
voltants del temple al qual anaven destinades (PADILLA 1983, p. 51-52). 
110 DOC-83. El mateix inventari, molt ric i interessant, inclou també sis concas de loto, que són senzilles peces 
de vaixella a manera de bols o bacines. 
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perfectament conscient, en ser les peces esmaltades una senzilla combinació d’una base de 

coure, metall relativament modest, i pasta de vidre acolorida. 

 

En els paràgrafs següents es tractaran només els materials decoratius que són presents en 

els objectes conservats a Catalunya o que són, si més no, documentats en les fonts 

catalanes. Els podem organitzar en tres grups. En primer lloc les gemmes o pedres 

precioses, que són fonamentals per a l’enriquiment decoratiu dels objectes sumptuaris, i 

entre les quals em permetré de destacar específicament el cristall de roca, per les seves 

singularitats i també pel seu ús notable en el context català. En segon lloc, tot allò 

relacionat amb els vidre, que tant pot comportar-se com una matèria primera (per a la 

producció d’esmalts o de pedreria d’imitació) com ser considerat un material sumptuari per 

sí mateix, elaborat en forma de vasos i recipients de luxe, i utilitzat també en la manufactura 

de vitralls. Queda un tercer grup dedicat als materials orgànics, que tenen, en realitat, poca 

presència a la Catalunya plenomedieval, però dels quals tenim algunes dades ocasionals. El 

més rellevant de tots ells, per descomptat, és l’ivori, la majúscula significació del qual en la 

història de les arts de les edats antiga i mitjana no acaba de tenir reflex, per desgràcia, en el 

romànic català. 

 

Abans de començar el repàs, una qüestió prèvia general de cert interès és valorar les 

tradicions matèriques que hereta l’orfebreria de l’Edat Mitjana, i en particular la del 

romànic. Vull dir: en quina mesura l’ús de materials orfebres (també de tècniques, de fet) 

prové d’una tradició anterior, i de quina tradició exactament. Hi ha la temptació de fer 

derivar les belles i sofisticades arts pictòriques i escultòriques de la pràctica artística 

grecoromana, virtuosa i solemne, i en canvi de vincular les “rudes” arts del metall, definides 

(literalment) a cops de martell, amb el món igualment aspre i brutal dels bàrbars de 

l’Europa septentrional, amants de les destrals i de les encluses, per dir-ho així. Aquesta idea 

l’ha sostinguda llargament una certa historiografia de format taxonomista, que també ha 

tendit a menystenir l’orfebreria precisament pel seu suposat compromís amb aquesta 

herència no mediterrània, anticlàssica. Tot plegat, però, evidentment no té gaire sentit, i 

avui és perfectament clar i evident que l’orfebreria medieval deriva de manera molt directa 

de la tradició metal�lúrgica romana, tant o més de com en deriven l’escultura, la pintura o 

l’arquitectura (cosa que no implica no contemplar, per suposat, les aportacions tècniques i 

iconogràfiques dels pobles septentrionals111). 

                                                 
111 Un repàs panoràmic a aquestes aportacions: CASTELFRANCHI 2005, p. 51-69. 
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Ho hem vist més amunt en el cas dels metalls, la pràctica i la funció dels quals a la plena 

Edat Mitjana deriva molt directament del món tardoantic. I passa exactament el mateix 

respecte dels materials que ara tractarem, tant els que actuen sempre de manera ornamental 

com els que poden conformar també les estructures dels objectes. Així, l’ús decoratiu de les 

pedres precioses i la seva talla i polit és una de les especialitats de l’art romà d’època 

imperial, i també els procediments d’encast emprats a l’Edat Mitjana són coneguts a partir 

de la tradició romana. L’ivori és, per la seva banda, un dels materials predilectes de les arts 

sumptuàries romanes almenys des d’època del Baix Imperi, i la utilització decorativa d’altres 

materials (corall, ambre, fustes precioses) és també habitual en el món antic mediterrani. 

 

Només el vidre es pot considerar, en certa manera, un cas particular. Mentre que el seu ús 

com a material per a la vaixella és també representat àmpliament en la tradició romana 

antiga, la seva aplicació en forma d’esmalt, tan important en l’art medieval, no sembla que 

provingui directament del món clàssic i, en tot cas, deriva d’una evolució històrica i tècnica 

complexa, encara no coneguda perfectament. Certament, les dues tècniques bàsiques per a 

la seva aplicació, el cloisonné i el champlevé, eren conegudes a l’Antiguitat tant per les cultures 

mediterrànies com per les de l’Europa septentrional, però el seu protagonisme en època 

romana va ser més aviat escàs, limitat als repertoris tècnics de l’art provincial i vinculat 

bàsicament a la joieria. Aquest ús, malgrat que inequívocament romà, molt probablement es 

fonamentava en els contactes o en l’herència de tradicions extramediterrànies, sembla que 

sobretot d’origen celta. Durant l’època tardoantiga i altmedieval, l’esmalt cloisonné és conegut 

a Occident, però no és fins al desvetllament carolingi que irromp com una de les tècniques 

fonamentals de les arts sumptuàries. No està clar si l’esmalt carolingi neix a partir de 

contactes amb la tradició bizantina o si per contra són les experiències occidentals les que 

revitalitzen a finals de segle IX, després de la crisi iconoclasta, la producció de cloisonné 

constantinopolità, que assoleix en època macedònia la seva màxima expressió112. En tot cas, 

la sensacional potència d’aquesta producció bizantina es deixa sentir molt directament 

després a l’Occident, i en realitat és a la base de l’esmalteria europea d’època romànica, on 

tanmateix es produeix el pas de la tècnica dels alvèols a la menys sofisticada però més 

barata del champlevé, que s’utilitza sobre coure per comptes de en plaques d’or. 

                                                 
112 La segona possibilitat és la més acceptada en els darrers temps, a partir sobretot dels estudis de David 
Bukton, que insisteixen en les diferències tècniques entre l’esmalt bizantí primitiu de derivació antiga (basat en 
una variació del cloisonné pròpia del món hel�lenístic en què els perfils dels alvèols es munten amb filigrana), i 
el de la gran època dels emperadors comnens i macedonis, que tècnicament és un cloisonné pur, certament a la 
manera occidental (BUKTON 1982, p. 105; ÍDEM 1988). 
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1.3.1. Pedres precioses 

 

Molt poques gemmes o pedres precioses s’han conservat aplicades a peces d’orfebreria del 

romànic català. Si no comptem la pedreria d’imitació, elaborada amb vidres de colors, tot 

just es poden citar quatre o cinc pedres encastades en joies. Hi ha la coneguda pedra 

sigil�lar de la comtessa Ermessenda, amb el nom de la dama inscrit en llatí i en àrab, que 

sembla que havia estat encastada al frontal d’altar d’or de la catedral de Girona113; les pedres 

que decoren l’anell i les magnífiques agulles de pal�li de l’arquebisbe de Tarragona Ramon 

Xetmar de Castellterçol114; la de l’anell del bisbe de Tortosa Arnau Jardí, envoltada per una 

sèrie de petits caboixons o perletes de vidre verd115; i encara podem citar també el gran 

cristall de roca en forma de caboixó semiesfèric que es conserva a l’extrem superior de 

l’anvers de la creu de Riells116. Tots aquests exemples almenys testimonien físicament l’ús 

de les gemmes en la decoració de peces orfebres a Catalunya, ús que retrobem, amb certa 

abundància, també en la documentació. 

 

Terminològicament, les fonts parlen de manera indistinta de gemmes (gemmis) o de pedres 

(lapidibus) que molt ocasionalment s’especifica que són precioses (lapidibus preciosis) o que 

són de bona qualitat (lapides obtimos)117. No sembla haver-hi confusió, en canvi, entre les 

pedres i els esmalts (smaltis), que apareixen sempre diferenciats força clarament, malgrat que 

en l’època era habitual incloure els esmalts dins del concepte general i ampli de les gemmes. 

Quan, per exemple, s’esmenten en els inventaris de Ripoll diverses peces ornamentades 

amb aquest tipus d’elements (el frontal de l’altar major, una creu, un calze) sempre s’evoca 

per separat una i altra cosa (i.e. tabulam coopertam auro cum lapidibus et esmaltis XVI118). 

 

La procedència de les pedres ha de ser necessàriament forana en la gran majoria dels casos, 

perquè no es coneixen dipòsits de gemmes de cap tipus en territori català, amb l’excepció 

                                                 
113 Junt amb una altra pedra amb una llegenda en àrab que s’ha atribuït a l’anell del germà de la comtessa, el 
bisbe Pere Roger (AURELL 1994, p. 239-241). Vegeu capítol 5, p. 151.  
114 CAT-60 i 61. 
115 CAT 62. Es tracta d’una pedra de tipus fòssil, d’una tonalitat vermellosa (QUEROL 1992, p. 168) 
116 CAT-28. El caboixó és l’únic que es conserva d’un conjunt d’almenys una desena de gemmes encastades 
sempre a l’anvers de la creu; la resta s’han perdut, robades, en ocasions arrancades amb els marcs de 
l’encastat, i en altres malmetent aquests marcs –que van clavats a la planxa de plata– per a l’extracció 
específica de la pedra. 
117 Vegeu, per exemple: DOC-165, 203, 206 i 222.  
118 DOC-53. 
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del cristall de roca, qüestió que es discutirà una mica més endavant119. Amb algunes 

excepcions, les gemmes arribaven a Europa, sobretot des de l’Orient, per la via del comerç 

de llarga distància, comerç en el qual sembla que jugaven un paper destacat els mercaders 

jueus, gràcies als contactes establerts amb les comunitats hebrees del món oriental i nord-

africà i les rutes comercials que les unien, les quals vehiculaven una bona part de la 

importació de productes de luxe a l’Occident plenomedieval120. També, com és lògic, es 

reaprofitaven les pedres precioses d’origen antic (de qualsevol origen), descobertes 

casualment o espoliades i reaprofitades en nous muntatges, tal i com es feia 

entusiàsticament amb els camafeus i les entalles romanes121. 

 

Potser cal fer un esment, en efecte, a la reutilització de pedres gravades antigues, romanes, 

en l’art orfebre català. El fenomen de la reutilització d’aquestes és a bastament conegut 

arreu d’Europa, i té una potència molt considerable a les àrees meridionals, potser degut a 

la major abundància de materials antics122. A Catalunya, coneixem gràcies a la documentació 

l’ús d’aquest tipus de pedres, que generalment són d’època imperial encara que no pot 

descartar-se que algunes fossin produccions molt més tardanes, fins i tot d’època carolíngia. 

Les descripcions modernes n’esmenten encastades al frontal de la catedral de Girona, on hi 

havia hagut diverses pedres amb representacions de cavalls i especialment un camafeu amb 

una imatge de Medusa, per a la qual la procedència clàssica sembla indiscutible123. També 

alguns anells duien encastades entalles, que eren útils per a la funció sigil�lar, generalment 

acompanyades d’inscripcions124. El comte de Besalú Bernat Tallaferro tenia un anell 

d’aquest tipus, amb una pedra decorada amb un bust masculí, a la qual s’havia afegit la 

inscripció BERNARDUS COMES; el coneixem bé perquè se n’ha conservat l’estampació en 

almenys tres lipsanoteques procedents d’esglésies de la diòcesi de Vic (fig. 1.2), el què 

demostra que l’anell deuria heretar-lo el germà petit del comte, Oliba, i després el seu 

                                                 
119 Es coneix l’explotació de pedres semiprecioses però per a èpoques molt més tardanes, cas de les 
anomenades “pedres de Vic”, un tipus d’ametista utilitzat a partir del segle XVII (MADURELL 1969). 
120 Al cèlebre Benjamin de Tudela se l’ha considerat de vegades vinculat al comerç de joies i pedres precioses, 
tot i que no s’especifica pas tal cosa en el seu Séfer-Masa’ot o Llibre de Viatges (MAGDALENA 1989, p. 34-35, n. 
52). 
121 L’interès en la reutilització es demostra per la cura amb què es guardaven les gemmes que no estaven 
vinculades a cap objecte, o que se n’havien desprès. A l’inventari de Ripoll del 1008 s’esmenta clarament com 
es conserva una petra qui fuit de sigilio domni Olibani, possiblement gravada (DOC-20).  
122 En aquest context meridional, són especialment notòries les múltiples gemmes gravades que hi ha 
encastades a la Santa Fe de Conques, però el fenomen és habitual durant tota l’època del romànic (BOEHM 
2008). 
123 Ho explica Villanueva: “entre las piedras engastadas hay un camafeo que me pareció la cabeza de Medusa” 
(VILLANUEVA 1803-1851, XII, p. 182). 
124 L’ús d’entalles com a motius sigil�lars s’ha estudiat en altres geografies, i estava efectivament molt 
generalitzat (HENIG 2007, p. 25-32). 
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successor a la mitra ausetana, Guillem de Balsareny, en època del qual es consagren les 

esglésies en qüestió125. Per descomptat, el fenomen de la reutilització de gemmes gravades 

continua durant tota la baixa Edat Mitjana, i algunes peces catalanes ja d’època gòtica 

n’ofereixen exemples de gran significació, en particular la fantàstica creu de Vilabertran126. 

 

Al marge de si duien o no decoració gravada, en general el gust per les pedres precioses va 

gaudir també de la característica reformulació simbòlica per part dels escriptors medievals, 

que van atribuir a les diverses gemmes una sèrie de qualitats medicinals, morals o religioses 

que repercutien en valors espirituals o màgics i també en aptituds més pràctiques 

relacionades amb la curació de malalties. El fenomen és, altra vegada, hereu de l’Antiguitat, 

on els lapidaris o repertoris de pedres tenien una notable tradició, relacionats especialment 

amb la farmacologia i amb l’alquímia127. S’expressa, així mateix, en l’exitosa producció i 

circulació de lapidaris pròpiament medievals, que copien o reformulen els textos antics i 

que recullen i classifiquen les gemmes sobretot a partir de les propietats medicinals que se’ls 

atribuïen. En aquest sentit, cal insistir en el fet que la literatura dedicada a les pedres i els 

minerals s’enfoca de manera principal a la curació del cos i de l’ànima, de manera que s’ha 

d’incloure dins de la literatura científica més que no pas en la literatura tècnica relacionada 

amb les arts. La vinculació d’aquesta literatura amb el treball dels orfebres és, per tant, 

únicament tangencial, si bé la seva extraordinària difusió sense dubte contribuïa a reforçar 

l’admiració i el valor donat als materials, els atributs i propietats dels quals en certa manera 

es transferien a les joies o objectes que decoraven. 

 

En la popularització dels lapidaris a l’època medieval sempre s’ha subratllat la 

transcendència del Liber lapidum de Marbode de Rennes, poema en hexàmetres llatins que 

data de la segona meitat del segle XI128. El text de Marbode va gaudir d’una enorme difusió 

                                                 
125 Sant Pere de Casserres, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta (totes les lipsanoteques són al 
Museu Episcopal de Vic). Vegeu capítol 7, p. 420. 
126 Les catorze entalles antigues de la qual, datades en època de l’Alt Imperi, han estat estudiades amb atenció 
sobretot des del punt de vista iconogràfic (MAS & ROMEU & ARDITE 2008, p. 284-298). 
127 Hi ha diverses tradicions de lapidaris en època antiga, bé de caràcter científic o mèdic (en una línia que 
s’origina amb el De lapidibus de Teofrast i que inclou obres de caràcter taxonòmic i descriptiu, no pas alienes 
tanmateix a la superstició: Xenòcrates d’Efes, Plini el Vell), bé de caràcter màgic o astrològic, aquests segons 
d’origen oriental i egipci fonamentalment. Els autors cristians del segle IV (Epifani de Salamis, Climent 
d’Alexandria) incorporen un altre corrent fonamentat en l’exegesi bíblica. Sobre tot aquest panorama antic: 
HALLEUX & SCHAMP 1985, p. XIII-XXXIV. 
128 La intenció medicinal del poema és un dels arguments fonamentals de l’estudi que es presenta en l’edició 
moderna del text (RIDDLE 1977). El text de Marbode utilitza com a font principal el lapidari alexandrí de 
Damigeron-Evax, conegut per una traducció llatina de cap als segles V-VI que va tenir gran difusió per 
l’Europa medieval (HALLEUX & SCHAMP 1985, p. 223-228). Incorpora també informacions preses d’altres 
autors, especialment de Solí i d’Isidor (HALLEUX 1974). 
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arreu d’Europa (es conserva en més de cent manuscrits) i es va traduir a nombroses 

llengües129, encara que naturalment no va ser l’únic tractat sobre pedres que circulava per 

Europa durant l’Edat Mitjana130. En tot cas, cal notar que només algunes de les pedres 

descrites i valorades per Marbode i pels altres autors de lapidaris medievals (o antics) eren 

veritablement presents als tallers dels orfebres i a les joies de la noblesa medieval. Això és, 

bàsicament: safirs, robins, jacints, girgonces131, topacis, granats, maragdes i cristalls de roca. 

Tota la resta de gemmes referides en els textos, en canvi, i el poema de Marbode de Rennes 

arriba gairebé fins a la seixantena, eren o bé molt rares o bé completament absents del món 

medieval132. 

 

Difícilment la dimensió medicinal o simbòlica de les gemmes afectava a priori de manera 

concreta la seva utilització en l’orfebreria o la joiera, encara que per exemple podia justificar 

certes preferències del gust, que eren certament canviants: l’estima pel safir, per exemple, 

molt habitual, tal vegada es pot relacionar amb l’èmfasi que se li atorga en el lapidari de 

Marbode, on és considerada la pedra més apropiada per als dits dels reis”133. En termes 

generals, però, era la disposició i la facilitat d’accés, a banda del preu, allò que en 

condicionava la utilització, i es feien poques o cap diferència entre les gemmes veritables i 

les pedres semiprecioses de colors similars, més accessibles i econòmiques, i que no sempre 

eren fàcils de distingir134.  

 

La utilització de les gemmes (precioses, semiprecioses o d’imitació en vidre) en l’orfebreria 

requeria de dos procediments tècnics específics: en primer lloc pròpiament la talla del 

                                                 
129 Se’n coneix una traducció catalana en un manuscrit miscel�lani del segle XV que es conservava a la 
Biblioteca Capitular de la catedral de Saragossa, on va ser descrit el 1925 (MARCH 1925, p. 362), però que va 
ser venut als anys cinquanta del segle passat i ara està desaparegut (CIFUENTES 2002, p. 279). 
130 També va circular notablement el lapidari antic de Damigeron-Evax (la font principal del poema de 
Marbode), el qual es conserva copiat en vint manuscrits (HALLEUX & SCHAMP 1985, p. 193-215), un dels 
quals, per cert, el polèmic Matritensis 19 que s’ha volgut atribuir a Ripoll (vegeu capítol 3, p. 126-129). Entre 
els textos de redacció medieval, sempre basats en fonts antigues o tardoantigues (Plini, Solí, Isidor de Sevilla), 
destaquen els inclosos en reculls enciclopèdics com el De floribus rerum naturalium d’Arnau de Saxònia, el De 
propietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus, o el Speculum maius de Vincent de Beauvais, així com, 
naturalment, l’influent text monogràfic d’Albert Magne, De mineralibus, la informació del qual, vulgaritzada, 
encara va ser la base d’incomptables lapidaris populars, escrits tant en llatí com en romanç. Una introducció al 
fenomen dels lapidaris medievals, amb referència expressa als conservats en català: GILI 1977, p. XI-XVII. 
131 S’anomenava girgonça una pedra d’origen mineral, de color variable entre groc i marró; una variant més 
vistosa, de color vermellós, n’és jacint (NYKL 1921, p. 598). 
132 Com es demostra comparant les referències documentals amb les pedres conservades (HOLMES 1934, p. 
204). 
133 Sapphiri species digitis aptissima regum / Egregium fulgens, puroque simillima coelo (RIDDLE 1977). 
134 Tot i que es procurava, tal i com demostra, per exemple, la diferenciació entre els safirs orientals i els 
anomenats safirs de Podio, pedres d’origen volcànic localitzades a l’entorn alvernès (Puy-en-Velay), menys 
valuoses, que es fa en un llistat notarial de joies pertanyents als Hohenstaufen de Sicília datat el 1253 (BYRNE 
1935, p. 180-181). 
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material, que es feia sempre a caboixó (és a dir polint la pedra fins a donar-li una forma 

convexa i completament llisa), i en segon lloc el seu encastament a la base metàl�lica de la 

peça que adornaven. La decoració de les pedres era evidentment apreciada, com demostra 

la comentada reutilització d’entalles i camafeus antics, i almenys la que s’aplicava per incisió 

(l’entalla) va ser practicada també durant diversos període de l’Edat Mitjana. Especialment a 

l’època carolíngia, quan coneix un auge veritablement espectacular, i també més endavant, a 

partir del segle XIII, quan a partir de la còpia i la imitació de pedres antigues es recupera 

notablement la pràctica, molt especialment destinada a la consecució de segells135. Entremig 

hi ha un període sense gaire dades al respecte, del qual no sembla tampoc que es conservin 

pedres gravades, almenys amb motius gràfics de caràcter decoratiu136. Tenint en compte l’ús 

sigil�lar d’algunes entalles reaprofitades i d’algunes pedres amb noms incisos, tal vegada pot 

pensar-se que almenys el gravat d’inscripcions sí que es va continuar practicant137. 

 

Gravades o no, les pedres s’utilitzaven fonamentalment per a la decoració de joies i 

d’utensilis litúrgics especialment rellevants. La documentació catalana confirma totes dues 

coses, i permet apuntar en aquest sentit la importància específica dels anells, per a la 

decoració dels quals una gemma no era exactament imprescindible (els anells més senzills –

que eren la majoria– no en duien pas) però sí molt rellevant. D’anells amb pedres 

documentats a les fonts n’hi ha una bona colla. Ja en la primerenca dotalia de la catedral 

d’Elna del 917 es diu que el bisbe Hemerald ofereix un gran anell d’or decorat amb diverses 

pedres precioses (anulum aureum optimum cum suis preciosis lapidibus) que devia ser una joia 

especialment rica, perquè el més normal és que els anells duguessin una única pedra 

encastada138. La possessió d’anells enriquits amb pedres era característica sobretot de bisbes 

i d’altes dignitats eclesiàstiques: l’ardiaca de Vic Bernat, per exemple, en tenia un d’or amb 

un jacint (lapide iacinto) i un altre amb un jaspi (anulum cum suo lapide iaspide)139. Però també 

podien ser joies femenines, com revela el testament d’Arsenda d’Àger, esposa d’Arnau Mir 

                                                 
135 Sobre la còpia o reinterpretació d’entalles antigues: HENING 2007, p. 32-33. 
136 Els estudis clàssics sobre glíptica recullen només algunes referències problemàtiques sobre la persistència 
del gravat de pedres precioses a l’Occident plenomedieval. S’esmenten un parell de peces de datació dubtosa, 
particularment una matriu sigil�lar conservada a Lió, i la notícia d’un artífex anomenat Folc que treballa a 
principis del segle XI per l’abadia valona de Sant Hubert, i és descrit en una crònica com a expert in 
illuminationibus capitalium litterarum et incisionibus lignorum et lapidum (BABELON 1902, p. 47-50). 
137 Els exemples catalans esmentats més amunt (les pedres sigil�lars d’Ermessenda i de Bernat de Besalú, totes 
dues amb inscripcions fetes ex professo), revelen si més no la continuïtat de la pràctica al segle XI. 
138 ORDEIG 1993-2004, I, doc. 44, p. 103-104. 
139 DOC-155. 
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de Tost, que fa vende els seus anells personals (anulos de auro cum iemas et gegonciis) i altres 

joies per a llegar-ne els beneficis a les filles140.  

 

A banda d’anells, les pedres ornaven també, dèiem, objectes litúrgics, especialment les grans 

creus d’altar, a les quals es podien anar incorporant progressivament, a mesura que eren 

adquirides, per donació o llegat, per l’església corresponent. El mateix s’esdevenia amb els 

frontals d’altar, a l’estructura metàl�lica dels quals podien afegir-se també progressivament 

pedres precioses (també esmalts), que els anaven enriquint amb el temps. A Catalunya 

aquesta pràctica està documentada en els frontals auris de Ripoll i de la catedral de Girona, 

on la pedreria tenia un destacat protagonisme estètic. Totes les descripcions de la taula 

gironina insisteixen emfàticament en una presència abassegadora de pedres, que 

s’enumeren obsessivament en diverses ocasions141. 

 

També hi ha documentats alguns calzes decorats amb gemmes, per exemple a la catedral 

d’Urgell (calicem aurem cum lapidibus preciosis sibi insertis)142, així com diverses cobertes 

d’Evangeliari, on la presència de gemmes és característica de tota la tradició altmedieval. 

Més excepcionalment, l’inventari de Sant Joan de les Abadesses del 1218 reporta també la 

presència de pedres en un bàcul abacial que deuria ser espectacular, amb la voluta superior 

d’ivori decorada amb una anella de plata i amb pedres precioses (cum armilia in capite 

argenteam et lapidibs pretiosis)143. La presència de gemmes als bàculs no és estranya del tot, 

naturalment, ja siguin pedres precioses o –més habitualment– vidres d’imitació, com els 

que solen tenir moltes peces del segle XIII produïdes en l’àmbit llemosí; n’és un exemple 

l’antic bàcul de Sant Pere d’Àger, que sembla que s’ha identificar amb un de conservat al 

museu del Louvre144. 

 

 

1.3.2. El cristall de roca 

 

El cristall de roca és una variant del quars, transparent i incolora, d’efectes estètics evidents 

i que ha estat coneguda, valorada i treballada des de l’Antiguitat. Pel seu aspecte i per la 

                                                 
140 DOC-81. 
141 A partir de la descripció que hi ha en un inventari catedralici redactat l’any 151, es compten fins a 580 
pedres encastades (MARQUÉS 1959, p, 213). 
142 DOC-165. El calze que es troba entre les peces ofertes en préstec pel capítol urgellenc el 1160 al comte 
Ermengol VI. Vegeu també: capítol 4, p. 94. 
143 DOC-206 
144 CAT-59. 



 

79 
 

procedència habitual de regions muntanyoses i fredes, se’l creia antigament format a partir 

de l’aigua gelada a temperatures extremadament baixes, idea que apareix per primer cop en 

Teofrast i que reprenen després altres autors antics, com ara Plini el Vell. L’etimologia del 

nom, cristall de roca, fa referència precisament a aquest origen vinculat amb el fred, perquè 

el terme grec original, krystallos, significa també gel145. Deixant de banda les propietats 

simbòliques i medicinals del material, que ja hem vist que eren sempre presents en els 

lapidaris146, i al marge també les interpretacions exegètiques en clau estrictament cristiana, 

que solen aproximar la limpiditat del cristall a la puresa de Crist o a la virginitat de Maria147, 

cal dir que la presència del cristall de roca és especialment significada en l’orfebreria 

medieval tant per causa de les propietats estètiques inherents al material com per la seva 

relativa accessibilitat. En aquest sentit, malgrat que bona part dels objectes fets en cristall de 

roca que circulaven a l’Edat Mitjana (i tal vegada també una part del mineral sense treballar) 

procedia de l’Orient islàmic, a Europa també s’explotaven des d’antic filons de quars, 

especialment als Alps però també en altres indrets muntanyosos148. En els segles del 

romànic, de fet, podem distingir entre dos tipus de produccions amb cristall de roca 

existents a Europa. Una era efectivament importada del món musulmà, en particular de 

l’Egipte fatimita, i es basava en una talla molt acurada i decorativa de grans peces minerals, 

especialment en forma d’objectes de petita vaixella, làmpades i també peces del joc 

d’escacs149. L’altra, en canvi, era de caràcter autòcton i es fonamentava en l’ús decoratiu o 

estructural de blocs de cristall polits, de forma cúbica o a manera de caboixons, de vegades 

de dimensions notables150. 

 

La primera d’aquestes produccions, tant espectacular, ha emmascarat historiogràficament la 

segona, tot i que ja fa temps que la manufactura del cristall de roca europeu s’ha estudiat 

amb certa atenció151. Utilitzat com a pedra encastada, el cristall de roca era present en molts 

                                                 
145 La tradició etimològica antiga (HALLEUX 2007, p. 46) és recollida pels autors medievals, com per exemple 
Teòfil: cristallum, quod acqua duratir in glaciem, et multorum annorum glacies duratur in lapidem (DODWELL 1961, p. 
168). 
146 Les virtuts del cristall de roca eren curatives (astringència, cura del mal de ronyó) i també espirituals i 
apotropaiques (HALLEUX 2007, p. 47). 
147 Des d’autors antics com Jeroni o Gregori Magne, fins als principals teòrics plenomedievals, com ara 
Honori d’Autun o Rupert de Metz. Una aportació particular, per la via de l’homofonia, és la de Ricard de Sant 
Víctor, que associa crystallus amb Christus (LEMEUNIER 2007, p. 129). 
148 El cristall alpí és esmentat ja per Plini, que també menciona cristalls en època romana procedents de 
l’Índia, L’Àsia Menor o Xipre. El cristall va ser objecte d’especial interès a Roma, particularment usat en 
joieria i tot sovint gravat en forma d’entalla (CESSION-LOUPPE & VANHAEKE 2007). 
149 La importació d’aquest tipus de productes islàmics es tracta en el capítol 3. 
150 D’aquest tipus de talla del cristall de roca en parla, molt concretament, el tractat de Teòfil, cap. XCV 
(DODWELL 1961, p. 168-171) 
151 Hi ha, excel�lentment publicat, un enorme corpus de les peces conservades (HAHNLOSER & BRUGGER-
KOCH 1985), la informació del qual em temo que no ha aprofitat gaire la historiografia catalana, de moment. 
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objectes, tal i com recorda el que es conserva encara a la creu de Riells que hem esmentat 

en començar el capítol152. En la documentació, els rastres del cristall de roca d’aquest tipus 

són més aviat escassos153, però en canvi hi ha una producció d’enorme importància, 

catalana o catalano-llenguadociana, que voldia consignar aquí breument, encara que per 

cronologia queda lleugerament fora del nostre marc cronològic, perquè funciona entre la 

segona meitat del segle XIII i la primera del XIV154.  

 

Es conserven, en efecte, a Catalunya, una sèrie de creus processionals de dimensions petites 

o mitjanes estructurades a partir d’una vintena de peces cúbiques de cristall de roca que van 

insertes en una petita ànima formada per dues tiges encreuades de metall, que exerceixen 

únicament com a base de sustentació. N’hi ha dues a Sant Joan de les Abadesses (fig. 1.3), 

una a la catedral de Girona, una a l’església de Nostra Senyora de l’Assumpció de la 

població rossellonesa de Sant Feliu d’Amunt, una al Museu Diocesà de Tarragona i una 

altra al Museu Diocesà de Mallorca155 Totes aquestes creus formen una tipologia molt 

específica (són lleugerament patades, per exemple, i no solen dur complements metàl�lics) 

que les distingeix clarament de produccions similars elaborades més o menys 

contemporàniament en altres indrets d’Europa, amb materials presumiblement alpins156. La 

seva difusió és francament important als dos vessants dels Pirineus orientals, i contra una 

molt estesa opinió tradicional que les considerava peces importades, o almenys obres 

produïdes amb materials importats (d’origen oriental, es diu, arribades per la via del comerç 

venecià), el cert és que les peces cúbiques de cristall tenen gairebé amb tota seguretat 

l’origen als mateixos Pirineus, on deuria localitzar-se i explotar-se llargament, almenys 

durant un segle, un o diversos dipòsits de quars capaços de produir cristalls de dimensions 
                                                 
152 Hi ha nombrosos exemples similars en context europeu, que s’expliquen per l’accés relativament fàcil al 
material. Per posar-ne un de proper, la modesta creu castellana o lleonesa coneguda com a “creu de Petrus” 
(segle XI) conservada al MNAC conserva també un gran caboixó de cristall de roca a la creuera, i els forats per 
a quatre caboixons més, de format el�líptic, que potser també havien estat del mateix material (ESPLENDOR 
2011, p. 42-43). 
153 Sembla que se n’esmenta un a Ripoll, decorant un bàcul que havia estat propietat de l’abat Oliba (DOC-
53). 
154 Per aquest motiu l’estudi d’aquestes peces de cristall de roca no ha estat inclòs específicament en la tesi, ni 
les peces en qüestió apareixen catalogades en l’apèndix final.  
155 Per esmentar només les que hi ha avui en territori català, a les quals caldria sumar la documentada a Sant 
Martí del Canigó (DURLIAT 1954b, núm 78), que va conservar-se un temps al monestir veí de Cuixà i que va 
desaparèixer després, robada, abans de 1971. També es conserven diverses creus similars al Llenguadoc 
(Ouveillan, Lectoure...), i algunes altres en indrets més allunyats dels Pirineus, molt possiblement exportades 
(Toledo, Assís, Torí...). De moment he publicat un breu estudi sobre una de les dues creus de Sant Joan de les 
Abadesses (DURAN-PORTA 2009b) i queda per a més endavant l’anàlisi complet de tot el grup, que de tota 
manera ja va quedar ben establert en el corpus de 1985. (HAHNLOSER & BRUGGER-KOCH 1985, I, p. 25-26, i 
fitxes corresponents en el volum II). 
156 Singularment a la regió del Mosa, en la producció de la qual destaca la coneguda creu de Scheldewindeke, 
conservada a Brussel�les, que n’és un dels exemplars més antics, de cap al 1170 (HAHNLOSER & BRUGGER-
KOCH 1985, II, p. 96, núm 53). 
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considerables. La procedència local dels materials és pràcticament segura, contrastada pels 

coneixements actuals sobre dipòsits de quars als Pirineus catalans i aragonesos157 

 

 

1.3.3. Vidres  

 

A banda de les pedres precioses, tota una sèrie d’altres materials d’orígens ben diversos 

eren emprats pels orfebres medievals. La seva presència en la documentació catalana és, 

però, notablement escassa, i en termes generals cal considerar que el seu protagonisme 

sumptuari era notablement menor. Dins de tot aquest conjunt de materials, el vidre té una 

significació i unes característiques particulars, perquè s’utilitza de maneres i amb objectius 

molt variats. Per una banda, el vidre actua com a matèria primera per a la producció 

d’esmalt, i és a la vegada un material fonamental per a l’orfebreria perquè permet la 

producció de pedreria d’imitació, l’ús de la qual és absolutament generalitzat en l’època. Per 

altra banda, el vidre s’utilitza com és lògic per a la realització d’objectes de vaixella (de 

vaixella de luxe, insisteixo), i també és el material fonamental per a la producció de vitralls, 

producte que sembla quedar ja fora dels límits del treball orfebre però que, de fet, hi està 

tècnicament molt relacionat i hi comparteix sovint arguments estilístics i iconogràfics. 

 

L’origen dels materials vítrics a l’època plenomedieval podia ser molt divers, però, igual que 

amb els metalls, la reutilització era un factor productiu essencial L’abundància de dipòsits 

de vidre d’època romana (en particular, sembla, de tessel�les de mosaics), almenys a l’àrea 

de l’Europa meridional, va condicionar notablement un tipus de producció molt basada en 

la recuperació, la fosa i el reciclatge d’aquest producte antic. Aquest sistema, per exemple, 

està perfectament reconegut en el cas del vidre que s’utilitzava per a la producció d’esmalts, 

tal i com demostren els estudis tècnics de moltes peces conservades158. La facilitat de la fosa 

permetia que el reciclatge fos tècnicament senzill, i de fet el comerç amb peces trencades i 

trossos de vidre està molt ben documentat fins a la baixa Edat Mitjana159. Naturalment, no 

tot el vidre produït es basava en el reaprofitament de fragments; també s’elaboraven vidres 

                                                 
157 Es proposa ja en el corpus de 1985 (HAHNLOSER & BRUGGER-KOCH 1985, I, p. 25). Agraeixo al 
conservador del Museu de Geologia de Barcelona, Carles Curto, i al director del Museu de Geologia “Valentí 
Masachs” de Terrassa, Joaquim Sanz i Balagué, les informacions i aclariments que m’ha proporcionat en 
aquest sentit, confirmant en tot cas la possibilitat d’extracció del material de l’àrea pirinenca. 
158 Del reciclatge de vidres antics en parlen diversos receptaris medievals (Heracli, Teòfil) (LAGABRIELLE 
2000, p. 61-62) 
159 Cosa que podria explicar la poca abundància de fragments vítrics localitzats arqueològicament 
(DOMÈNECH 2008, p. 187). 
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segons els procediments tradicionals, a partir de la fusió a altes temperatures (1400oC) de 

mineral de sílice (sorres) i de fundents alcalins de tipus divers, que a les zones mediterrànies 

són sempre de caràcter sòdic160.  

 

Als comtats catalans el treball del vidre en època romànica és difícil de documentar, però 

cal pensar que deurien haver-hi alguns forns i tallers dedicats, segons pot intuir-se d’algunes 

notícies indirectes. La gran importància de la producció vítria catalana en època 

tardomedieval, superada només en fama per la de Venècia, advoca també a favor d’una 

certa presència de la tècnica en el període anterior161. 

 

Per una banda, cal pensar que s’hauria utilitzat el vidre com a material base per a la 

consecució de l’esmalt, material que almenys ocasionalment sembla indiscutible que es fa 

servir en l’orfebreria plenomedieval catalana. Ho demostren les referències explícites del 

segle XI, singularment les descripcions o esments dels frontals d’altar de Ripoll i de Girona, 

que incorporaven en la seva decoració plaques esmaltades en cloisonné, així com un tipus de 

producció molt més tardana que, des de finals de segle XIII, treballava sobre coure mb el 

procediment del champlevé, tot imitant les maneres de l’obra de Llemotges. La producció 

d’esmalt entre aquests dos períodes és més problemàtica, tot i que no pot pas descartar-se 

del tot162. 

 

Encara més difícil és comprovar si es produïen aquí els caboixons i perletes d’imitació que 

funcionaven com a versions barates de les pedres veritablement precioses, fets de pasta 

vítria. La producció d’aquestes falses gemmes és molt ben documentada en tota la literatura 

tècnica europea, singularment al tractat de Teòfil, fet que demostra l’acceptació 

generalitzada del producte resultant163. Però la presència de caboixons o perles de vidre en 

l’orfebreria romànica catalana s’ha de suposar només a partir dels objectes documentats en 

què s’inclouen gemmes (lapidibus), que tant poden ser veritablement pètries com de vidre, 

cosa que les fonts documentals no concreten mai. La presència de vidre deuria ser 
                                                 
160 A diferència del vidre antic, que utilitza el natró com a fundent (carbonat sòdic que es trobava en estat 
natural als llacs de Wadi al-Natrun, a Egipte, així com a l’Àsia Menor) i a causa de l’estancament del comerç 
mediterrani a partir del segle VI, el vidre medieval recorre a fundents autòctons d’origen vegetal; a l’Europa 
meridional són cendres d’algues marines (salsona i salicòrnia) de tipus sòdic, mentre que a la septentrional 
s’usen cendres vegetals, que eren materials potàssics (DOMÈNEC 2008, p. 186). 
161 La monografia sobre els vidres catalans de Josep Gudiol Ricard és encara l’estudi clàssic sobre el tema, 
amb diverses pàgines dedicades als vidres d’època romànica (GUDIOL RICART 1936, p. 27-31 i 68-74). Una 
panoràmica més recent, centrada en la Baixa Edat Mitjana: DOMÈNEC 2008. 
162 Vegeu: capítol 2, p. 129 i ss.. 
163 No implicava un propòsit de falsificació, per dir-ho així, sinó merament substitutiu, era un senzill recurs 
ornamental que es considerava perfectament vàlid (JOHNSON 1957, p. 223) 



 

83 
 

important, com passava a tot arreu, però no sabem si els materials eren de producció 

pròpia o adquirits a l’exterior. 

 

Pel què fa a la vaixella, d’entrada cal dir que també és improbable que se’n produís de 

manera abundant, a Catalunya, durant els segles del romànic. De fet, fins a la baixa Edat 

Mitjana no hi ha testimoni contrastat sobre el treball del vidre per a la creació d’utensilis, 

encara que és veritat que les troballes arqueològiques permeten plantejar la possibilitat de 

produccions locals anteriors, cal pensar que d’ambició artística més aviat reduïda i potser en 

bona mesura amb finalitat religiosa164. En qualsevol cas el vidre era un material preuat, en 

absolut de presència quotidiana. Una referència documental molt interessant evoca una 

ampulla de vitreum en el testament d’una dama anomenada Adelaida que data de l’any 1107, 

cosa que sembla testimoniar vidre utilitzat en context domèstic165. Però és una dada molt 

puntual, i no sabem pas si es tractaria d’una obra local o d’una peça importada. De fet, 

significativament la gran majoria d’objectes de vidre conservats són d’importació, i molt 

especialment d’origen islàmic. És el cas, per exemple, d’un bonic vas treballat amb relleu 

que va trobar-se a l’església de Sant Vicenç de Besalú (fig. 1.4), o d’un flascó de perfums de 

color verd que prové de l’església de Sant Quirze de Pedret166. Totes dues peces, com 

alguna altra que es conserva167, van ser reutilitzades en context sacre (com a lipsanoteques, 

reliquiaris, ampolles crismals, etc.), reflex del valor que els era atribuït. També semblen 

d’importació alguns objectes referenciats en les fonts, sobretot vasos i també alguna 

làmpada, tanmateix molt escassos168.  

 

Passem, finalment, al món dels vitralls, que és certament tangencial a l’orfebreria 

pròpiament dita però que de fet té una certa relació tècnica amb el món dels esmalts, on el 

                                                 
164 Com seria el cas de les llànties de vidre trobades a Sant Nicolau de Sabadell (ROIG & MOLINA & COLL 
1992). 
165 DOC-132. 
166 El vas de Besalú, de vidre pràcticament incolor i bellament decorat amb dues aus afrontades, deuria haver-
se reutilitzat com a reliquiari, si bé es va localitzar amagat, sembla que ple de monedes d’or (que van 
desaparèixer). S’ha datat al segle X i darrerament s’ha considerat d’origen andalusí o magrebí, més que no pas 
asiàtic com s’havia proposat anteriorment (VELASCO & WHITEHOUSE 2012, p. 121-124). El flascó de Pedret 
va ser utilitzat amb seguretat com a lipsanoteca, potser en la primera consagració de l’església berguedana, si 
bé es va localitzar a l’interior d’un altar modern. Correspon a una tipologia coneguda de flascons per a 
perfums d’origen oriental, potser egipci, situada cronològicament entre els segles IX i X (BARRACHINA 1992b). 
167 L’any 2010 es va donar a conèixer una altra peça interessant, una petita ampolleta de forma esfèrica 
bellament decorada amb motius circulars, que es creu d’origen persa (VELASCO & ROS & VILARRÚBIAS 2011). 
168 He esmentat més amunt el discus de vidre utilitzat com patena que es documenta a Ripoll (DOC-20). 
També a Ripoll s’esmenten una sèrie de vasos (vasa vitria) en l’inventari de 1047 (DOC-53). Hi ha notícia d’un 
làmpada vítria, ja a finals de segle XII, a la catedral de Tortosa (DOC-186)  
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procés de coloració és igualment important169. L’elaboració de vitralls als comtats catalans 

és perfectament documentada a partir del segle XIII, però possiblement també s’haurien 

produït en èpoques anteriors, si més no de manera ocasional. Així, de la catedral romànica 

de Barcelona podria provenir un petit fragment de vitrall de color blau, localitzat el 1995 en 

una excavació puntual a la zona de la capçalera170. De fet, la documentació del segle XI 

confirma la presència de vitralls a les finestres del temple catedralici barceloní: una notícia 

de l’any 1072 revela que el bisbe i el capítol havien de sufragar les despeses per uns vitralls 

ja instal�lats mitjançant la venda d’una terra171. Dos altres documents anteriors, ben 

coneguts, confirmen en certa manera l’interès pels vitralls de les elits catalanes de l’època. 

Refereixen, tanmateix, la decoració amb vitralls de la basílica de Sant Pere de Roma, per a la 

qual la comtessa Ermessenda i després un dels seus cortesans més propers, el noble 

Udalguer, concedeixen sengles llegats testamentaris als anys 1056 i 1060 respectivament172. 

No es coneix cap més menció a vitralls catalans fins a finals de segle XII, quan l’abat Esteve 

de Santa Maria de Poblet concedeix unes terres a un vidrier anomenat Guillem, que fornia 

de vitralls l’església cistercenca, aleshores en construcció173. Cal recordar però, finalment, 

que la historiografia ha plantejat la possibilitat que sigui catalana una vidriera amb el martiri 

de sant Llorenç (o sant Vicenç) conservada al Worcester Art Museum (fig. 1.5), que s’ha 

datat a l’entorn del 1200174. 

 

 

 

 

 
                                                 
169 En altres àmbits geogràfics s’ha plantejat, en efecte, la suggeridora possibilitat que un mateix taller pogués 
dedicar-se a la producció de vitralls i d’esmalts (STRAFORD 1994, p. 21). 
170 El fragment, que es proposa sigui part del nimbe d’un sant, es conserva avui al Museu d’Història de la 
Ciutat (CAÑELLAS 2008, p. 224). 
171 Gasten el preu de la terra efectivament in opere vitrarum quas statuimus in fenestris nostre sedis maioribus ad plagam 
septentrionalem. És molt suposar que el fragment de vitrall conservat es correspongui precisament amb aquests 
vitralls en qüestió (MUNDÓ 1996, p. 43-44), però en tot cas es tracta de dos testimonis inequívocs de la 
presència i, doncs, de la producció, de vidre pla a la Catalunya del segle XI. 
172 DOC-67 i 72. Com afirma Mundó, que ha estudiat els documents (MUNDÓ 1996, p. 41-43) els llegats al 
Vaticà contrasten amb l’absència de deixes a la catedral barcelonina, que s’explica per las distància entre el 
nucli dirigent del comtat al voltant de Ramon Berenguer I i el vell grup de cortesans a l’entorn de la comtessa 
Ermessenda. 
173 A canvi de l’usdefruit vitalici de les terres, Guillem havia de proporcionar al monestir, a banda del delme, 
dos quintals de vitro operato en taules (AINAUD 1952, p. 374). La importància de les fundacions cistercenques en 
la difusió del vitrall gòtic deuria ser molt notable en terres catalanes, potser encara més especialment Santes 
Creus, on de fet hi ha les vidrieres més antigues conservades a Catalunya, de belles formes geomètriques i que 
daten de mitjan segle XIII (CAÑELLAS 2008, p. 224-226). 
174 L’atribució, basada sobretot en paral�lels pictòrics, és de tota manera controvertida (VILA-GRAU 1998, p. 
254).  
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1.3.4. Materials orgànics 

 

La importància de l’ivori com a material artístic en època medieval no té, per desgràcia, un 

reflex clar a Catalunya. Totes les peces conservades d’època romànica són objectes 

d’importació, i no sembla tampoc que els testimonis documentals evoquin l’existència 

d’obradors locals especialitzats. Pel què sabem, la talla de l’ivori senzillament no va 

practicar-se en terres catalanes durant tota la plena Edat Mitjana175. 

 

Així, els objectes d’ivori esmentats en les fonts són certament típics d’una producció que 

arriba per via comercial o, potser més habitualment, en un context diplomàtic. Els textos 

evoquen sobretot petits cofrets o arquetes que s’identifiquen amb el nom de capsae o de 

scrinia, objectes que cal suposar d’origen islàmic i que a les esglésies cristianes es reutilitzen 

en funció, bàsicament, de lipsanoteca o reliquiari, de vegades també com a receptacle per a 

la guarda d’encens176. En un sentit similar, és possible que s’utilitzés també com a reliquiari 

(o bé com a custòdia eucarística, segons una altra hipòtesi) una curiosa “església d’ivori” de 

la qual s’informa en dos dels inventaris de Santa Maria de Ripoll (aeclesia divoria; ecclesiola I 

eburnea)177; potser es tractava d’un model a escala d’un temple fet per mitjà de plaques 

eboràries, una mica a l’estil de les micro-arquitectures sumptuàries tan del gust de la tradició 

carolíngia, o bé senzillament d’una arqueta amb coberta a quatre vessants, assimilable més 

genèricament a determinades pautes constructives178. En tot cas, sembla que deuria ser un 

objecte de context europeu, arribat des del nord, que no pas una peça islàmica. 

 

També hi ha diversos bàculs d’ivori documentats, d’entre els quals destaquen els quatre que 

hi havia, segons un inventari de 1218, al monestir de Sant Joan de les Abadesses (quator 

cambutas eburneas)179. De bàcul se n’ha conservat un a Tortosa, que va trobar-se en l’aixovar 

funerari del bisbe Arnau Jardí, i que sembla de producció provençal o almenys relacionat 

                                                 
175 Afirmació corroborada per la historiografia, que no ha considerat mai cap peça d’ivori d’origen català 
(BARRACHINA 1984, p. 157). No cal sinó destacar el contrast amb la vigorosa producció castellano-lleonesa 
que es desenvolupa sobretot al segle XI, i que continua després, amb menys entusiasme, durant el XII 
(ESTELLA 1984, p. 13-15 i 65-66). Hi ha una tesi molt recent sobre els tallers eboraris castellans del primer 
romànic: ÁLVAREZ DA SILVA 2014. 
176 Vegeu, per exemple: DOC-2, 53, 79, 206. 
177 DOC-53 i 79. 
178 Eduard Junyent li atribuïa la funció de sagrari, custodiant un copó de plata destinat a la guarda de la 
Sagrada Forma que apareix correlativament citat en l’inventari del 1047 (copa argentea ubi corpus Domini residet, 
aeclesia divoria), però clarament desvinculat en el de 1066 (JUNYENT 1992, p. 398). Francesca Espanyol, que és 
qui ha apuntat la relació amb les microarquitectures de tradició carolíngia (esmenta l’escriny de Carlemany o el 
cimbori d’Arnulf, totes dues obres, però, metàl�liques, però) considera més probable que fos un reliquiari 
(ESPANYOL & YARZA 2007, p. 165). 
179 DOC-206. 
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amb peces de l’entorn avinyonès180. També d’ivori abunden els esments documentals a les 

pintes litúrgiques, que eren probablement els objectes eclesiàstics que de manera més 

generalitzada es tenien d’aquest material durant tota la plena Edat Mitjana181. Un inventari 

de la catedral de Roda d’Isàvena fa esment d’un altre objecte interessant, un dentem 

elefantinum, és a dir un ullal d’elefant, que era un típic regal diplomàtic de procedència 

oriental, molt estimat a l’Occident, i que solia estar decorat parcialment o completament 

amb baixos relleus182. 

 

En un context definitivament profà, i també de procedència islàmica, cal destacar 

l’existència de peces d’escacs elaborades en ivori. N’hi ha vàries de documentades en 

possessió del magnat urgellenc Arnau Mir de Tost183, i se’n conserva excepcionalment una 

que es va trobar en unes excavacions al castell de Mataplana, al Ripollès184. 

 

Material modest substitutiu de l’ivori, en la documentació catalana hi ha també alguna 

menció a peces elaborades en os. Es tracta, concretament, d’una referència a uns escacs i 

unes peces de l’anomenat “joc de taules” (ipsos escachs et tabulas de osso) que hi ha en el 

testament del levita urgellenc Ramon, de l’any 1045185. En tractar-se d’un material modest, 

probablement cal pensar en peces elaborades en un context local, tot imitant els productes 

en ivori d’importació. És excepcional que un producte d’aquest tipus aparegui en la 

documentació, donat el seu valor material escàs, però l’interès en els escacs, molt presents 

en la documentació catalana del segle XI, ho deuria justificar. Fins i tot, en alguna altra 

ocasió, els textos reporten l’existència d’escacs de fusta, com s’esdevé en un dels inventaris 

de Ripoll186. 

 

Un cert tipus de fusta de gran valor, que de vegades es reforçava i embellia amb aplicacions 

de metall, es coneix a les fonts amb el terme “mazer”. És aparentment un nom d’origen 

                                                 
180 Se l’ha relacionat amb un altre bàcul conservat a sant Tròfim d’Arles (BARRACHINA 1992a, p. 174). Vegeu 
capítol 6, p. XX. 
181 Vegeu: DOC-21, 53, 164, 196, 197 198. 
182 DOC-196. Els ullals d’elefant com a regal diplomàtic van tenir gran èxit al llarg de tota l’Edat Mitjana i 
eren una presència habitual en els tresors eclesiàstics, on a diferència del cas que ens ocupa, solen ser 
esmentats en els inventaris com a cornua eburnea (SHALEM 2004b, p. 108-115). En context hispànic es 
documenta un altre dente elfantino a Celanova, en el testament del bisbe Rudesindus, sant Rossend (ESTELLA 
1984, p. 98-99). 
183 DOC-83. 
184 La peça s’exposa a la Mostra Museogràfica Permanent Comte Arnau, a la població de Gombrèn. Més 
informació al capítol 7, p. 434-435. 
185 DOC-52. 
186 DOC-53 i 79. És possible que les imitacions d’aquest tipus, en fusta o en os, fossin molt habituals 
(CABESTANY 1994, p. 132). 
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germànic o nord-europeu187, que de seguida va passar a identificar un tipus de vasos per 

beure vi formats per una copa baixa i ampla i un petit peu, obrats amb fusta tornejada. 

Aquest tipus de recipients són propis del món germànic i de les illes Britàniques, i es 

generalitzen enormement a la baixa Edat Mitjana. No em consta, en canvi, que estiguin 

documentats en aquest context septentrional en una cronologia tan reculada. A Catalunya 

trobem el terme en una data veritablement primerenca, l’any 1010, en el testament 

sagramental del bisbe Sal�la d’Urgell (ipsa cupa eraclia et alia de mazer), i després també en 

l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost, tot i que en una forma lèxica distinta (anaps X de 

madre)188. No sé pas si es tracta de productes d’importació o de peces locals, però és evident 

que el concepte es coneixia a la Catalunya del segle XI, si bé cal tenir en compte que aquí no 

fa referència al tipus de recipient sinó al material, la fusta (una fusta de luxe, podríem dir). 

 

Tal vegada es podrien relacionar amb aquest tipus de vasos les copas francas esmentades en 

un testament del 1031189, que a la vista de la denominació sembla que han de considerar-se 

d’origen ultrapirinenc. És raonable pensar que l’esment documental d’aquests utensilis 

elaborats amb fustes nobles podria implicar la presència de metall en el perfilat superior 

dels vasos o en algun tipus d’element decoratiu, elements que són precisament característics 

de la producció dels “mazers” del món europeu tardomedieval190 (fig. 1.6). En aquest sentit, 

d’una manera o altra poden relacionar-se amb aquest tipus d’utensilis els vasos decorats 

amb or (sciphos ligneos ornatos auro) que la comtessa Ermessenda llegava al papa de Roma en 

el seu testament de l’any 1058191. 

 

 

 

1.4. Materials substitutius: la imitació de l’orfebreria  

 

Hem vist més amunt com el vidre s’utilitza habitualment en època plenomedieval per 

elaborar imitacions de pedres precioses o de petites perles, que s’utilitzen amb molta 

freqüència com a elements ornamentals dels objectes orfebres. El procediment és imitatiu, 

però, per dir-ho així, sense intenció dolosa, i plenament acceptat en l’època tant per la 

                                                 
187 Prové de l’alt alemany antic (masa) i sembla que designava inicialment el nus característic de la fusta d’auró 
(HOPE 1887, p. 129).  
188 DOC-23 i 83. 
189 DOC-38. 
190 Vegeu, sobre la tipologia: OMAN 1968, p. 20-21. 
191 DOC-69.  
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reducció del cost de compra del material com pels efectes estètics d’aquesta pedreria 

imitativa, que són notablement atractius als ulls del contemplador gràcies a les qualitats 

translúcides dels vidres. 
 

La imitació dels materials orfebres, especialment dels metalls però també de les gemmes o 

els esmalts, és un capítol indiscutiblement important i ben sòlid de la producció artística 

medieval. Els coneixements tècnics per a l’elaboració d’aquestes imitacions són apartats 

principals dels receptaris artístics tant d’època tardoantiga com altmedieval, i les capacitats i 

destreses dels orfebres en la seva caracterització un element fonamental per a l’èxit de la 

seva tasca professional. Deixant de banda la qüestió de la pedreria vítria, la imitació de 

materials es relaciona fonamentalment amb la creació del mobiliari litúrgic de grans 

dimensions, on les necessitats econòmiques i logístiques per a la consecució de materials, 

metàl�lics i no metàl�lics, eren sempre molt importants. Així, la imitació de materials es 

produirà sobretot en els frontals d’altar i els baldaquins, així com també –però en menor 

mesura– en la producció de grans creus d’altar. 

 

Abans de repassar ràpidament en què consisteixen aquestes imitacions, cal fer una reflexió 

sobre els objectius de la seva producció, i sobre la relació dels productes resultants amb les 

obres pròpiament orfebres, que sens dubte imiten des del punt de vista del format però a 

les quals no sempre corresponen des del punt de vista tècnic o compositiu. Els mobles 

d’altar ofereixen la millor base per a aquesta reflexió, entre altres coses per l’abundància de 

frontals i laterals de fusta esculpida o policromada que es conserven en territori català, a 

més de cronologies especialment reculades. En aquest sentit, la historiografia dedicada a 

l’estudi d’aquestes peces ha destacat sempre el valor imitatiu de les taules respecte dels 

models elaborats en metall, vull dir: la relació de dependència directa que hi ha entre unes i 

altres192.  

 

Aquesta ha estat la tesi principal per a explicar els orígens de la pintura sobre taula catalana 

del romànic. És, però, una tesi rebatuda des de fa uns anys per Manuel Castiñeiras, que la 

considera obsoleta i “poc fonamentada en exemples artístics supervivents”193. Aquest autor 

proposa distanciar radicalment els frontals pictòrics dels mobles d’orfebreria, i en desestima 

                                                 
192 Vegeu, per exemple: FOLCH I TORRES 1956, p. 138-149. 
193 Castiñeiras, a qui per altra banda es deu el ressorgiment de l’interès per les tècniques pictòriques del 
romànic català i la revisió, per fi, dels antics estudis sobre la producció pictòrica sobre fusta, ha exposat les 
seves idees en nombroses publicacions, especialment sorgides de l’estudi de frontals del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (CASTIÑEIRAS 2007; ÍDEM 2008b, p. 17-21; ÍDEM 2008c, p. 91-104). 



 

89 
 

qualsevol tipus de relació compositiva194. Per contra, vincula la producció de taules d’altar 

de fusta pintada amb el món de les arts pictòriques en general, i especialment amb el de la 

miniatura produïda en els grans escriptoris monàstics o catedralicis catalans, tot considerant 

que és la miniatura la que presta tant els procediments tècnics com els recursos compositius 

per a la decoració de les taules d’altar, la fabricació de les quals es faria també en aquests 

mateixos centres, i per part dels mateixos artistes pintors. 

 

Castiñeiras té bona part de raó, és clar, però em fa l’efecte que en tot això hi ha una 

confusió important que valdria la pena de desllorigar. Perquè una cosa és, en efecte, la 

pintura sobre taula, la tècnica pictòrica pròpiament dita, mitjançant la qual es decoren les 

taules d’altar, i una cosa diferent és l’objecte, el moble litúrgic. Tot assumint aquesta 

diferència, és indiscutible que els frontal de fusta pintada o esculpida són creats a imitació 

dels mobles d’orfebreria, tal i com afirma la historiografia tradicional. Des del punt de vista 

material, la influència és innegable, determinant, conclusiva. Es tracta exactament del 

mateix moble, té exactament el mateix format i compleix exactament les mateixes 

funcionalitats. Només si ens abstraiem del format, de la funció, de l’objecte, podem 

efectivament desvincular les taules pintades dels mobles d’orfebreria, i aleshores és 

francament raonable la idea que són els escriptoris d’il�luminació els que proporcionen les 

receptes tècniques i estilístiques als decoradors de les taules. La vinculació és natural i 

gairebé obligada, en primer lloc pels procediments tècnics compartits, i en segon lloc 

perquè molt probablement, com proposa Castiñeiras, uns mateixos artífexs pintaven sobre 

els diversos suports195. En canvi, pel què fa a l’articulació compositiva de les superfícies, no 

acabo de compartir la dissociació estricta que proposa l’autor entre les composicions de les 

taules metàl�liques i les de fusta pintada o esculpida. És veritat que bona part dels (escassos) 

frontals orfebres conservats a tot Europa s’organitzen a base de petits requadres amb 

escenes narratives disposades en entramats romboïdals o en aspa, fórmula que s’adiu també 

amb les descripcions del frontal d’or de Girona. Però també hi ha taules metàl�liques 

articulades amb escenes úniques (frontal de Basilea: fig. 1.7) o amb un format capitalitzat 

per una imatge teofànica central i dos registres horitzontals per banda (frontal de 

                                                 
194 Es fixa concretament en la composició en requadres petits i nombrosos en els entramats en forma d’aspa o 
de rombe que, diu, són propis dels frontals metàl�lics, mentre que les obres en fusta pintada catalans 
tendeixen, almenys en un primer moment, a concentrar l’atenció en una gran imatge central (CASTIÑEIRAS 
2008b, p. 21). Destaca també l’absència de retrats de donants en les obres pintades. 
195 Resulta difícil de confirmar l’existència d’un cursus honorum definit, que arrenqués de la pintura sobre i 
acabés en la pintura mural (CASTIÑEIRAS 2008b, p. 25-29). El context monàstic o catedralici dels escriptoris 
d’il�luminació i dels tallers de pintura sobre taula obliguen a considerar la possibilitat que aquests artífexs 
tinguessin certa vinculació amb l’entorn eclesiàstic, encara que sense les ordres majors (clericus) (CASTIÑEIRAS 
2012a, p. 16-17). 
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Grosskomburg: fig. 1.8), ben pròxim al dels frontals pictòrics i sobretot escultòrics 

catalans196. No vull pas dir que en l’elaboració de les taules pictòriques no hi hagi 

aportacions compositives derivades de la miniatura (un cert gust per les escenes de grans 

dimensions, la desaparició del subratllat monumental dels marcs), però en termes generals 

no em sembla que les estructures superficials serveixin com a element de diferenciació 

entre els mobles d’un i altre tipus. Tal vegada podrien explicar-se més senzillament algunes 

diferències en atenció a la distinta cronologia de les peces conservades, i pensar que la 

desaparició d’alguns elements típics de la composició dels frontals metàl�lics antics, com les 

disposicions reticulars artificioses i multiplicades o l’èmfasi en els emmarcaments, derivin 

senzillament d’una evolució conceptual (compartida) vinculada al pas del temps197. Per això 

un frontal de plata de mitjan segle XII com ho és el de Città di Castello, a la Úmbria italiana 

(fig. 1.9), presenta una composició perfectament parangonable a la dels exemples pictòrics 

catalans que li són aproximadament contemporanis, com ara es taules de Sant Martí de 

Puigbò o de Sant Andreu de Sagàs (fig. 1.10), que hi comparteixen la intenció narrativa198. 

 

També cal recordar que alguns elements tècnics secundaris dels frontals de fusta pintada 

reprodueixen explícitament els efectes dels materials orfebres. Especialment l’addició 

d’elements en relleu de guix (pastiglia) i l’aplicació posterior de colradura, és a dir de vernís 

daurat disposat sobre una fina capa d’estany, l’objectiu del qual és evidentment la imitació 

dels efectes de l’or repussat. Aquests elements s’apliquen tant a elements significatius dins 

de les escenes pintades (nimbes, màndorles, corones) com als marcs externs de les taules, i 

és evidentment un recurs que no s’origina pas en l’àmbit tècnic de les arts pictòriques, 

encara que s’utilitzi certament també en altres contextos geogràfics per a l’ornat de la 

pintura sobre taula199. A més, la utilització més potent del guix en relleu pot proveir també 

la base principal per a la decoració de frontals, que combinen aleshores les qualitats 

pictòriques (el guix és policromat i pot rebre també colradura) i les escultòriques. Les obres 

                                                 
196 Informació bàsica sobre aquests frontals: LASKO 1999, p. 217-218 (Basilea) i p. 301-303 (Grosskomburg). 
En context hispànic, per cert, l’Arca Santa d’Oviedo (que evidentment no és un frontal d’altar, però la taula 
frontal de la qual funciona de manera similar) ofereix també una imatge d’aquest tipus, la cronologia de la qual 
precedeix –segons la hipòtesi més habitual de datació, a finals de s. XI– la producció dels primers frontals 
pictòrics catalans (ALONSO 2010, p. 21-24). Sobre la possible ascendència forana de l’arca: MORALEJO 1982, 
p. 288-289. 
197 Si bé cal reconèixer que els frontals escandinaus, els més antics dels quals no són anteriors a 1140, 
mantenen el gust per les trames heterodoxes i la multiplicitat d’escenes emmarcades (KASPERSEN 2006, p. 80-
85). 
198 Tots dos al Museu Episcopal de Vic (TRULLÉN 2003, p. 95-96). La taula de Città di Castello va ser oferta, 
segons la tradició, pel papa Celestí II l’any 1144. No m’ha estat possible, per ara, consultar un estudi que se 
n’ha publicat recentment (SANTANICCHIA 2013). 
199 Per exemple en les icones bizantines (CASTIÑEIRAS 2007, p. 130). 
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resultants, com ara el frontal de Planès200, probablement tenen per objectiu la imitació dels 

esmalts champlevé, encara que mitjançant el guix s’imita també amb gran èxit la pedreria 

encastada típica de l’orfebreria altmedieval. A banda del de Planès, tal vegada caldria 

destacar, entre les taules amb protagonisme del guix, l’espectacular frontal de Sant Cugat 

del Vallès que es conserva (molt restaurat) al Museo Civico de Torí (fig. 1.11). És una obra 

molt tardana (segona meitat del segle XIII) que destaca per la pràctica absència de 

policromia, esdevenint així una fidel reproducció de l’aspecte dels mobles de metall201. 

Només la pedreria simulada ofereix un puntual reforç cromàtic a la taula, que d’una manera 

o altra cal posar en relació amb altres peces d’imitació a base de guix i colradura produïdes 

en aquesta època al monestir vallesà202. 

 

Si els frontals basats en les aplicacions de guix encara poden considerar-se en certa manera 

pictòrics, altres taules opten ja definitivament pel volum i s’elaboren a partir de la talla de la 

fusta. Mentre que els baixos relleus produïts amb la pastiglia de guix tendeixen a imitar un 

repussat subtil, especialment propi de l’orfebreria altmedieval, les peces de talla s’originen 

amb la voluntat de reproduir els efectes de la figuració embotida en alt relleu que és 

característica de l’orfebreria de l’Edat Mitjana plena. Per descomptat, aquestes peces 

esculpides es desentenen completament de les influències de la miniatura i funcionen 

indiscutiblement en base a la imitació de procediments orfebres, en tot cas també de 

l’escultura en pedra203. Els frontals d’aquest tipus, que poden anar policromats després, 

tenen un pes destacable en la producció de mobiliari d’altar a la Catalunya romànica, però 

en canvi no han rebut mai l’atenció que s’ha prestat a les taules pictòriques204. I això que 

alguns tenen una categoria indiscutible, molt en particular el frontal dit de Sant Pere de 

Ripoll (fig. 1.12), que reflecteix l’estil escultòric de la portalada ripollesa (el moble deuria 

                                                 
200 El frontal de Sant Marcel de Planès és un cas singular en la utilització del guix, en què les figures fetes a 
motlle són aplicades directament al frontal i pintades. La majoria de frontals catalans que usen el guix com a 
matèria bàsica (Esterri, Ginestarre, Alòs d’Isil) ho fan amb el procediment de la pastiglia, és a dir modelant el 
guix calent sobre la taula i cobrint-lo després amb làmines d’estany, sobre les quals se situa vernís daurat 
(CASTIÑEIRAS 2008c, p. 108). 
201 Respecte de la presència de policromia, s’afirma que els caps dels personatges representats “apareixien del 
to de la carn”, aspecte que no puc confirmar (AULADELL 1983, p. 23). 
202 Com per exemple l’urna de sant Càndid, que exemplifica la continuïtat al llarg dels segles XIII i XIV de l’ús 
del pastillatge de guix en objectes que reproduïen peces orfebres (DURAN CANYAMERES 1936, p. 171-174). 
203 La relació, no sempre fàcil d’analitzar, entre l’orfebreria i l’escultura en pedra, té punts d’innegable interès. 
No cal sinó recordar, per exemple, la qüestió de les llindes rosselloneses i els seus possibles models 
sumptuaris (HUBERT 1974, p. 12), o l’auge dels frontals i retaules de pedra a partir del segle XIII, entre els 
quals el magnífic de Santa Tecla de la catedral de Tarragona. 
204 Absurdament, la tendència és estudiar unes i altres taules per separat, a partir de la tècnica i no pas del 
format, la funció i els valors simbòlics (compartits) de les peces. Una recent revisió de les obres de talla: 
CAMPS 2008b. 
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provenir, en origen, de l’església monàstica de Santa Maria) 205, i també en bona mesura el 

de Santa Maria de Taüll (fig. 1.13), que encapçala un grup de mobles similars obrats a la 

zona de la Ribagorça206. Des del punt de vista tècnic, la producció d’aquests frontals 

escultòrics es basa gairebé sempre en la disposició de figures tallades d’aplic, que es claven 

directament als taulons del moble, igual com les arestes i marcs que n’articulen la superfície 

frontal; excepcionalment, hi ha algun exemplar de fusta completament tallada, procediment 

que no deuria pas tenir gaire continuïtat, per les dificultats intrínseques que comporta la 

talla en un bloc de fusta únic207.  

 

La imitació de mobles d’orfebreria té, en resum, múltiples vessants. He parlat especialment 

de frontals, però també es conserven alguns retaules (retrotabulae) escultòrics que en certa 

manera poden posar-se en relació amb la tradició dels retaules metàl�lics, coneguda 

especialment al nord d’Europa però amb algun exemple meridional de gran importància 

(Compostel�la, és clar). I encara, també procediments com el del pastillatge de guix i la 

colradura daurada s’usen en la decoració de creus d’altar o processionals, quan les 

condicions econòmiques no permetien l’ús de metalls preciosos; generalment és l’anvers de 

la creu que es decora d’aquesta manera, darrera de la figura de Crist, mentre que per als 

reversos s’opta normalment per una decoració directament pintada; entre d’altres, poden 

esmentar-se els casos en aquest sentit de les creus araneses d’Escunhau (conservada in situ) i 

de Bagergue (al MNAC), o el de la creu que hi ha al Museu de Lleida procedent, se suposa, 

de Sant Miquel de Montmagastre208. 

 

Alguns altres objectes d’ús litúrgic podien pretendre també, més puntualment, l’emulació 

directa de peces similars d’orfebreria a base de materials barats. L’ús de la fusta resultava 

notablement satisfactori, com es demostra en alguns casos conservats. És així, per exemple, 

el bàcul de Guerau de Clasquerí, abat de Sant Cugat del Vallès (1277-1294), obrat en fusta 

                                                 
205 Com he proposat en alguna altra ocasió (DURAN-PORTA, 2008b). 
206 CAMPS 2008b, p. 130-131 
207 Si no m’erro, el frontal de Benavent és l’únic que es conserva realitzat amb aquest procediment. Cook el 
considera derivat de models petris (COOK 1951, p. 63-64). 
208 La creu de Bagergue ha estat objecte d’estudi recent (CASTIÑEIRAS 2013a). Per a les altres dues: AINAUD 
1989 p. 204; i TARRAGONA 1993, p. 60-61 (on no es consigna, però, la procedència de Montmagastre). El 
procediment del pastillatge va continuar essent emprat en creus processionals durant l’època gòtica, com 
demostra, entre d’altres, la creu de Talamanca conservada avui al Museu de Manresa (GUDIOL 1915-1920, p. 
301). 
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completament daurada i també policromat, i que imita, no pas els bàculs de metall sinó més 

possiblement els d’ivori, concretament els d’origen sicilià209.  

 

També imiten models eboraris, per cert, les esplèndides cobertes de fusta tallada 

conservades a la catedral de Girona (fig. 1.14), que decoraven originàriament un Evangeliari 

d’ús litúrgic, igualment custodiat encara a la seu gironina210. Aquestes cobertes són 

probablement una obra importada, produïda pels voltants de l’any mil, que depenen, des 

d’un punt de vista tècnic i compositiu, de models d’arrel bizantina211. Està clar que no 

anaven recobertes de làmina de metall, com de vegades s’ha cregut, però és possible que 

fossin almenys parcialment daurades, perquè restes d’aquest daurat són esmentades encara 

per la historiografia, una mica vagament212. Això reforça la connexió amb la producció 

d’ivoris, que habitualment es decoraven també de manera similar. 

 

 

 

1.5. Una reflexió final: l’opus salamoneo  

 

Voldria fer un esment final a un terme que apareix en almenys dos documents catalans, 

concretament urgellencs, per a designar peces orfebres, i la interpretació del qual resulta 

certament problemàtica. El concepte apareix en altres documents hispànics de la mateixa 

època, així com també en algunes inscripcions en objectes de procedència molt 

probablement andalusina, i ha estat objecte d’atenció historiogràfica ja des de finals del 

                                                 
209 Conservat al Museu Diocesà de Barcelona, segueix pautes habituals en la producció siciliana de la primera 
meitat del segle XIII, amb la voluta decorada amb un Agnus Dei (MARTÍ I BONET & FIGUEROLA 1992, p. 178-
179). Vegeu també: capítol 6, p. 387. 
210 L’esmenta Villanueva: “Cód. de los Evangelios que se leen en las principales fiestas y en las dominicas y 
ferias de todo el año (...) cubierto con tapas de madera, adornadas con relieves antiguos (VILLANUEVA 1803-
1851, XII, p. 123). El còdex va ser objecte d’un estudi monogràfic el 1961, que inclou àmplia referència 
també a les cobertes (ROURA 1981, p. 361-365). No crec que pugui identificar-se amb un dels “dos tests de 
argent, a coscu hun cruciffix e una Magestat” que s’esmenten en un inventari de l’any 1470 de la tresoreria de 
la seu de Girona (FITA 1874, p. 138), perquè la referència és molt explícita en evocar cobertes de plata. Un 
dels evangeliaris esmentats deu ser el que es conserva encara a la catedral, obrta certament gòtica (DALMASES 
1992d, p. 410-412). 
211 S’ha plantejat la possibilitat que es tracti d’una peça d’àmbit otònida, en tot cas influïda per models 
eboraris d’influència bizantina (ORRIOLS 1999, p. 84-93). També, més específicament, que la peça provingui 
de l’entorn nord-italià, que no deixa de ser, també, un context vinculat a l’imperi germànic (MOLINA 2005, p. 
156-157). Com deia, la relació amb l’ivori és molt clara i no deixen de considerar-la tots els estudis fets sobre 
les cobertes (COOK & GUDIOL RICART 1950 p. 293). En aquest sentit, és molt interessant la relació que 
s’estableix entre l’eborària i la producció en fusta de petit format, que sembla força generalitzada; també 
l’esmentada Goldene Madonna de Hildesheim, per exemple, es relaciona directament amb la producció eborària 
germànica coetània (LITTLE 2013b, p. 42). 
212 ROURA 1981, p. 363  
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segle XIX. Es tracta de l’adjectiu salamoneo, que pot traduir-se per “salomònic” i que, 

etimològicament, al�ludeix evidentment al monarca bíblic. 

 

Pel què fa a les fonts catalanes, el terme s’utilitza, en primer lloc, en l’inventari de béns ja 

citat d’Arnau Mir de Tost, que es redacta amb posterioritat a l’any 1068, abans d’emprendre 

el noble un pelegrinatge a Santiago de Compostel�la. En el llistat de béns inventariats hi 

apareixen un cifo salamoneo, un gradal salomone i dues naves salamonenches, és a dir un vas, un 

plat i dues safates de taula que es defineixen com a salomònics213. En un segon document, 

posterior en més de cent anys, retrobem el mot utilitzat d’una manera un xic més genèrica. 

Es tracta d’un préstec que li fa el bisbe de la Seu Bernat Sanç al comte d’Urgell Ermengol 

VII, a qui es lliuren un parell de peces notables del tresor catedralici, quandam ferratam 

argenteam et quendem calicem aureum cum lapidibus preciosis sibi insertis, amb la condició de no 

poder ser destruïdes214. Entre les condicions del préstec s’especifica, després, la quantitat a 

pagar en cas de no retornar-se les peces, que fan un total de 40 lliures de les quals 32 van 

pro argento i vuit pro ipso opere salomoniquo, i encara cal sumar-hi 200 morabatins més, pel calze. 

Cal parar esment a l’oposició entre el preu de la plata i el de l’obra salomònica, que són 

conceptes clarament diferenciats, i tots dos quantificables. 

 

Com deia, el terme “salomònic” o el concepte de “obra salomònica” es coneix també en 

almenys quatre documents relacionats directament o indirectament amb l’art de la 

península Ibèrica: 

 

1) En la Vita de sant Droctoveu, escrita per Gislemar (monjo de Saint-Germain-des-Prés) 

cap a finals del segle XI, es reprodueix un fragment de la Historia Francorum de Gregori de 

Tours que evoca les dues expedicions del rei franc Clodoveu contra Amalaric, rei visigot, a  

Toledo. D’una d’elles Clodoveu s’endugué com a botí diverses obres d’orfebreria, entre les 

quals in opere salomonis trenta calzes, quinze patenes i vint capsas (enquadernacions?) 

d’Evangeliari215. Cal dir tanmateix que la referència a l’obra salomònica no apareix en el text 

original sinó que és una interpolació de Gislemar, no sé fins a quin punt relacionada amb 

una altra cita textual del mateix fragment de Gregori que hi ha en l’anònim Liber Historiae 

                                                 
213 DOC-83. 
214 DOC-165. Sembla que cal identificar el ferratum amb un tipus de vas litúrgic destinat a l’aigua beneïda (DU 
CANGE 1883-1887, III, col. 443a). 
215 Vita S. Droctovei Abbas (ACTA SANCTORUM 1863-1867, Martii tomus Secundis, X martii, p. 28). 
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Francorum del segle VIII, on més vagament es parla –també, interpolant l’original gregorià– 

de vasis Salomonis preciosissimis216. 

 

2) En una venda de l’any 1052 de la reina Estefania de Navarra s’esmenten illos vasos et 

forteras salamoniegos217. 

 

3) En un inventari de Covarrubias, de l’any 112, es reporten I copa cum suo cobertorum de labor 

salamoniego et III basos de plata de labor salamoniego218. 

 

4) En la carta fundacional del monestir asturià d’Obona, un diploma fals que va datat al 

segle VIII però que probablement va redactar-se al XII, entre les donacions del suposat 

fundador del cenobi, Adelgaster, fill presumpte del rei Silo, es compten tres vasos 

salamoniegos219. 

 

A banda d’aquestes referències, el concepte sembla que s’hauria pogut conèixer també a les 

Illes Britàniques, o almenys ve reportat (però diria que sense referència al document) en el 

Monasticon Anglicanum de Roger Dodsworth i William Dugdale, un recull d’informacions 

sobre monestirs britànics publicat a mitjan segle XVI220. Concretament es fa al�lusió a la 

retirada d’objectes del monestir de Hyde després d’un incendi l’any 1141, objectes entre els 

quals hi ha duobus urceolis pretiosissimis ex operibus Salomonis. Una mica més endavant, ja al segle 

XIII, trobem el concepte també en un parell de referències italianes221: en una lauda 

anònima de santa Caterina d’Alexandria provinent d’un recull propietat d’una confraria de 

Mòdena, en la qual s’esmenta una processó de sants entre els quals santa Úrsula carrega una 

bandera ultramarina cum una cruxe d’ora salamonata; i també en el pròleg d’un bestiari toscà (del 

qual hi ha nombroses còpies i versions222), on s’esmenta una bella copa salomonata. 

 

                                                 
216 Vegeu l’estudi de Jean Dérens sobre els orígens de Saint-Germain des Prés (abadia de l’antecedent de la 
qual, Saint-Vincent, va ser el primer abat sant Droctoveu), on es detallen aquestes  interpolacions (DÉRENS 
1973, p. 31, n. 7 i p. 33, n. 9). 
217 DU CANGE 1883-1887, VII, col. 285c. Cal interpretar el terme “forteras” com una altra mena de vasos o 
recipients per a la beguda (ÍDEM, III, col. 572a). 
218 GÓMEZ MORENO 1919, p. 388. 
219 El document que es conserva és només una còpia del segle XVIII sobre un suposat original perdut, que la 
historiografia tendeix –molt raonablement– a considerar fals (GÓMEZ-MORENO 1919, p. 331, n. 4). Edició 
del text: SANZ FUENTES 1995-1996, p. 297-300. 
220 DODSWORTH & DUGDALE 1655, p. 201. 
221 Per a totes dues: DI SALVO 2011, p. 4. 
222 I que va servir de model per a un text català, on tanmateix el concepte s’ignora, potser perquè el traductor 
(del segle XIV) ja no l’entén (MARTÍN PASCUAL 2012, p. 70). 
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Aquestes són totes les referències documentals explícites que hi ha al concepte d’obra 

salomònica223. Com se sap, la qüestió s’amplia, tanmateix, amb dues inscripcions igualment 

clares i determinants que hi ha gravades en dos objectes de bronze d’origen islàmic, quasi 

amb tota seguretat andalusins (però relacionats d’alguna manera amb el context cristià) i 

que daten de la segona meitat del segle X. El primer és un aiguamans en forma de paó que 

es conserva al museu del Louvre (fig. 1.15), que ha tingut una notable fortuna 

historiogràfica i la inscripció del qual, de fet, és a l’origen dels estudis sobre l’assumpte que 

tractem224. Es tracta d’una peça magnífica, amb decoració gravada i un doble text en llatí i 

en àrab; el primer evoca el nostre concepte: OC OPUS SALOMONIS ERATX; el segon revela 

possiblement el nom de l’artífex: amal àbd al-malik al-nasrâni (“fet per Abd-al-Malik, el 

cristià”225). L’altre objecte que inclou una inscripció semblant és una petita làmpada de 

doble borrell, també de bronze, que es conserva al Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid; hi apareix pràcticament la mateixa inscripció llatina (OC OPUS SALOMONIS ERAT)226. 

En tots dos casos s’ha acceptat la lectura de Robert-Henri Bautier, que interpreta que el 

darrer mot no és un pretèrit simple (erat) sinó una al�lusió a la era hispànica (era), seguida 

dels corresponents numerals (on cal interpretar la T com una M, segons costum de 

l’epigrafia hispànica del moment)227; això permet datar amb precisió les dues peces als anys 

972 i 962 respectivament.  

 

La qüestió problemàtica és, però, com interpretar el concepte d’opus salomonis, d’obra 

salomònica. Deixant de banda l’etimologia, les interpretacions possibles són 

fonamentalment tres. 

 

                                                 
223 La historiografia consigna algun altre esment, però que en realitat al�ludeix a obres vinculades 
veritablement al rei Salomó (o al tresor del Temple de Jerusalem). Per exemple, el que hi ha al De Bello Gothico 
de Procopi, on s’al�ludeix als tresors jueus saquejats a Roma per Alaric i duts a Carcassona (DU CANGE 1883-
1887, VII, col. 285c). També en aquest sentit cal entendre, possiblement, la referència a un calze o copa 
“d’obra salomònica” que es fa en la Vida de sant Ciril, text eslau (es coneix, en llatí, com a Vita Constantinis, 
nom original del sant) que data potser de finals de segle IX o principis del X (CAPALDO 1990 p. 541-545). 
Maria Di Salvo proposa (per comparació amb les dues referències italianes esmentades; vid. n. 218) que el 
concepte té només valor simbòlic (DI SALVO 2011, p. 3). Per cert, i sense relació amb l’assumpte, el terme 
“salomó” (o salamó) s’utilitza a Catalunya per a designar les aranyes o llums de sostre (GUDIOL 1902, p. 475); 
està documentat almenys des del segle XV (ALCOVER & MOLL 1930-1962, on-line). 
224 En primer lloc: LONGPÉRIER 1865. Entre els estudis moderns (que solen exposar un resum del problema 
de les inscripcions), vegeu: GRABAR 2002; MAKARIOU 2000, p. 111; ANNEDA & PALA 2014 p. 710-714. 
225 Vegeu l’argumentació de Grabar, que descarta una altra possibilitat (“feta per Abd-al-Malik, servidor del rei 
cristià”) (GRABAR 2002, p. 122-123). 
226 PAPÍ 1998, p. 57; ZOZAYA 2010, p. 211-212. 
227 L’anàlisi de Bautier corregeix tota la tradició anterior i no ha estat rebatut (BAUTIER 1977). Assegura, per 
altra banda, la procedència andalusina de les peces. 
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1) La més tradicional, assumida també per la major part d’autors que han abordat en els 

darrers temps la qüestió (especialment a partir de l’argumentació d’Oleg Grabar228), explica 

la utilització de l’adjectiu salomònic com una manera de valorar els objectes als quals es 

dedica, que es consideren, en aquest sentit, d’una tal magnificència digna del rei Salomó. És 

un argument raonable, i és probable que aquest ús del terme salomònic per indicar una 

obra de gran bellesa fos en certa manera assumit de forma general a l’Edat Mitjana. La 

hipòtesi també resulta confortable en relació amb les inscripcions en les peces de bronze 

andalusines, però en canvi la lectura de la majoria dels documents, i en particular dels dos 

catalans (que mai fins ara han estat inclosos en l’anàlisi del problema) no sembla pas que 

advoqui per aquesta interpretació. Si observem el document urgellenc de 1160, veiem com 

l’obra salomònica és quelcom clarament quantificable, una cosa específica, discernible, que 

es pot valorar econòmicament amb molta precisió (igual com es valora, en el mateix vas, la 

quantitat de plata). El concepte no transmet pas la idea de prestigi, no s’utilitza com a 

qualificatiu del vas en qüestió. 

 

2) Una segona interpretació, que tanmateix pot desestimar-se fàcilment, és la que proposa 

identificar el mot amb el nom d’un artífex, el tal Salomó. La disparitat cronològica dels 

esments, el fet que en l’aiguamans hispànic s’esmenti clarament l’artífex en la inscripció en 

àrab, i també de nou la lectura interpretativa dels textos, permeten negar rotundament 

aquesta segona possibilitat. L’havia defensada –però sense conèixer tot l’abast del 

problema, diria– Anscari Manuel Mundó, que fins i tot havia proposat de consignar les 

dues peces de bronze com a obres catalanes, vinculades a un suposat artífex jueu, quelcom 

que justificava fins i tot a partir de l’anàlisi epigràfica229. La procedència andalusina de les 

peces sembla, però, del tot assegurada, i en tot cas hem vist que no pot reduir-se la qüestió 

només a aquestes dues inscripcions. 

 

3) Finalment, una tercera hipòtesi, que em sembla la més sòlida i que provaré de confirmar, 

la proporcionava Gómez-Moreno ja a principis de segle XX. Segons l’autor espanyol, cal 

entendre l’adjectiu salomònic com a indicador d’una tècnica concreta: “cabe deducir que la 

obra salomónica sería de fundicion a la cera, arte casi perdido en la Edad Media, y que 

                                                 
228 GRABAR 2002. Vegeu també els autors citats a la n. 224. Hi ha un article antic dedicat a la qüestió en un 
Butlletí de l’Institut Arqueològic de Lieja, signat per “S.” (sic), que inclou moltes referències literàries 
(tardanes) que potser advocarien en aquest sentit (S. 1878, p. 269-276). Contràriament, la difusió del concepte 
a la França de la baixa Edat Mitjana sembla que es vol relacionar amb un tipus d’objecte decorat amb motius 
geomètrics en un article de pròxima aparició (i que no he llegit pas) a la revista Medieval Encounters, signat per 
Allegra Iafrate. 
229 És veritat que només en un breu excursus d’un article dedicat als jueus catalans (MUNDÓ 1992, p. 88). 
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debió restaurarse por influjos orientales, siendo quizás España el primer país occidental en 

que ello se lograra”230. És veritat que l’aiguamans del Louvre i en menor mesura la làmpada 

del MAN són obres de fosa, i que el procediment en qüestió, si no completament 

desaparegut, havia tingut una repercussió escassa en l’orfebreria altmedieval. Per altra 

banda, la presència del terme en les inscripcions de les peces conservades resultaria prou 

convenient, ja que tindria per objectiu fer vanaglòria del mètode d’elaboració231. 

 

Se m’acut només una petita objecció a la teoria de Gómez-Moreno, i és que suposa que 

tots els escribes dels documents on apareix el concepte, o bé els inspiradors de tals 

documents, coneixien el procediment de la fosa a la cera perduda i eren capaços de 

distingir-lo en contemplar els objectes metàl�lics. Potser el que es reconeixia no era pas el 

procediment tècnic sinó l’acabat en una única peça sencera, sense soldadures, encaixos ni 

claus (o potser senzillament era conegut el significat del terme i no hi havia inconvenient en 

fer-lo servir si convenia, al marge de com fossin fabricades realment les peces esmentades). 

Fixem-nos, a més, que la hipòtesi resulta perfectament adequada amb el singular document 

del 1160 (que, insisteixo, mai ningú no havia tingut en compte en relació amb aquest 

assumpte), gràcies al qual crec que podem, si no confirmar-la del tot, sí fer créixer els 

arguments que la sustenten. Recordem que el text en qüestió afirma que la pèrdua o 

destrucció de les dues peces deixades al comte Ermengol del tresor catedralici de la Seu 

d’Urgell, el vas de plata i el calze d’or i pedres precioses, comportarà una retribució 

estipulada de manera precisa:  

 

Si forte quod absit hec supradicta aliqua ocasio destructa vel perdita essent reddas tu 

vel tui quadraginta libras argenti purissimi, XXX duas pro argento quod ibi est et VIII 

pro  ipso opere salomoniquo, et CCtos morabatinos obtimos pro ipso calice et 

lapidibus et  operis232. 

 

En relació amb el vas, la menció tan clarament separada del preu de la plata i el preu de 

l’obra salomònica podria interpretar-se com una valoració del material (l’argent) i una del 

treball productiu, de la tasca de manufactura de l’artífex. Si no m’equivoco en l’apreciació, 

tenim aquí, aleshores, un testimoni veritablement excepcional del cost econòmic del treball 

                                                 
230 GÓMEZ-MORENO 1919, p. 388 
231 La comparació dels documents permet constatar que no es tracta d’un material, perquè l’obra salomònica 
tan s’aplica a objectes de plata com de bronze o coure, i fins i tot d’or (en el cas de la creu citada en la lauda 
italiàna de santa Caterina)..  
232 DOC-165. 
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purament artístic, una valoració quantificada de la feina creadora d’un artífex, qüestió sobre 

la qual hi ha poquíssimes dades precises no només en context català sinó en termes molt 

més generals. 

 

Caldria pensar, en resum, que l’adjectiu salomònic com a indicador d’una obra metàl�lica 

treballada amb motllo, a la fosa, s’hauria introduït per via hispànica. Potser a partir dels 

contactes amb el món islàmic, com sembla lògic, i menys possiblement en època 

hispanogoda, malgrat que Gómez-Moreno havia plantejat aquesta segona possibilitat233. En 

qualsevol cas, el terme hauria tingut un cert ressò (no pas excessiu, cal dir) en els territoris 

cristians de la península Ibèrica durant els segles XI i XII, i més tard hauria pogut arribar 

també a altres àmbits geogràfics. De moment, aquesta sembla l’explicació més raonable per 

a tota aquesta problemàtica. 

  

                                                 
233 Suposo que tenint en compte les al�lusions textuals al tresor d’Amalaric (GÓMEZ-MORENO 1919, p. 388). 
Hem vist, però, que els esments al caràcter salomònic de les peces toledanes són, tots dos, interpolacions 
tardanes en cites textuals de la Historia Francorum de Gregori de Tours. La més antiga de les interpolacions, la 
del Liber Historiae Francorum, és justament contemporània de la conquesta àrab de la península Ibèrica, i 
sembla improbable que reflecteixi un concepte d’època anterior. 
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CAPÍTOL 2 

Els orfebres 
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Aurifex: opus ex auro faciens1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi ha pràcticament informació sobre els orfebres que treballaven als comtats catalans en 

època romànica. No en coneixem els noms, no hi ha referències documentals que els 

esmentin de manera precisa, ni hi ha notícia expressa de l’existència de tallers. El panorama 

és àrid, un desert. L’estudi dels artistes del metall s’ha d’abordar de manera 

extraordinàriament indirecta, tant o més que l’estudi de les obres que van produir aquests 

artistes, generalment perdudes. 

 

De fet, en termes generals, el rastre de noms d’artífexs dedicats a qualsevol àrea tècnica de 

la creació artística o arquitectònica plenomedieval és francament exigu a Catalunya. Les 

obres signades són poques, i els documents tampoc no aporten un cabal informatiu gaire 

important, quantitativament. És veritat que es coneixen els noms d’alguns constructors, des 

del misteriós Fedantius registrat a Sant Cugat del Vallès pels volts de l’any mil, fins als 

mestres d’obres de les grans empreses de finals de segle XII i principis del XIII, per als quals 

sí que hi ha informacions prou notables vinculades als seus contextos professionals i fins 

personal: Ramon lambard a la Seu d’Urgell, Pere de Coma a Lleida, frater Bernardus a 

Tarragona2. També algunes signatures proporcionen noms d’escultors (l’insigne Arnau 

Cadell que s’autoretrata a Sant Cugat; l’obscur i tècnicament rude Mirus, o Mir, de l’església 

de Sant Pere de Madrona; o l’actiu i refinat Ramon de Bianya), de pintors (el miniaturista 

Gualterus referit en el ms. 42 de Ripoll; el Magister Alexander d’origen grec establert al 

Conflent; el Iohannes Pictor que signa dos frontals d’altar de l’anomenat taller de la 

Ribagorça), o fins i tot algun possible nom de brodadora (la coneguda Elisava, al penó de 

sant Ot, la Maria de l’estola de Sant Narcís). Tot i així, els artistes identificats són 
                                                 
1 D’un glossari ripollès (ACA, Ripoll, ms. 74) (ALTURO 1990, p. 146). 
2 Hi ha un estudi de Francesc Fité sobre els arquitectes documentats del romànic català on es tracten aquests i 
alguns altres casos (FITÉ 1999). La figura de Ramon lambard és possiblement la que més interès historiogràfic 
desperta, en bona mesura per la conservació del seu contracte (DURAN-PORTA 2005). 
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indiscutiblement escassos3. En conseqüència, la història dels artistes del romànic català s’ha 

elaborat, fonamentalment, a partir de les obres conservades, segons la vella metodologia 

atribucionista basada en la definició acadèmica de mestres i de tallers. Una metodologia 

certament irregular i problemàtica, constantment subjecta a revisió, però que en tot cas ha 

proporcionat resultats de cert consens, sobretot en relació amb les arts pictòriques, gràcies 

a l’abundant conservació d’obres murals i de pintures sobre taula4. 

 

Respecte de les arts sumptuàries, per desgràcia els documents són veritablement muts, i les 

obres conservades són tan escasses i intermitents que no permeten elaborar cap sistema 

d’aproximació conjunt, cap construcció teòrica sobre la seva articulació geogràfica o sobre 

l’evolució cronològica dels seus supòsits creatius. Cap de les obres conservades és tampoc 

autògrafa, de manera que la història de l’orfebreria romànica a Catalunya no només és una 

història pràcticament sense objectes, ai las, sinó també una història sense noms.  

 

I tanmateix, és clar, els artistes existien, treballaven, creaven objectes preciosos, peces de 

valor. Objectes que en ocasions podien ser de notable ambició plàstica, més sovint potser 

amb menys pretensions, però que en tot cas sempre eren útils i atractius als ulls dels 

comitents o dels compradors. No hi ha motius per pensar que el relleu i l’estatus social 

d’aquests artistes orfebres fos, aquí, menor que en altres indrets, però a la vista de les 

informacions proporcionades per les fonts, tal vegada no va haver-hi cap figura que 

destaqués de manera prou rellevant per a significar-se socialment (o documentalment), tal i 

com alguns orfebres actius en altres territoris europeus van fer-ho. No hi ha rastre, a 

Catalunya, de cap Tuotilo ni de cap Vuolvinus, ni tampoc de cap Godefred de Huy, de cap 

Hugo d’Oignes, de cap Nicolau de Verdum. És clar que, malgrat la posició elevada de les 

arts orfebres entre les arts mecàniques, i malgrat el corresponent respecte tingut als seus 

conreadors, les figures veritablement singulars de la orfebreria alt i plenomedieval són 

excepcionals. En realitat, deixant de banda aquests casos particulars que acabo d’esmentar, i 

                                                 
3 Hi ha també alguns noms, molt pocs, testimoniats en la documentació antiga, sobretot de pintors; només 
ocasionalment, però, daten d’abans del segle XIII (MAS 1912, p. 217-219 i 434; GUDIOL 1927-1955, I, p. 56-84 
[pintors] i III, p. 39-60 [copistes i miniaturistes]). Cal destacar encara, respecte d’aquesta qüestió en general, la 
recent publicació on line de l’Índex Magistri Cataloniae, compendi d’informacions biogràfiques que pretén posar 
al dia els coneixement sobre els artistes actius a la Catalunya medieval. L’índex ha estat un dels objectius del 
grup de recerca homònim (“Magistri Cataloniae, Artistes, patrons i públic: Catalunya i el Mediterrani, s. XI-
XV”), del qual he tingut la fortuna de format part. Encara en fase de creació, l’índex és consultable al web: 
www.magistricataloniae.org. 
4 Anna Orriols ha publicat recentment un complet estat de la qüestió sobre les arts pictòriques del romànic 
català, amb ponderades reflexions sobre la metodologia historiogràfica (ORRIOLS 2014a). 
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algun altre5, havia d’haver-hi poques diferències entre els anònims artífexs del frontal d’or 

de la catedral de Girona i els millors orfebres d’altres indrets del continent europeu, la 

informació sobre els quals és sempre molt vaga i es conserva només gràcies a la casualitat i 

l’atzar. Per posar només un parell d’exemples: molt poca cosa sabem de l’Adelelmus 

responsable de la celebèrrima Verge daurada de Clermont, o del mestre John de Sant 

Albans que esmenten els escrits de Matthew Paris, o encara del Reinier de Huy 

responsable, en principi6, de l’espectacular font baptismal de Sant Bartomeu de Lieja. Com 

deia, la diferència principal dels orfebres catalans amb aquests artífexs és que el seu nom no 

apareix registrat en cap crònica històrica, ni consta en cap document notarial, ni en cap 

inscripció dedicatòria. Ni tampoc en cap signatura gravada en l’obra7. 

 

La qüestió no és irrellevant. De la majoria de grans noms de l’orfebreria plenomedieval se’n 

coneixen molt poques coses, i el catàleg de les seves obres és fruit sobretot d’atribucions 

basades en l’anàlisi d’estil. Posem un altre cas conegut, el de Roger de Helmarshausen, per 

exemple. Només el document de cap a l’any 1100, pel qual el bisbe Enric de Werl 

concedeix una sèrie de béns a l’abadia de Helmarshausen per paga d’una creu d’or i d’un 

scrinium dedicat als sants Kilian i Libori “obrats pel monjo Roger”, proporciona el nom de 

l’orfebre, al qual s’han atribuït una sèrie de peces (no sempre gaire vistoses, per cert) per 

comparació amb l’altar portàtil conservat a Paderborn que es pot identificar, segurament, 

amb el scrinium de què parla el document. És clar, la importància de Roger queda fora de 

dubte si és correcta, com bé sembla, la seva identificació amb Teòfil, però des del punt de 

vista estrictament productiu, estrictament artístic, tal vegada la transcendència del seu nom 

hagi estat sobredimensionada8. 

 

                                                 
5 Caldria fer referència, si més no, a les figures històriques dels sants orfebres, especialment Eloi de Noyon (s. 
VII) i en menor mesura Dunstan de Canterbury (s. X), que reflecteixen la –diguem-ho així– la legitimitat quasi-
espiritual de la pràctica de l’orfebreria, activitat que es considerarà llargament apropiada per als eclesiàstics 
medievals, com demostren algunes altres figures de relleu: Bernward de Hildesheim, Witigo de Reichenau, 
Thiemo de Salzburg (DODWELL 1996a, p. 155). 
6 Malgrat la presència documental d’un Reinerus aurifaber, cap text no vincula aquest artífex amb l’obra liegesa 
(GEORGE 2012, p. 226-227). 
7 I això que les signatures d’orfebres són relativament abundants a partir del segle XI (LECLERCQ-MARX 2001, 
p. 6-11). En bona mesura, reflecteixen el paper social dels orfebres i l’acceptació del seu art, l’estatus elevat 
del qual deriva del contacte amb els materials preciosos (LECLERCQ-MARX 2000, p. 97-104). 
8 Els estudis sobre Roger-Teòfil són naturalment nombrosos, bé que sobretot centrats en les aportacions del 
tractat, que s’ha editat i traduït en diverses ocasions (DODWELL 1961; HAWTHORNE & SMITH 1979); hi ha, 
per cert, en curs, una traducció al català del tractat, per part de Marta Segarrés i Gisbert (Universitat de 
Barcelona). Assumida la identificació entre el tractadista i l’orfebre, la traça sobre la figura és 
extraordinàriament complexa i interessant (COLLARETA 2004), però és lícit de preguntar-nos si l’artífex hauria 
despertat tant d’interès i entusiasme (LASKO 2003, p. 180-182) de no ser a la vegada l’autor del cèlebre 
receptari. 
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Moltes altres figures que la tradició i la moderna historiografia de l’art han convertit en 

rellevants són tant o més problemàtiques, i per altra banda hi ha noms d’orfebres 

documentats que, per no haver-se conservat cap obra que se’ls pugui atribuir, queden en 

simples notes a peu de pàgina en els estudis dedicats a les arts sumptuàries medievals. És el 

cas de l’Adelelmus de Clermont que acabo d’esmentar, la fama historiogràfica del qual dista 

molt d’acostar-se a la que ha assolit la seva celebrada Mare de Déu9, o el de l’eminent 

Rodulfus que treballa a Fleury per a l’abat Gauzlinus10; o encara, el dels orfebres 

suposadament germànics que hi ha documentats a la zona de la Rioja: l’Almandus 

identificat per inscripció com a responsable del frontal d’altar de Santa Maria de Nájera, i 

els Engelram i Rudolf, pare i fill, que són representats en una de les plaques d’ivori de l’arca 

de San Millán de la Cogolla (fig. 2.1)11. 

 

Vist en perspectiva, doncs, l’absència de noms documentats en context català no ha de 

considerar-se pas significativa d’un context productiu especialment pobre o menor, idea 

que per altra banda la documentació és prou clara en no correspondre. En realitat, i malgrat 

que no sempre és fàcil de justificar-ho documentalment, l’àrea catalana s’inscriu en una 

àmbit de progrés artístic i cultural que inclou el Llenguadoc i, en termes generals, tota l’àrea 

meridional o mediterrània d’Europa occidental. L’acusada desaparició de les obres més 

destacades del període obstaculitza notablement la possibilitat de codificar i sistematitzar 

aquesta relació, que deuria ser especialment remarcable i fructífera durant el segle XI, època 

en què es produeixen, aquí i allí, les obres de més riquesa i ambició monumental, vinculades 

a la decoració interior dels temples12. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Escultura que, com se sap, es coneix només pel dibuix que il�lustra el text de la visió del monjo Robert 
copiat en un manuscrit alvernès (GABORIT-CHOPIN 2005, p. 378-379). 
10 La Vita Gauzlini no s’està de comparar-lo, seguint el tòpic, amb el Besaleel bíblic: Rodulfus, in omnia arte 
fusoria peritissimus, velut alter Beseleel (BAUTIER & LABORY 1969, p. 132). 
11 De fet, Bango planteja la possibilitat d’identificar un dels orfebres representats en l’arca amb l’autor del 
frontal de Nájera, el nom del qual (Almandus) caldria entendre com a gentilici connotat de categoria 
professional (BANGO 2007, p. 59). De tota manera, no és gens segur que en data tant reculada com la primera 
meitat de segle XI s’usin gentilicis en sentit professional; tots els exemples coneguts són sempre força 
posteriors (DURAN-PORTA 2005, p. 27). 
12 Assumpte que es tracta en el capítol 6 del present treball. 
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2.1. Un rastre feblíssim: notícia d’orfebres 

 

Algunes notícies documentals sobre orfebres, escasses i –amb una sola excepció– més aviat 

poc rellevants, sí que existeixen. Són prou conegudes per la bibliografia, malgrat que no 

s’han sistematitzat mai de manera específica, ni se n’ha valorat alguns detalls d’interès 

indiscutible. De fet, dins del tradicional desinterès de la historiografia del romànic català per 

l’orfebreria, la qüestió dels tallers i dels artífexs ha estat desatesa completament, fins i tot en 

les poques publicacions que paren atenció al tema, generalment centrades, però, a la 

consideració dels artistes (ja documentats o coneguts) d’èpoques posteriors13. Sigui com 

sigui, el desplegament d’una sèrie de tallers orfebres a la Catalunya comtal és de totes totes 

inqüestionable, com es demostra per l’efectiva presència d’algun orfebre documentat amb 

certesa, així com per altres arguments, indirectes però també molt sòlids. 

 

Veritablement, sense l’existència dels dits tallers actius als comtats catalans no es 

comprendria l’abundància notabilíssima d’objectes sumptuaris que reporten els documents, 

la quantitat dels quals no és pas possible d’assumir només a partir de la importació de 

peces. Confirmen també l’existència d’artistes autòctons alguns dels procediments bàsics de 

producció, especialment els esforços relacionats amb la recuperació i el reciclatge dels 

materials com a sistema d’aprovisionament bàsic sobretot dels metalls, i encara més 

específicament, el costum habitual de renovar o embellir les obres existents a partir de 

llegats i donacions progressives. Aquests processos operen sempre en contextos locals, i 

això requereix de la presència d’orfebres certament establerts al territori14. 

 

Per altra banda, i en termes més generals, també cal dir que fóra molt difícil d’entendre 

l’esclat importantíssim de l’orfebreria gòtica catalana, sobretot a partir dels volts del 1300, 

sense una base anterior consolidada de tallers i d’artistes versats en l’art dels metalls, més 

encara tenint en compte que una part majoritària dels artífexs tardomedievals que treballen 

a Catalunya o a la corona d’Aragó són, inequívocament, figures locals. Així, el pes de les 

tradicions ha de ser considerat com una prova més de la presència d’orfebres en època 

romànica, l’obra i el caràcter dels quals si més no queda com a pòsit per a l’evolució de la 

baixa edat mitjana.  

 

                                                 
13 Vegeu, per exemple, les diverses publicacions de Núria de Dalmases, centrades en el període gòtic però que 
solen incloure una panoràmica breu de l’orfebreria anterior (DALMASES 1979, p. 9-20). 
14 Sobre la reutilització com a sistema fonamental per a l’aprovisionament de metalls: capítol 1, p. 51-52. 
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Del que no hi ha pas constància, en canvi, a Catalunya, és que en època avançada els 

orfebres s’agrupessin en corporacions professionals, a la manera dels anglesos que 

apareixen documentats ja l’any 1180, és veritat que com a organització de caràcter 

associatiu sense regulació oficial atorgada pels poders públics15. Corporacions similars, i 

oficialitzades, sabem que eren plenament operatives a París a mitjans de segle XIII, i no és 

impossible que també algun tipus d’associacionisme corporatiu, però de base 

fonamentalment religiosa, és a dir una confraria, fos present a Barcelona i en alguns altres 

centres catalans abans del segle XIII16. És conegut que la primera notícia sobre una 

corporació professional a Barcelona data del 1218 i es relaciona amb els molers de les 

pedreres de Montjuic17, però les notícies sobre altres corporacions tendeixen a ser més 

tardanes, almenys de finals de segle XIII. Pel què fa als orfebres, data del 1297 la primera 

regulació coneguda de la seva activitat, corresponent als argenters de Perpinyà i atorgada 

pel rei Jaume II de Mallorca; l’esment als sobreposats de l’ofici confirma l’existència d’una 

associació professional ben establerta ja, jerarquitzada, malgrat que el control sobre el 

punxó per marcar la plata queda en mans dels cònsols municipals18. La fundació de la 

confraria de sant Eloi, un any després, a València, confirmada per Jaume II el Just, permet 

pensar també en l’associacionisme dels orfebres al regne valencià, malgrat que el document 

remet tan sols a qüestions pròpies de la fraternitat religiosa (on s’incloïen també ferrers i 

albetaires) i no pas ordinacions de l’ofici19. Per al cas de Barcelona, cal esperar pràcticament 

un segle, fins al 1381, per a tenir documentació oficial respecte de la corporació d’argenters 

(que naturalment existia amb anterioritat, almenys també des de dates pròximes al 1300), en 

un privilegi concedit per l’infant Joan, futur Joan I, relacionat amb l’elecció de 

representants per a la diada de sant Eloi i amb alguns altres aspectes del govern i activitats 

de la dita corporació20. 

 

                                                 
15 L’associació és multada, junt amb altres incipients gremis professionals londinencs, per haver-se constituït 
com a tal sense la corresponent aquiescència oficial (CHERRY 1999, p. 11, 52). 
16 La precocitat de l’associacionisme religiós a Catalunya està ben documentat. Per contra, la dependència 
directa dels gremis professionals d’aquestes confraries antigues és tema encara de debat (RIERA I MELIS 
1993a, p. 294-296). 
17 La notícia del 1218, un privilegi de Jaume I, es coneix només per dues confirmacions del segle XIV (RIERA I 
MELIS 1993a, p. 297). La importància econòmica de la producció de moles barcelonines, que s’exportaven a 
tot el sud d‘Europa, sembla que motiva la precocitat de l’associacionisme dels seus fabricants. 
18 El document, conservat a Perpinyà (APO, BB 7 fol. 38r), és publicat des d’antic (ALART 1888, p. 119-121). 
Algunes disposicions de l’ordenament són molt interessants, com el requeriment d’ús exclusiu d’argent de 
Montpeller, o la prohibició de daurar els anells i la resta de peces obrades, entenc que per evitar fraus. 
19 DALMASES 1992d, I, p. 46-47. 
20 Privilegi referendat per Martí l’Humà el 1401. Per a la història (i els documents) del gremi d’argenters de 
Barcelona: GONZÁLEZ Y SUGRAÑES 1915, I, p. 187-454 (en esp. p. 196-200 i 295-298). Vegeu també: 
DALMASES 1985, p. 17-20. 
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2.1.1. La qüestió dels moneders 

 

Tornant al marc cronològic que ens ocupa, cal dir que la major part de documents que fan 

referència a artífexs que treballen amb metalls a la Catalunya romànica no al�ludeixen 

exactament a orfebres o argenters sinó, de manera molt específica, a moneders o fabricants 

de moneda. Aquests moneders són habitualment esmentats com a aurifices o aurifabri, i més 

ocasionalment també com a monetarios. El primer concepte, de fet, es correspon exactament 

amb el d’orfebre, tal i com apareix en els glossaris de l’època21, però en les fonts que 

tractem sembla reservat als responsables de l’encunyació de monedes. És clar, les qualitats 

estètiques d’aquestes monedes permetrien, certament, atorgar a aquests professionals també 

en certa manera la qualitat d’artistes, però naturalment el seu àmbit d’actuació és 

sensiblement distint del dels veritables orfebres, creadors d’objectes sumptuaris i no pas 

dissenyadors de tipus monetaris. És clar, queda sovint el dubte de si aquests mateixos 

moneders podien a la vegada exercir com a orfebres strictu sensu, i produir per tant veritables 

objectes d’art. No és pas impossible de pensar que fos així, tal vegada sobretot en èpoques 

primerenques, però en tot cas la documentació no ho confirma de cap manera. Per altra 

banda, la producció de monedes requeria de personal divers i especialitzat, i el qualificatiu 

d’aurifabri sembla molt vinculat als directors o responsables principals de l’operació (els 

empresaris, per dir-ho així), la relació dels quals amb el procés estricte de fabricació de les 

peces (amb el disseny dels tipus) no sabem si era tan directa com el nom fa suposar; 

probablement no22. 

 

La major part dels primers moneders documentats als comtats catalans són generalment 

jueus, cosa que d’altra banda és freqüent també en altres territoris d’Europa23. L’encunyació 

de moneda es fa, sinó sota mandat, sí almenys sota autorització (o, almenys, un laisser faire) 

dels comtes de Barcelona24. El més antic d’aquests moneders jueus s’anomena Bonhom, i 

és ben documentat a la Barcelona de la primera meitat del segle XI25. Es tracta d’un banquer 

i prestamista, figura significativa del call de la ciutat, que encunya els primers mancusos 
                                                 
21 Vegeu n. 1. 
22 La producció monetària requeria d’un sistema amb personal encapçalat per tallador (que sí que havia de ser 
especialista en el treball del metall) i secundat per un avaluador dels materials, els guardes o controladors 
permanents del tiratge monetari, etc. (DUMAS 1986 , p. 485-486) 
23 En realitat, l’encunyació de monedes era una de les ocupacions tradicionals dels jueus, d’entre les 
relacionades amb el poder polític, a l’Europa medieval (ROTH 2003, p. 450-452). 
24 La historiografia ha posat sempre de relleu el caràcter privat de les primeres encunyacions barcelonines, 
potser fins a l’època de Ramon Berenguer I (BALAGUER 1999, p. 72). 
25 Vegeu l’anàlisi de la figura a: BONNASSIE 1979-1981, I, p. 332. 
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barcelonins a imitació dels dinars d’or que arriben des de l’al-Andalus. La sèrie d’aquests 

mancusos, alguns dels quals van signats (fig. 2.2), és batuda entre 1018 i 1035 

aproximadament. Fins a quin punt era personalment responsable del disseny monetari es fa 

difícil de dir. Al personatge se’l documenta també en algun contracte comercial més o 

menys contemporani (per exemple, el 1036 s’esmenta una vinya com a propietat del seu fill: 

vinea filius condam Bonnom Hebreo). Després de la mort de Bonhom, un altre moneder jueu 

anomenat Enees el succeeix en l’encunyació de mancusos barcelonins, sembla que sota 

control més directe de l’òrbita comtal, en època de Ramon Berenguer I26. De monedes 

encunyades per Enees n’hi ha entre 1036 i fins a mitjan segle XI. Com en el primer cas, res 

no permet assegurar que el personatge fos, pròpiament, un veritable orfebre. 

 

Un tercer cas podria plantejar més dubtes en aquest sentit, perquè la seva producció 

monetària no està identificada. És un altre jueu, anomenat Joseph, identificat com a aurifex 

en dos documents un xic més tardans, de la dècada del 1070, on de fet se l’esmenta com a 

pare de dos altres personatges, Berzellai (qui fut filius Joseph ysraelite aurificis), que el 1070 ven 

una vinya al clergue Berenguer Adroer, i Boni Ysaac (cuius pater nuncupatus fuit Ioseph aurifex), 

propietari d’unes terres que s’esmenten com a afrontació en un document de compra-

venda d’un altre alou, el 107327. Carreras Candi considerava aquest tercer personatge, 

Joseph, no pas com un moneder sinó com un veritable orfebre, i així ho ha recollit part de 

la historiografia posterior28. Tanmateix, no sembla que hi hagi cap diferència amb els dos 

casos anteriors, i el personatge era, molt possiblement, un altre banquer jueu dedicat a la 

fabricació de moneda i també al préstec, no pas un orfebre especialitzat29.  

 

L’encunyació de moneda, sota l’autoritat comtal, va continuar essent com és lògic un 

assumpte econòmic important a Barcelona. És per això que la documentació reporta molts 

altres noms de moneders o de personatges involucrats en el sector, que poden mantenir la 

denominació d’aurifex, però que progressivament reben sobretot el nom de monetarios30. El 

més possible és que calgui descartar una relació directa de tot aquest món numismàtic amb 

                                                 
26 MONTALBÁN 1995, p. 49. 
27 Vegeu: MIRET I SANS 1916, p. 571-572 i 579. 
28 Carreras Candi el considera l’únic joyer barceloní que trovam a la Barcelona comtal (CARRERAS Y CANDI s.d., p. 
274, n. 548). Els historiadors de la moneda comtal, en canvi, no tracten el nom perquè no hi ha cap sèrie 
monetària signada. 
29 De fet, a aquest Joseph se’l suposa membre d’una de les nissagues més riques i influents de la Barcelona 
jueva, i l’avi del rellevant talmudista Yehudà ben Barzilay ha-Bargeloní (ROTH 2013, p. 207). 
30 Com es veu en les diverses concessions per a encunyació de moneda de plata de Ramon Berenguer I 
(BOTET 1908-1911, I, p. 200-202) 
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el de la producció d’objectes de luxe, si bé cal reconèixer que, senzillament, no hi ha dades 

que confirmin o que desmenteixin aquesta relació. La presència de jueus continuarà sent 

important a partir de la segona meitat del segle XI, però no pas exclusiva. En realitat, ja hi 

ha una referència a un monetarius aparentment cristià, anomenat Giscafred, a finals de segle 

X31, i a partir de la segona meitat del segle XI els noms cristians són bastant habituals. Per 

exemple, el Berenguer Adroer que acabem d’esmentar comprant una vinya al fill de l’aurifex 

Joseph, havia arrendat el 1066 (junt amb Bonfill Fredal i el jueu David) l’encunyació de 

moneda de plata a Ramon Berenguer I32. Curiosament, durant el segle XII l’esment 

documental de moneders és relativament escàs i, en canvi, torna a ser rellevant a partir de la 

segona meitat del segle XIII, per causes que desconec33. 

 

Que els responsables jueus de l’encunyació de moneda no fossin orfebres no vol dir que no 

hi hagués jueus dedicats al treball dels metalls i els materials preciosos. La tradició de les 

comunitats hebrees del Mediterrani en relació amb el comerç de béns de luxe és ben 

documentada, així com la particular vinculació d’aquestes comunitats amb determinats 

treballs artístics vinculats a les arts del luxe, molt particularment dins de l’àmbit de la 

joiera34; menys habitualment deurien intervenir en la producció d’orfebreria cristiana d’ús 

litúrgic. No hi ha dades al respecte per a les cronologies amb què ens movem, però sí que 

són coneguts alguns joiers jueus d’èpoques posteriors, treballant particularment per a la 

monarquia. Així, per exemple, l’any 1276 es coneix l’empenyorament d’una sèrie de joies 

per part de l’infant Pere, fill de Jaume I (futur Pere el Gran), entre els quals VI teyels d’aur ab 

seyal d’aguila fets a obra de Seyn Salamó, nom que delata l’origen de l’orfebre35. L’existència de 

tallers de joieria als calls catalans, per altra banda, ve confirmada també per una sèrie de 

                                                 
31 El personatge és objecte de judici per haver batut monedes de pes adulterat (JARRET 2009, p. 238). Tal 
vegada es tracta del mateix Guifret que cita Botet i Sisó d’un document del 1014 (BOTET 1908-1911, I. p. 31). 
32 BOTET 1908-1911, I, p. 37 i 201-202. La relació de Berzellai i Adroer permet suposar la pertinença de tots 
dos al sector de la fabricació monetària (on jueus i cristians actuaven, veiem, conjuntament), i una certa 
vinculació per tant a la cort comtal. 
33 Potser per simple atzar diplomàtic. Hi ha documentats alguns noms, on es perceben continuïtats familiars: 
els germans Guillem i Pere Bernat, Guillem Ramon (del qual se citen el pare i el fill també moneders) (BOTET 
1908-1911, I, p. 54 i 64). Per al segle XIII, el Diccionari Ràfols recull al voltant d’una quinzena de noms 
coneguts, sempre abans de 1300 (RÀFOLS 1951, I, p. 37-38, 62, 65, 142, 362, 453; II, p. 522; III, p. 95, 156-
157). 
34 En termes generals, durant la plena edat mitjana (almenys fins a finals de segle XIV) no hi ha joiers 
especialitzats que es diferenciïn professionalment dels orfebres (LIGHTBOWN 1992, p. 49). Això no obsta a 
pensar que alguns artífexs hi estiguessin especialitzats, el què sembla especialment probable en el cas de jueus, 
malgrat que el tema requereix de més aprofundiment. 
35 L’empenyorament, datat de cap a 1275-1276, inclou nombroses altres peces orfebres entre copes i elements 
de l’ornat del vestuari com els mateixos teixells (que són elements metàl�lics aplicats a mantells i altres peces 
d’indumentària). Publica el document: SOLDEVILA 1950-1956, I, p. 474. 
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troballes arqueològiques, encara que de peces menors (bàsicament anells, i de poca 

categoria), localitzades en contextos funeraris36. 

 

 

2.1.2. Un orfebre documentat al monestir de Ripoll  

 

Deixant de banda els moneders, les fonts catalanes només reporten en època romànica, que 

sapiguem, un sol orfebre específicament esmentat com a tal. S’esmenta en un document 

ripollès que deixa el personatge anònim, però que en proporciona dades molt interessants. 

Aquest document i tot el seu context històric és a bastament conegut, però diria que 

aquestes dades complementàries sobre la figura de l’orfebre no han estat fins ara 

analitzades tan detingudament com caldria. 

  

A Ripoll, almenys una part del mobiliari litúrgic que decorava l’altar major, obrat en època 

de l’abat Oliba, va ser requerit a mitjan segle XII pel comte Ramon Berenguer IV, que 

necessitava el metall per al finançament d’accions militars37. Un document del 1141 

confirma la requesta comtal, que consta de 200 lliures de plata i que és inevitablement 

satisfet pels monjos. La comunitat ripollesa va rebre, a canvi de la plata, les rendes d’un 

alou comtal pròxim al monestir, mitjançant les quals havien de ser reposades les peces 

sostretes. En un capbreu dels rèdits obtinguts d’aquest alou s’evoca la reconstrucció de 

l’aparell litúrgic desmuntat, fent esment concret d’algunes de les peces manllevades, el 

baldaquí que cobria l’altar, una creu de grans dimensions i un ric Evangeliari amb cobertes 

metàl�liques38. El mateix document, i això és el què ens interessa ara, consigna també els 

pagaments realitzats a l’orfebre responsable dels treballs: 

 

Et artifex istius opere dispensavit cum sociis suis modiium tritici et XII sextarios 

berguitanos, et cotidie inter argentum [sic]39 ad abluendum ad potandum II 

canadels.40 

                                                 
36 El més conegut és potser l’anell trobat en un enterrament femení de la necròpoli de Montjuïc, amb una 
inscripció que l’atribueix a Astruga. És de cronologia tardana (segle XIII o XIV). Vegeu capítol 7, p. 419. 
37 L’assumpte ha estat estudiat especialment per: ALTÉS 2002, p. 61-69. El document en qüestió ja s’havia 
editat anteriorment (BISSON 1984, p. 56-58). El fons econòmic de la qüestió el tractaré al capítol 4, p. 223. 
38 DOC-163.  
39 Cal creure que hi ha un error en la transmissió del text original, de manera que hauria de corregir-se inter 
argentum per inter agendum (és a dir “mentre fan la feina”); només d’aquesta manera l’oració té sentit: als artífexs 
se’ls proporciona diàriament l’aigua per a beure i rentar-se. Dec la correcta interpretació de la frase a la 
intuïció d’Anna Orriols, i agraeixo també molt especialment l’ajuda de la dra. Gemma Puigverd, professora 
titular de filologia llatina de la UAB, que ha confirmat la correcció de l’ús del sintagma inter agendum. 
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Malgrat que el text no dóna el nom del mestre, ni en detalla el caràcter o la procedència, les 

dades ofertes aclareixen, com deia, algunes coses. En primer lloc, el fragment confirma 

l’existència d’un artista treballant al monestir, artista que, a la vista del tracte i el tipus de 

pagament, no sembla pertànyer pas a la comunitat sinó que és arribat des fora; 

possiblement es tracta d’un orfebre laic, malgrat que això no queda del tot explícit41. 

 

En segon lloc, el text revela explícitament que l’artífex treballa amb diversos ajudants 

(sociis), d’on cal suposar per part del monestir la contractació d’un petit equip d’orfebres 

dirigit per un mestre principal, i amb col�laboradors o treballadors secundaris. Aquesta 

estructura de petit obrador resulta molt adequada al context cronològic, i va d’acord amb el 

què es coneix en relació amb els tallers relacionats amb altres tècniques artístiques. La idea 

de grans tallers instal�lats en monestirs o catedrals, que de vegades apareixen en algunes 

fonts, havien de ser en època romànica molt excepcionals, i tampoc les estructures rígides 

de tipus diguem-ne pseudoempresarial característiques de l’època gòtica sembla que 

existissin en aquest període anterior.  

 

Una tercera informació destacada que proporciona el capbreu del 1151 són els emoluments 

en espècie rebuts per l’artífex, tant el contingut d’aquests com el seu nombre. La despesa 

monàstica vinculada a aquests emoluments és d’un modi i dotze sextaris42 de blat, és a dir 

una quantitat de cereal que podria rondar molt aproximadament els 140 quilos. Deixant de 

banda els problemes metrològics que susciten aquestes dades43, la quantitat és certament 

considerable i lògicament havia de servir per a pagar tot l’equip d’orfebres contractat, no 

pas únicament el mestre principal. En tot cas, trobem aquí un dels escassos exemples 

documentats de pagaments a artistes en època del romànic. Potser pot comparar-se amb 

d’altres casos coneguts a Catalunya, com el de l’arquitecte Ramon lambard, responsable de 

les obres finals de la catedral de la Seu d’Urgell, que en dates un xic més tardanes (ca. 1175-
                                                                                                                                               
40 La cita és en una segona part del capbreu, diferenciada. Transcric de l’edició de Bisson, que tanmateix data 
més tardanament, al voltant del 1160 (BISSON 1984, p. 58). Cal dir que en la primera part del document també 
hi ha una referència als pagaments a l’artífex, que sembla complementària a l’altra: “Magistro, vero, inter 
panem et vinum et carnem et civatem dedimus CCC.XXX et VI solidos de radencon.” (BISSON 1984 p. 57) 
41 Vid. infra per a la hipòtesi de Manuel Castiñeiras sobre els artistes-clericus, que podria ser aplicada en aquest 
cas. 
42 Altés transcriu “solidos berguitanos” per comptes de sextarios (ALTÉS 2002, p. 94). Però és més factible 
considerar que el text parla de mesures de cereal (a afegir al modi) que no pas de monedes de compte. Els 
únics esments a sous berguedans daten de finals de segle X (BALAGUER 1999, p. 186-187). 
43 La dificultat per a conèixer detalladament el valor dels pesos i mesures medievals, en aquest cas el modi i el 
sextari, dificulta enormement l’apreciació de les quantitats referides. Sobre el modi, particularment: RIU 1992, 
p. 118-119. Utilitzo aquí –una mica vagament–, l’equivalència clàssica del modi a 80 kg, i entenc el sextari 
com la setzena part del modi (ca. 5 kg). 
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1181) era contractat pel capítol urgellenc a canvi del cibum canonicale, els beneficis del qual 

obtenia com a laic donat a la pròpia canònica44. Aquí, el mestre orfebre de Ripoll no pot 

pas incorporar-se dins la comunitat benedictina que el contracta, però fa l’efecte que el 

sistema té algun punt de similitud. Cal imaginar un artista laic instal�lat al monestir amb el 

seu taller, i que cobra –com era habitual– en espècie, en quantitats de cereal. A tals 

quantitats s’hi afegeixen també les dues canadelles d’aigua per beure i rentar-se, que se’ls 

proporcionen diàriament mentre dura la feina. 

 

En conclusió, malgrat que no proporciona el nom de l’orfebre, el document de 1151 és una 

font preciosa per a conèixer la realitat dels artífexs, o d’alguns artífexs, dedicats al treball 

dels metalls a la plena Edat Mitjana. I una font única, em temo. Com deia, no hi ha més 

notícies d’orfebres en tota l’abundant documentació catalana conservada de l’època que 

aquí tractem, i cal esperar fins a la segona meitat del segle XIII perquè reapareguin els 

esments explícits. Llavors, en un context que ja cal vincular plenament a l’orfebreria gòtica i 

que sobrepassa, doncs, els límits d’aquest treball, comença a conèixer-se la identitat 

d’alguns mestres, si bé cal insistir en què les dades són molt escasses fins que no comença 

el segle XIV45. 

 

 

 

2.2. Artífexs i tallers: panorama general 

 

Si les informacions sobre orfebres són pràcticament nul�les a la documentació 

plenomedieval, les fonts queden igualment mudes a l’hora de parlar de l’emplaçament, 

característiques i ocupacions dels tallers d’orfebreria de la Catalunya romànica, de manera 

que tot allò que pugui dir-se depèn d’interpretacions fetes a partir de les dades que hi ha 

d’altres contextos geogràfics i, tot sovint, de contextos cronològics posteriors, així com a 

partir de l’anàlisi d’algunes notícies documentals que, indirectament, semblen reportar 

algunes informacions d’interès. Es fa difícil d’extreure conclusions segures a partir de fonts 

                                                 
44 El cas de Ramon lambard, ben conegut gràcies a la conservació del contracte (DURAN-PORTA 2005), té 
diversos paral�lels contemporanis, sempre en el món de l’arquitectura. Un de ben conegut, també, és el del 
mestre d’obres Pere de Coma a la Seu Vella de Lleida (BANGO 1991, p. 30-32). 
45 Del darrer quart de segle XIII es coneix documentalment el nom de dos orfebres de Perpinyà: Ramon 
Barbra (1279) i Pere Johan (1285) (AUSSEIL 1994, p. 66 i 141-142). A la nòmina s’hi podria afegir un mestre 
París o Paris que està documentat com a argentarius al servei de Jaume I, sempre que no es tracti d’un 
encunyador de moneda, possibilitat que no es pot pas descartar (vid. infra, n. 283). 
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tan limitades, de manera que potser és més pràctic presentar tot allò que sabem a partir dels 

dubtes i assumir que, en bona mesura, aquests són irresolubles. 

 

Una qüestió prèvia a considerar és la mateixa disposició física dels tallers, entesos com a 

espais de treball. Ni les fonts, ni tampoc l’arqueologia, no ofereixen cap informació 

específica per al context català, de manera que per a imaginar on eren i com eren aquests 

tallers només es pot recórrer a les escasses descripcions que es conserven en alguns textos 

medievals vinculats a altres territoris. Les més conegudes són, potser, les de Teòfil i 

Alexandre Neckam46. El primer descriu detalladament les característiques ideals d’un taller 

monàstic, que situa en un edifici de grans dimensions, significativament dotat de finestrals, i 

el qual organitza en dos espais diferents dedicats respectivament a la fosa dels metalls i el 

treball del coure, l’estany i el plom, per una banda, i al treball amb els materials nobles, or i 

plata, per l’altra47. La descripció una mica més tardana d’Alexander Neckham, que s’ha 

proposat redactada a partir de l’observació dels tallers parisencs laics de l’entorn del 1200, 

més aviat podria ser una descripció idealitzada d’un taller monàstic anglès, com el que el 

propi Neckam hauria conegut a l’abadia de Saint Albans48.  

 

Totes dues descripcions probablement responen poc a la realitat, menys esplèndida, dels 

obradors plenomedievals. En general, els tallers dels orfebres deurien ser de dimensions 

reduïdes i organitzats físicament de manera pragmàtica, d’acord amb les necessitats 

laborals. Un forn, la taula de treball i l’instrumental imprescindible, havien de ser suficients 

per a dur-hi a terme les tasques pròpies dels artistes del metall: la fosa, el martelleig, la 

soldadura...49 

 

Aquesta artistes, actius a Catalunya, d’on venien? Qui eren? Eren especialistes? Quina 

formació tenien? Cap d’aquestes preguntes té resposta veritablement senzilla. 

 

                                                 
46 I potser pot afegir-s’hi la que hi ha al Dictionnarius de Jean de Garlande, lleugerament posterior (LACHAUD 
2006, p. 102, 112). 
47 La descripció del taller (fabricae) apareix al principi del llibre tercer. Es descriu l’espai de l’obrador i també 
els forns i les eines necessàries (DODWELL 1961, p. 64-72). 
48 Neckham va ser educat a Saint-Albans, on el taller d’orfebreria era especialment significat i el seu record 
podria haver inspirat efectivament la descripció que hi ha al De nominibus utensilium (CAMPBELL 1991, p. 120-
121). Per a la hipòtesi que el taller descrit remet als obradors laics de París: LIGHTBOWN 1978, p. 4-5. 
49 En el Dictionarius de Jean de Garlande (ca. 1220), respecte dels orfebres laics que treballaven al Grand-Pont 
de París es diu només: aurifabri sedent ante fornaces suas et tabellas super magnum pontem et fabricant pateras de autro et 
argento... (JEAN DE GARLANDE 1851, p. 8). En context català, s’han estudiat alguns obradors d’argenters 
gràcies als inventaris conservats dels seus béns, però els més antics daten ja del segle XIV (DURAN I SANPERE 
1915, p. 168-169; ESPAÑOL 1984; MARTÍNEZ SUBÍAS 1990). 
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Respecte de la procedència, cal dir d’entrada que no sembla lògic pretendre que tots els 

orfebres que treballaven als comtats catalans en època romànica fossin estrangers, 

procedents de l’altra banda dels Pirineus, idea que de vegades tendeix a plantejar-se de 

manera implícita i una mica vaga. Cosa que no vol dir que no n’hi hagués, d’orfebres 

arribats de fora, per descomptat. Fins i tot és raonable pensar que aquests artífexs forans 

gaudien d’un reconeixement particular i eren contractats per a obres d’especial envergadura, 

igual com passa més endavant amb alguns bons argenters gòtics d’origen francès, italià o 

germànic50. Per a l’època romànica, però, res no sabem, sinó que la circulació d’artistes 

entre els diferents territoris europeus no era pas tan habitual com la historiografia ha cregut 

en alguns moments, a partir de certes referències documentades, que si precisament es 

destaquen és per l’excepcionalitat del desplaçament51. És agosarat, per tant, considerar la 

presència d’artífexs forans com un aspecte fonamental de l’orfebreria romànica catalana, 

entre altres coses perquè aquest tipus de fenomen, vull dir la contractació de personal 

exòtic, tendeix a registrar-se amb cert èmfasi en les fonts, i aquí no en tenim cap mena de 

testimoni. Per a un centre productor certament important com el monestir de Ripoll, 

Enrico Castelnuovo afirmava fa uns anys que deurien haver-hi arribat artefici de diversi origini 

chiamati dall’abate Oliba, idea que és atractiva però que, senzillament, no pot sostenir-se amb 

cap prova o argument testimonial, i que de fet és una transposició del que sabem amb –una 

mica més de– certesa que va esdevenir-se en altres llocs, com per exemple a Fleury o a 

Montecassino52.  

 

Dit això, evidentment que alguns artistes es desplaçaven a llarga distància, i la 

documentació medieval evoca de manera clara alguns orfebres viatgers, com ara els 

orfebres mosans (aurifabros lotharingos) contractats per Suger a Saint-Denis a mitjan segle 

XII53, o com els esmaltadors llemosins contractats per Inocenci III per a la fabricació de la 

clausura de la confessio vaticana que, suposadament, van traslladar-se a Roma poc abans de 

121554. Així mateix, és perfectament possible que per a la consecució d’alguna de les obres 

                                                 
50 El primer orfebre estranger documentat seria el mestre París (o Paris) que treballa al servei Jaume I (magistro 
Parisio argenterio nostro) i és esmentat en diversos documents valencians de les dècades de 1260 i 1270 (MIRET I 
SANS 1918, p. 484). Malgrat que se l’ha volgut veure com un importador de “les tècniques i formes de la 
capital del regne de França” (ESPAÑOL 2000, p. 278; DALMASES 2008b, p. 23), més aviat em fa l’efecte que es 
tracta d’un altre moneder de cort, el què explicaria la proximitat amb el monarca i les abundants donacions de 
terres que rep a Borriana, on sembla instal�lat (RAMÓN DE MARÍA 1935, p. 86, 103, 122). 
51 Una reflexió sobre el fenomen, bé que centrada en l’arquitectura segle XI: BARRAL 2006, p. 259-265.  
52 CASTELNUOVO 2007, p. 41. 
53 El text és clar en distingir-los dels orfebres locals (PANOFSKY 2004, p. 76) 
54 El viatge a Roma dels artífexs, que no està confirmat documentalment, s’ha plantejat a partir de certs 
caràcters cromàtics de l’obra, lleugerament allunyats dels estàndards llemosins i en canvi vinculats a una 
suposada producció italiana de productes champlevé (GAUTHIER 1972a, p. 286). 
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més importants de l’orfebreria catalana del segle XI, potser alguna de les esplèndides taules 

d’altar que sabem que existiren, s’hagués comptat amb artífexs arribats de l’estranger. La 

falta de notícies podria ser justament un argument ad contrario, però també és veritat que els 

testimonis escrits d’aquests viatges tendeixen a localitzar-se en textos biogràfics o en 

cròniques institucionals, gèneres que no abunden precisament a la Catalunya de l’època55. 

 

Sigui com sigui, com que de fet no coneixem aquesta “gran” orfebreria, perquè no s’ha 

conservat, es fa difícil de situar-hi contactes amb la producció d’altres indrets que puguin 

suggerir la presència d’aquests mestres forans. A partir de les descripcions conegudes del 

frontal d’or de Girona, que és possiblement l’obra desapareguda de la qual hi ha més 

informació descriptiva, s’ha volgut insinuar una relació amb la producció germànica del 

moment56, idea que no deixa de ser raonable en termes conceptuals, perquè contactes 

similars existeixen en altres manifestacions artístiques (en l’arquitectura, particularment). 

Per altra banda, és veritat que la composició d’aquest frontal d’altar, a base d’escenes molt 

nombroses en petits marcs rectangulars i amb una característica sobreabundància de 

pedreria i esmalts, pot relacionar-se amb un tipus de moble característic de la tradició 

carolíngia, il�lustre representant de la qual és el paliotto de Sant Ambròs de Milà. Per 

descomptat, les efectives similituds en la composició o en els procediments decoratius no 

certifiquen pas una autoria germànica (o nord-italiana) per a l’obra gironina, només un 

ambient cultural pròxim que, en realitat, s’avé perfectament amb les connexions culturals i 

polítiques que hi ha entre els comtats catalans i l’Imperi57. Però: és factible la possibilitat 

que el seu autor fos d’origen alemany o nord-italià? És, en tot cas, una possibilitat que no 

ha de descartar-se... 

 

En aquest sentit, cal tenir en compte les relacions que hi ha entre la taula gironina i el 

frontal que hi ha documentat a Santa Maria de Nájera. Com se sap, en una inscripció de la 

taula hi havia consignat el nom de l’artífex, anomenat Almandus, que s’ha considerat –per 

raons de l’etimologia gentilícia del nom– que se sol considerar que era d’origen germànic58. 

El contacte entre els dos mobles s’estableix per la via dels promotors, i resulta molt 

suggeridor. Els promotors de la taula navarresa van ser Sanç Garcés IV i la reina Estefania, 

                                                 
55 Els interessos de la historiografia catalana primitiva, que té Ripoll com a focus seminal, es fonamenten 
sobretot en els cronicons, annals cronològics d’envergadura més política (COLL I ALENTORN 1951-1952, p. 
16-35). 
56 Joan Molina afirma, per exemple, que els trets del frontal “podien respondre a models vinculats a la tradició 
carolíngia-otoniana” (MOLINA 2005, p. 152).  
57 Per a l’anàlisi del moble, Vegeu: capítol 5, p. 273 i ss. 
58 BANGO 1988, p. 174. Vegeu n. 11. 
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que era precisament la neboda de la comtessa Ermessenda de Carcassona (o bé, segons una 

altra possibilitat, la seva néta, filla de Berenguer Ramon I). Estefania residia a la cort de 

Barcelona i va ser allà on el rei navarrès la va anar a buscar, i on van celebrar-se les seves 

esposalles, l’any 103859. Aquesta connexió familiar entre les promotores resulta certament 

interessant, tenint en compte les característiques que el frontal de Nájera compartia 

aparentment, no només amb el frontal de Girona sinó també amb el de Ripoll (tots 

elaborats amb or, i amb presència significativa d’esmalts i de pedres precioses). Diria que és 

un fil que convindria estirar en algun moment... 

 

En fi, l’orfebreria conservada, en la seva modèstia, és perfectament reveladora en canvi 

d’un context productiu estrictament local, connectat només de manera genèrica amb als 

grans corrents estilístics de cada època, vull dir sense contactes tan clars amb peces d’altres 

indrets que calgui reclamar l’acció de mans estrangeres. De vegades s’insisteix 

excessivament en aquests contactes amb l’exterior, com si la impossibilitat de 

contextualitzar correctament les poques obres conservades en un àmbit local, per falta de 

paral�lels, impliqui irremeiablement l’absència d’aquests mateixos paral�lels. Això és 

innecessari i contraproduent, encara que solucioni el problema tan habitual d’haver de 

reconèixer que no sabem gaire de què parlem. Per posar un exemple interessant: la creu 

rossellonesa de Montoriol (coneguda tradicionalment com a Tríptic del Vallespir), s’ha 

volgut relacionar sovint amb l’orfebreria del primer segle XI a Conques, a partir d’unes 

suposades similituds formals de la creu amb alguna de les peces del tresor de l’abadia 

occitana. Tanmateix, és molt més factible considerar l’obra un producte estrictament local, 

cosa que ve confirma per una correcta anàlisi tipològica i iconogràfica de la peça, a la qual, 

a més, és raonable atribuir una cronologia tardana de la segona meitat del segle XII, molt 

allunyada de la producció conquense60. 

 

Una segona qüestió que cal plantejar, en certa manera relacionada amb l’anterior, és la 

relació dels tallers orfebres amb els centres eclesiàstics, catedrals i especialment monestirs. 

Per descomptat, l’existència d’artífexs vinculats directament o indirectament a les 

comunitats religioses és un tret essencial de l’art de la plena Edat Mitjana, i els testimonis 

sobre, fonamentalment, orfebres monjos (o sobre monjos orfebres) són relativament 

                                                 
59 Sobre el casament i la figura de la reina: SALAZAR Y ACHA 1994, p. 154-155. 
60 CAT-29. Tracto amb detall sobre la creu, a: capítol 6, p. 334-335. 
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abundants en la literatura de l’època. Consideri’s el cas de Tuotilo, a finals de segle IX61, i 

caldria citar també de nou la figura de Roger de Helmarshausen-Teòfil, entre molts d’altres. 

Per posar un exemple perifèric i menys conegut, hi ha el Conradus que, pels volts de 1200, 

signa l’anomenada “patena de Kalisz”, procedent de l’abadia cistercenca de Lad, a 

Polònia62. 

 

Aquests monjos que exercien com a orfebres disposaven, com és lògic, de taller en el 

context del monestir on professaven, amb tota probabilitat a l’interior mateix de la clausura 

eclesiàstica. En el plànol de Saint-Gall, disseny idealitzat dels espais d’un conjunt monàstic, 

el taller dels orfebres (aurifices) apareix certament dins del recinte, en un sector 

específicament dedicat a les artesanies que comparteix amb ferrers, molers, sabaters, armers 

i d’altres63. L’existència de tallers d’aquest tipus, probablement integrats en una disposició 

espacial menys elaborada i precisa que en el cèlebre plànol carolingi, és coneguda en 

diverses abadies medievals europees, des de l’anglesa de Saint-Albans, les cròniques de la 

qual evoquen un important taller d’orfebreria actiu almenys des de la primera meitat del 

segle XII64, fins a l’abadia reial de Saint-Denis a l’Illa de França, on la presència d’obradors, 

revelada pels textos de Suger, fins i tot ha pogut ser confirmada per l’arqueologia, tot i que 

només per a dates tardanes65. Geogràficament més pròxims a l’àrea catalana, tallers 

monàstics de provada activitat (però no explicitats pels textos o per l’arqueologia) van 

existir per exemple a Santa Fe de Conques, de provada relació amb l’entorn sud-pirinenc66, 

o en àmbit hispànic a San Domingo de Silos, aquest especialitzat en la decoració en 

esmalt67. 

 
                                                 
61 De fet, Tuotilo representa un mica el paradigma d’aquest tipus d’artista-eclesiàstic, que deuria ser 
especialment habitual a l’alta Edat Mitjana (CRIVELLO 2004b). 
62 Profusament decorada, aquesta bonica patena inclou no només el nom del monjo Conradus, personatge 
d’origen aparentment renà, sinó també un autoretrat seu amb un martell d’orfebre (SKUBISZEWSKI 1962, p. 
183). 
63 Al costat també hi ha, per cert, el dormitori dels mateixos orfebres. El plànol de Saint-Gall és consultable on 
line, amb fotografia d’alta resolució (http://www.stgallplan.org/). 
64 L’activitat del taller inclou figures destacades de monjos-orfebre, com el celebrat Mathew Paris ja al segle 
XIII, intel�lectual, cronista i pintor a banda d’orfebre, o el seu antecessor Walter de Colchester (CHERRY 1999, 
p. 7-9). 
65 El taller localitzat dataria de principis de segle XIV (MEYER & MEYER & WYSS 1990, p. 81). Durant 
l’excavació es va trobar un petit fragment d’esmalt cloisonné d’època carolíngia, la pertinença del qual al cèlebre 
frontal de Carles el Calb ha estat descartada però que en tot cas testimonia l’activitat orfebre en època antiga 
(GABORIT-CHOPIN 1990, p. 96-97). 
66 Diverses peces produïdes a Conques tenen relació amb l’àrea ribagorçana i aragonesa, entre les quals el 
conegut altar portàtil de l’abat Begon, que va ser ofert pel bisbe Ponç de Roda (antic monjo de la mateixa 
abadia); alguns motius iconogràfics d’aquest altaret s’han volgut relacionar amb la pintura catalana, una mica 
vagament (GARLAND 2006, p. 230 i 236). També el conegut díptic de la reina Felicia, esposa de Sanç I 
d’Aragó, s’ha considerat darrerament una producció del taller de Conques (ABENZA 2014). 
67 Per a una introducció a aquests tallers silenses, vegeu: GAUTHIER 1988. 
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És perfectament raonable pensar que també en el cas català les abadies més rellevants i 

també algunes catedrals articulessin, en algun moment, obradors per al treball dels metalls. 

Amb certesa ho podem saber només de Ripoll, gràcies al ja comentat document de 1151 

que detalla els pagaments als artífexs orfebres, els quals, tanmateix, hem vist que no formen 

part de la comunitat i no sembla de cap manera que siguin monjos. L’explosió de la 

producció de mobiliari metàl�lic a Catalunya durant el segle XI sembla implicar una certa 

generalització d’aquests tallers, que deurien formar-se a l’entorn de les catedrals de Girona, 

Barcelona, Vic o la Seu d’Urgell, i en algun altre monestir de pes, potser a Cuixà o al Canigó 

(on sabem de l’establiment, més tard, d’un taller especialitzat en frontals pictòrics dirigit pel 

pintor grec Magister Alexander68), o tal vegada a Sant Cugat del Vallès. 

 

La qüestió, en realitat, és conèixer fins a quin punt aquest tallers eren, físicament, espais 

permanents dels monestirs o recintes catedralicis, i en conseqüència, si realment pot parlar-

se de tallers eclesiàstics estables, o si per contra, com sembla més probable, aquests tallers 

eren temporals, organitzats al voltant de projectes específics i, després, desmantellats. Està 

clar que a Ripoll, a Vic, a Girona i a d’altres centres eclesiàstics del país hi havia, almenys, 

un scriptorium dedicat a la còpia (i a la il�luminació, si era el cas) de manuscrits que 

funcionava de manera permanent, i al qual és possible que es destinés un espai específic del 

recinte eclesiàstic, d’alguna forma vinculat amb l’arxiu o la sagristia69. Ara bé, hi havia 

també obradors on els monjos o canonges (o –per dir-ho així– personal contractat) 

treballaven els metalls? 

 

Cap testimoni documental (ni arqueològic, és clar) permet constatar que era així, i de fet el 

més probable és que aquests espais no existissin de manera permanent, sinó que es 

definissin només quan n’hi havia la necessitat. Això implica considerar la producció d’art 

orfebre en context eclesiàstic com un fenomen efectivament intermitent, vinculat a les 

necessitats o a les possibilitats (materials, financeres) de cada moment. Es fa difícil 

d’assegurar amb tot certesa, però aquest sistema, la intermitència, diria que és generalitzat 

arreu de l’Europa medieval, on els tallers permanents havien de ser més aviat l’excepció que 

confirma la regla. La mateixa hipòtesi s’ha sostingut amb arguments raonables precisament 

                                                 
68 Vegeu capítol 5, p. 303. 
69 Plànols de Ripoll molt tardans, del segle XVIII, evoquen encara un scriptorium situat a la part posterior de la 
clausura monàstica (LLAGOSTERA 2011, p. 170). També cal considerar la possibilitat que, en alguns casos, no 
hi hagués espais específics destinats a l’escriptura, de manera que la còpia i il�luminació de manuscrits es 
dugués a terme en àmbits particulars; la idea és aplicable especialment als àmbits catedralicis i, a Catalunya, ha 
de valorar-se sobretot en relació a Vic i a Girona. Dec aquesta idea a Anna Orriols, que té en preparació un 
estudi panoràmic sobre la miniatura catalana romànica on plantejarà més a fons aquesta qüestió. 
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per a Conques, que em fa l’efecte que ofereix un paral�lel molt interessant per als centres 

catalans. Segons els estudis d’Emmanuel Garland, i malgrat la potència del tresor que es 

conserva a l’abadia occitana, l’orfebreria hauria estat una activitat relativament marginal al 

cenobi, on es detecten només alguns curts i escassos període de veritable auge productiu 

(és a dir, amb taller organitzat), especialment al voltant de l’any mil, i gràcies a la presència 

d’un orfebre prou capacitat i a la disponibilitat de materials70. Un altre paral�lel el 

proporciona, per exemple, el cas de l’arca de san Millán (al monestir de San Millán de la 

Cogolla), reliquiari que combinava l’ivori i la plata i del qual queden, únicament les 

plaquetes eboràries. La decoració d’aquestes plaques, que incloïa les imatges dels tallista de 

l’ivori, dels orfebres (Engelram i Rudolf71) i del mercader que hauria proporcionat el 

material important-lo de la regió andalusina, reflecteixen la gestió d’un projecte específic 

d’aquest mateix tipus, basat en la reunió puntual de tot allò necessari (inclosos els diners i la 

idea conceptual de l’obra)72. 

 

Aquest havia de ser també la manera de fer dels centres eclesiàstics dels comtats catalans, 

que haurien organitzat els tallers (vull dir, obradors físics, i també equips d’artífexs) per a la 

producció de peces orfebres específicament ad hoc, quan hauria estat necessari, o quan 

hauria possible. En aquest sentit, està clar que les possibilitats econòmiques i materials van 

ser notablement bones durant bona part del segle XI, època en què es produeix 

pràcticament tot el mobiliari litúrgic de metall que coneixem. Vist així, la creació de tallers 

havia de ser sempre posterior a la possibilitat i requeriment dels encàrrecs, i limitada doncs 

en el temps, encara que ocasionalment llarga i profitosa. Potser l’exemple més clar d’un 

taller de producció continuada el trobaríem al Ripoll d’Oliba, on en un període relativament 

curt de temps es produeixen fins a sis taules d’altar i un baldaquí monumental de plata, a 

banda d’altres peces també rellevants (calzes, creus d’altar). 

 

Malgrat el què pugui semblar, un operatiu d’aquest tipus, vull dir intermitent i organitzat 

per a necessitats ocasionals, és notablement característic de l’època plenomedieval. Per 

exemple, està ben documentat en la producció de campanes de bronze per a esglésies 

                                                 
70 “Il faut définitivement bannir l’image d’un atelier d’orfèvrerie monastique conquois actif tout au long du 
Moyen Âge” (GARLAND 2000, p. 105). 
71 Vid. n. 10. 
72 També eren retratats a l’arca els promotors (els reis Sanç IV de Pamplona i Placencia) i el responsable 
intel�lectual de l’obra, Aparitio Scolastico, aquest últim, en una placa d’ivori conservada, junt amb un personatge 
identificat com a Ranimirus Rex, que deuria ser un altre promotor, potser el germà del rei Sanç (ÁLVAREZ DA 
SILVA 2014, p. 472-475). 
  



 

122 
 

parroquials, activitat artesanal relativament menor però que té evidents punts de contacte 

amb l’orfebreria, pel què fa als requeriments tècnics i materials. Els forns on es fabricaven 

aquestes campanes eren efectivament eventuals. Se situaven generalment a l’interior mateix 

de les esglésies a les quals havien de servir, mentre aquestes estaven en construcció. Una 

vegada el temple quedava enllestit, i fabricada la campana, el forn i els espais adjacents que 

s’havien emprat per a la fabricació quedaven inutilitzats, generalment a nivell de 

fonamentació73.  

 

Per altra banda, cal tenir en compte també que alguns dels centres eclesiàstics que havien 

disposat, al segle XI, d’obradors dedicats a l’orfebreria, a la centúria següent van articular 

potents tallers dedicats a la producció d’un mobiliari litúrgic que substituïa els materials 

sumptuaris per la pintura i la talla de la fusta. Al voltant de la pintura sobre taula sorgida en 

aquests tallers, per exemple el de la catedral de Vic, o el de la Seu d’Urgell, s’han escrit 

moltes coses i coses molt interessants, però no s’ha plantejat veritablement la qüestió de 

l’estabilitat o de la permanència dels tallers productors, que probablement van funcionar de 

la mateixa manera que els tallers orfebres. És a dir, sorgits en determinats períodes per la 

necessitat o per la voluntat de fabricar determinats mobles, i una vegada satisfetes aquestes 

necessitats, senzillament closos. L’anàlisi estilística de la pintura sobre taula catalana 

confirma experiències temporals d’aquest tipus, encara que, insisteixo, diria que la qüestió 

mai no ha estat plantejada en aquests termes en els nombrosos estudis de base estilística 

que se’ls ha dedicat74. 

 

La historiografia, en canvi, sí que s’ha interessat per la identitat dels pintors que treballaven 

aquestes peces, i alternativament els ha considerat membres de la comunitat religiosa 

corresponent o artistes laics contractats expressament per a les tasques artístiques. Totes 

dues coses, en efecte, deurien existir. Manuel Castiñeiras planteja recentment la idea d’uns 

pintors amb formació intel�lectual però sense ordres majors, uns artistes-clerici tanmateix no 

pas integrants de les comunitats de monjos o de canonges per a les quals treballen75. Tot 

plegat podria servir d’igual manera per a la recerca de la identitat dels orfebres, 

especialment durant la profitosa època del segle XI. Des del meu punt de vista, totes les 

possibilitats són bones, perquè la casuística deuria ser extraordinàriament rica i variada, 

                                                 
73 A Catalunya es coneixen arqueològicament forns d’aquest tipus a Manresa, Òrrius i Corbera. Vegeu capítol 
1, p. 69-70. 
74 Les taules conservades poden agrupar-se en sèries força clares, associades a un centre de producció i també 
a un determinat període cronològic (CASTIÑEIRAS 2014b, p. 46-51). 
75 Vegeu, en particular: CASTIÑEIRAS 2012a, p. 17, 24-27. 
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com és normal en l’època. No és improbable que alguns monjos o canonges tinguessin 

aptituds i coneixements per a l’orfebreria, igual com els tenien per la miniatura. Tal i com 

demostra la tradició tècnica de l’època, els fonaments procedimentals tendien a considerar-

se de manera conjunta i, almenys fins al segle XIII, és difícil pensar que els coneixements 

pictòrics que indiscutiblement es tenien als scriptoria eclesiàstics anessin completament 

deslligats dels coneixements metal�lúrgics, entre altres coses perquè tota la tractadística de 

l’època considera sempre totes dues disciplines alhora. De fet, la tradició de l’artista no 

especialista és gairebé canònica en l’època altmedieval i, almenys des d’un punt de vista de 

les fonts, la nòmina d’artífexs que avui anomenaríem pluridisciplinaris és notablement 

llarga76.  

 

Assumida la inestabilitat dels tallers orfebres en àmbits eclesiàstics, vull dir l’existència 

temporal mateixa dels obradors, cal apuntar un parell de coses que se’n deriven. 

Primerament, la possibilitat que es fessin algunes tasques d’orfebreria diguem-ne de petit 

format (la reparació de peces o el seu embelliment, la creació d’utensilis de dimensions i 

ambició estètica modestes) al marge de la vertebració d’aquests obradors. És més que 

raonable pensar-ho, tenint en compte la quantitat de treballs puntuals d’aquest tipus que 

s’esmenten als textos. I una segona qüestió, derivada d’aquesta, ens torna a conduir cap a la 

identitat dels orfebres: aquesta producció de petit format es contractava a l’exterior dels 

centres eclesiàstics? Probablement era així en ocasions, però en altres algun membre de la 

comunitat religiosa podia també assumir la tasca, en atenció als coneixements tècnics que 

circulaven per les biblioteques dels centres i a una tradició de treball artístic clarament 

sostinguda en el marc d’aquests centres, potser de manera particular dins el món benedictí. 

 

A banda dels obradors eclesiàstics, cal creure també que van existir tallers i artífexs laics, 

dels quals tanmateix no hi ha pas cap rastre documental. Tot i que sempre és perillós 

relacionar dades tardomedievals amb el món de l’alta o la plena Edat Mitjana, el 

desplegament arreu d’Europa dels orfebres seglars a partir del segle XIII és tan notable que 

pràcticament necessita de precedents en època romànica, on sembla poc raonable 

d’exclusivitzar les tasques orfebres dins del món religiós77. De fet, d’orfebres efectivament 

(explícitament) laics n’hi ha alguns de documentats a Europa abans del 1200, sobretot en 

territoris especialment dedicats a les arts del metalls com és el cas de les regions mosanes. 

Hi ha alguns casos reportats de manera ben explícita, com el d’aquell Jordà de Lieja autor 
                                                 
76 CASTELNUOVO 1999, p. 227-228. 
77 Sobre els orfebres laics de l’Europa medieval tardana: LIGHTBOWN 1978. 
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del reliquiari de sant Bertuin de l’abadia agustiniana de Malonne78, i d’altres en què totes les 

dades apunten en aquesta direcció, com en relació al celebèrrim Nicolau de Verdum79. La 

contractació d’artífexs laics per part de monestirs, com hem vist que passava a Ripoll el 

1151, és també reportada ni que sigui de manera indirecta, en diversos territoris europeus80.  

 

En qualsevol cas, l’existència de tallers laics és indiscutible fins i tot en èpoques avançades, 

al segle XI, perquè sense aquests tallers, sense aquests artífexs, no podria explicar-se 

l’extraordinària dimensió quantitativa de l’orfebreria laica, és a dir de les peces de vaixella de 

plata i d’or, o de les joies o dels elements sumptuaris d’armadures i arnesos, que poblen 

amb tanta habitud la documentació catalana del romànic. És difícilment plantejable que 

aquests tipus de productes es fabriquessin en context eclesiàstic, i és impossible de creure 

que totes les peces documentes fossin obres d’importació adquirides en el comerç de luxe. 

Cal creure, per tant, que van existir des de molt antic orfebres i petits tallers dedicats a 

aquest tipus de producte, possiblement especialitzats (joiers enfocats al treball de l’or i les 

pedres, artífexs dedicats a la vaixella de plat) i no sabem fins a quin punt dependents dels 

centres de poder, les necessitats dels quals satisfeien especialment els seus productes. 

 

 

 

2.3. La literatura tècnica 

 

Els artífexs que treballaven als comtats catalans havien d’ésser coneixedors de les tècniques 

més habituals de l’orfebreria de la seva època. Algunes obres conservades que considerem, 

molt factiblement, peces autòctones, demostren sens dubte aquests coneixements. El 

metall es treballava per fosa i sobretot per repussat, i es coneixien també les tècniques 

decoratives més usuals, des del cisellat o el gravat a burí fins a l’encastament de pedres i 

                                                 
78 Segons s’explica a la Lectio in translatione beati Bertuini (SKUBISZEWSKI 1990, p. 281), que de fet és l’única font 
sobre aquest curiós personatge. El text revela clarament que es tracta d’un artista laic que exerceix a la ciutat 
de Lieja, però que, afectat d’una paràlisi, es desplaça fins a Malonne (on l’abat era el seu cosí) per a guarir-se 
miraculosament i, a continuació, realitzar per a l’abadia dos frontals d’altar i el nou reliquiari per a les relíquies 
de sant Bertuí, el trasllat de les quals és l’origen del text (STIENNON 1967). 
79 Vegeu, com a presentació general a la figura: CASTELNUOVO 2004. 
80 A Saint-Denis, Suger contracta un vitraller i un orfebre presumiblement laics per al manteniment de les 
finestres i dels ornaments litúrgics (DODWELL 1996c, p. 176). Hi ha una referència a orfebres laics al monestir 
anglès de Coventry a mitjan segle XI (ÍDEM, p. 174). També deurien ser laics els Engelram i Rudolf que hem 
esmentat fa una estona, contractats per a fabricar l’arca de San Millán (vid. n 10). 
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altres materials. L’ús de l’esmalt com a procediment decoratiu també sembla haver-se 

conegut, segons veurem més endavant. 

 

En termes generals, la transmissió d’aquestes tècniques orfebres deuria formar part dels 

processos d’aprenentatge en els tallers. No sembla que fos necessària una codificació per 

escrit de tots aquests procediments, de la qual, per altra banda, només els artífexs amb 

formació intel�lectual podien servir-se. Però, com és evident, aquesta codificació per escrit 

existia i es difonia considerablement, encara que quedava reservada a les biblioteques 

monàstiques i catedralícies, i podia ser utilitzada només, de facto, pels artífexs que formaven 

part de les comunitats de dits monestirs o catedrals, o pels que hi entraven molt 

directament en contacte. 

 

La literatura tècnica medieval, que està molt ben estudiada, la formaven una sèrie de 

receptaris i de tractats que recollien generalment tradicions d’origen tardoantic, a les quals 

progressivament s’anaven incorporant coneixements de taller de primera mà, i experiències 

noves, de manera que els vells textos s’enriquien i estaven molt vius, per dir-ho així81. La 

utilització d’aquests textos en l’àmbit productiu és encara objecte de debat historiogràfic, 

però per molt que els tractats i receptaris es conservessin a les biblioteques eclesiàstiques i 

no formessin part del context directe del taller (és a dir, per molt que no s’utilitzessin com a 

manuals d’ús quotidià), els coneixements que reflecteixen difícilment no havien d’entrar en 

contacte amb la pràctica artística, i l’objectiu dels seus copistes o dels recopiladors 

d’informacions no pot pas entendre’s sense la intenció de convertir les receptes escrites en 

font de coneixements pràctics, en instruments explícitament didàctics, i no pas únicament 

en receptacles passius de dades per a maneig intel�lectual. 

 

La relació d’alguns textos amb el taller pot semblar més distant o llunyana, però la major 

part dels tractats que es conserven de l’època alt i plenomedieval ofereixen prou dades per a 

ser tinguts en compte com a dipositaris i transmissors d’informacions d’ús pràctic, objectius 

que d’altra banda són explícits en les obres més madures i tardanes; és el cas del tractat del 

monjo Teòfil, que indiscutiblement beu d’una pràctica artística directa. En els receptaris 

                                                 
81 La bibliografia sobre el tema és notablement àmplia, inclosa l’edició de la majoria d’aquests textos. Com a 
aproximació relativament recent potser pot encara destacar-se un article de Stefanos Kroustallis que se centra 
sobretot en els receptaris de la tradició del Mapape Clavicula (KROUSTALLIS 2008), i resulten també molt útils 
útils les pàgines que es dediquen a la qüestió en un ampli estudi sobre la ciència i la tècnica a la Castella 
medieval (CAUNEDO DEL POTRO & CÓRDOBA 2004, p. 54-60). 
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anteriors, com el Compositiones ad tingenda82 i, en particular, l’àmpliament difós Mappae 

Clavicula, la relació amb el taller queda menys explícita però no sembla pas que hi hagi una 

desvinculació completa, com de vegades ha pretès una part de la historiografia83. Tornant al 

De diversis artibus de Teòfil, la seva consistència estructural i les reflexions teòriques de 

caràcter netament estètic que conté, el converteixen en un cas molt particular dins del 

context de la literatura tècnica medieval. Les seves detallades receptes mostren contactes 

evidents amb l’orfebreria germànica conservada del tombant de segle XII, que en bona 

lògica s’han procurat localitzar en la producció de (o associada amb) Roger de 

Helmarshausen. En canvi, és més arriscat de relacionar les tècniques i procediments allí 

descrits amb la producció orfebre de l’Europa meridional, on no sembla que arribés a 

conèixer-se directament l’obra escrita. Si més no, cap de les còpies del Teòfil conservades 

prové de centres sud-europeus, i que jo sàpiga tampoc no es coneix la seva existència en els 

inventaris codicològics dels principals escriptoris eclesiàstics d’aquesta àrea geogràfica, 

incloent-hi els comtats catalans. Aquí, malgrat el bon coneixement que d’algunes 

biblioteques monàstiques s’ha assolit, no hi ha rastre de la seva presència84. 

 

Cal reconèixer que la literatura tècnica és difícilment documentable allà on no s’ha 

conservat cap manuscrit que la inclogui, sobretot perquè els textos tot sovint s’integren en 

còdexs de caràcter miscel�lani que, en els inventaris medievals, s’identifiquen de manera 

vaga i generalment a partir de les obres contingudes en primer lloc, o ocasionalment de les 

més significatives85. Dit això, a Catalunya no hi ha referència expressa de cap tractat o 

receptari tècnic en cap les biblioteques plenomedievals conegudes, i només indirectament, i 

encara de manera no unànimement acceptada per la historiografia, hi ha la possibilitat 

d’identificar una obra d’aquest tipus en un centre català, concretament a Ripoll. 

 

Em refereixo, és clar, a la col�lecció de receptes que hi ha contingudes en els folis finals 

d’un còdex, conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid, conegut amb el nom de 

Matritensis 19. Aquestes receptes estan en la tradició del Mappae Clavícula, el més conegut i 
                                                 
82 Edició: BURNAM 1920 
83 El Mappae Clavicula, per exemple, s’ha considerat la traducció d’un tractat d’alquímia grec (HALLEUX & 
MEYVAERT 1988, p. 23-25), i en general la literatura tècnica antiga s’ha relacionat tradicionalment amb el món 
de la farmacologia i l’alquímia (BERTHELOT 1891). La crítica actual, però, tendeix a no seguir aquest punt de 
vista. Stefanos Kroustallis, per exemple, defensa vigorosament una estreta relació del text amb les pràctiques 
de taller medievals (KROUSTALLIS 2008, p. 38-30). 
84 Cal ser prudents, doncs, quan hom pretén contextualitzar determinades tècniques localitzades en obres 
catalanes (darrerament s’estudia en particular la pintura sobre taula) amb referències molt concretes del De 
diversis artibus. 
85 No sempre, és clar. L’inventari de la biblioteca monàstica de Reichenau, elaborat a 821-822, inclou una 
referència ben precisa: Mappae clavicula de efficiendo auro volumen I (JOHNSON 1935, p. 72, n. 2). 
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difós dels receptaris altmedievals86, el contingut del qual és hereu directe de coneixements 

tècnics del món tardoantic, arribats a l’Occident medieval per la via de Bizanci87. La 

literatura generada en els darrers temps per aquest còdex és molt abundant, però el debat 

sobre la seva procedència, catalana o italiana (Ripoll o Montecassino), resta encara obert. 

Com que els meus coneixements filològics i paleogràfics són tristament escassos, i com 

que, de fet, no he tingut ocasió de veure directament el manuscrit en qüestió, em limitaré a 

plantejar la qüestió debatuda i a valorar la transcendència dels seus resultats per a 

l’assumpte que aquí ens ocupa. 

 

El receptari se situa, com deia, al final del còdex (fols. 199-203), i està format per 89 

receptes completes i una última d’inacabada, totes elles vinculades directament, com deia, al 

Mappae Clavicula. El receptari és només una coda final, un afegit incomplet, a un compendi 

de textos força divers, de caràcter astronòmic o, més exactament, orientat al computus, és a 

dir al càlcul de la data de la Pasqua. Aquest compendi s’inicia amb el De temporibus ratione de 

Beda el Venerable, i inclou després molts altres textos més o menys directament relacionats 

amb el tema del còmput, entre els quals el De natura rerum del mateix Beda, el calendari 

mètric d’Eugenius Vulgarius, els Fenòmens d’Arat en la versió Germànic Cèsar, o el lapidari 

de Damigeron-Evax, entre d’altres88. Exactament la mateixa compilació de materials es 

troba en dos altres manuscrits conservats, tots dos italians. Un és a Cava de’ Tirreni (ms. 

Cava 3), data del segle XI (és, doncs, anterior al de Madrid) i està mutilat al final, per la qual 

cosa no inclou, precisament, el receptari que ens ocupa. L’altre es conserva a la Biblioteca 

Nacional de París (ms. lat. 7418), és d’època molt més tardana (s. XIV) i sí que inclou el 

receptari tècnic, només que amb alguns folis desordenats89. 

 

Aquests tres exemplars del compendi deriven, segons els especialistes, d’un original sud-

italià escrit en lletra beneventana produït a l’abadia de Montecassino segurament durant la 

                                                 
86 És veritat que la historiografia tendeix a relacionar les receptes del còdex madrileny amb les del cèlebre 
còdex Luccensis 490, conegut per l’incipit Compositiones ad tingenda (BURNAM 1912, p. 6-7). Tanmateix, les 
receptes del manuscrit de Lucca apareixen també en el Mappae Clavicula, de manera que els dos textos 
pertanyen a la mateixa tradició. 
87 Part de les receptes són molt pròximes a les dels papirs Leiden X i Estcolom, datats al segle III i d’origen 
egipci (HUNT 1976, p. 30). L’origen bizantí del contingut del Mappae Clavicula és àmpliament reconegut, i 
probablement el receptari va ser copiat al sud d’Itàlia a partir de materials grecs. L’edició fonamental del text, 
amb complet estudi introductori, és: SMITH & HAWTHORNE 1974. 
88 El primer estudi monogràfic sobre el còdex a: CORDOLIANI 1951. Per a una descripció bàsica (i amb un 
resum de la polèmica sobre el seu origen), vegeu: OROFINO 2008, p. 442.  
89 Vegeu especialment: HALLEUX & MEYVAERT 1988, p. 21 (amb bibliografia relativa als exemplars de Cava i 
París). 
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primera meitat del segle XI, que no s’ha conservat90. La polèmica sobre l’exemplar 

madrileny rau en l’indret on va copiar-se (per informacions internes la còpia cal datar-la 

abans del 1134), que segons alguns autors fóra Montecassino mateix91, però que segons una 

altra part de la historiografia hauria estat al monestir de Ripoll, a partir d’una còpia prèvia 

de l’original cassinenc que hauria arribat des d’Itàlia92. En favor de l’origen ripollenc de la 

còpia s’esgrimeixen alguns trets paleogràfic i filològics particulars (que denotarien 

suposadament l’origen hispànic del copista), la mateixa conservació moderna del còdex en 

una biblioteca espanyola i, segons l’anàlisi de Manuel Castiñeiras, l’estil de les miniatures 

que il�lustren el De natura rerum de Beda (tres imatges a ploma) i els Aratea de Germànic (43 

miniatures a color, no sempre ben conservades), que pertanyen a mans distintes però que 

connecten directament amb la plàstica catalana de l’època93. 

 

Els arguments “ripollesos” no poden ser pas considerats definitius. L’interès per la 

literatura de còmput és notable però no pas fonamental a Ripoll94, i encara que és veritat 

que algunes de les receptes consignades en el receptari són d’aplicació visible en l’art català 

del moment (s’ha estudiat específicament l’ús de colradura –la deauratio facilis de la recepta 

33– en la pintura sobre taula), això no implica pas necessàriament la catalanitat del 

manuscrit. Una possibilitat que no pot descartar-se és que, malgrat haver-se copiat a Itàlia, 

el còdex hagués arribat a Ripoll posteriorment o, fins i tot, s’hagués fet copiar expressament 

per a l’abadia catalana, els contactes de la qual amb Montecassino són de sobres coneguts95. 

Això podria explicar també les relacions de les miniatures del llibre amb la pintura catalana 

                                                 
90 La procedència cassinense ve confirmada per la presència de textos inhabituals en altres compendis de 
còmput, i en canvi directament associats amb l’abadia (GARCÍA AVILÉS 1994, p. 44-45). 
91 En aquest sentit: GARCÍA AVILÉS 1994, p. 49 (amb àmplia bibliografia anterior). 
92 L’origen ripollès del còdex ja va ser proposat per alguns dels primers autors en tractar-lo (BURNAM 1912, p. 
6-8; MILLÁS VALLICROSA 1931, p. 261). Ha estat defensat en els darrers temps per Manuel Castiñeiras en 
múltiples publicacions, posant èmfasi en la qüestió de les il�lustracions (CASTIÑEIRAS 1999a, p. 796-798; 
CASTIÑEIRAS 1999b, p. 439-440). La còpia arribada des d’Itàlia s’ha volgut identificar amb un Beda De 
Temporibus que apareix en un inventari de llibres de Ripoll de l’any 1047. Contra aquesta identificació: GARCIA 
AVILÉS, p. 42-43, n. 11. 
93 Castiñeiras relaciona la primera mà amb les imatges dels dos últims volums de la Bíblia de Rodes 
(CASTIÑEIRAS 1999b, p. 440), i la segona amb l’estil de pintura mural vincula al “cercle de Pedret”, més 
concretament amb la derivació tardana de Sant Pere de Sorpe; fins i tot adverteix un reflex de les miniatures a 
la portada de Ripoll (CASTIÑEIRAS 2013b, p. 137). Altres autors han relacionat l’estil de la miniatura amb el 
context italià (DOMÍNGUEZ BORDONA 1933, I, p. 234-235). L’autoritzada veu de Mundó dubtava de l’origen 
ripollès del còdex (MUNDÓ 1961, p. 396, n. 36), tot i que més tard sembla que tampoc el creia italià (ni en 
l’escriptura ni en la decoració) i havia pensat –però sense publicar-ho– en una procedència gironina, vinculant 
les il�lustracions del Beda amb el Beatus de Torí (PERIS 1998, p. 410, n. 32). 
94 Es conserven sis manuscrits de còmput de procedència ripollesa, més dos de dubtosos (un dels quals el 
Matritensis 19), i se’n coneixen quatre o cinc més de desapareguts (GÓMEZ PALLARÉS 1994, p. 410-413).  
95 Els aparents catalanismes de la còpia podrien explicar-se, aleshores, per l’obra d’un copista ripollès 
traslladat a Montecassino (GARCIA AVILÉS 1994, p. 49). 
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del segle XII, relacions que són indiscutibles però potser no pas tan estretes com per a 

reclamar una autoria comuna96. 

 

En fi, tota aquesta controvèrsia és apassionant des d’un punt de vista acadèmic, però 

relativament intranscendent per a la història de les tècniques orfebres als comtats catalans. 

Vull dir que la procedència ripollesa del còdex madrileny és suggeridora, i l’ús inequívoc 

d’algunes tècniques detallades en el receptari en la pintura sobre taula catalana permetria 

potser de contrastar la utilització expressa de la seva informació en la pràctica dels tallers 

eclesiàstics, singularment als de Ripoll. Però, en un altre sentit, la presència del manuscrit a 

la biblioteca ripollesa és irrellevant, perquè és evident que la pràctica artística existia, en el 

treball dels metalls o en el de les arts pictòriques, i per tant els coneixements tècnics havien 

arribat, d’una o altra manera, als obradors locals. Que el Matritensis 19 sigui o no sigui la 

font exacta d’aquests procediments, no deixa de ser anecdòtic. Quants altres còdexs no 

s’han perdut? Quantes altres vies de transmissió de coneixements no ens són 

desconegudes? 

 

 

 

2.4. Una tècnica decorativa particular: l’esmalt  

 

Les receptes del Matritensis 19 no refereixen la tècnica de l’esmalt, una de les més 

importants i significatives de la decoració orfebre de tota l’Edat Mitjana. En realitat, cal 

esperar fins al Teòfil, a principis de segle XII, per trobar un receptari medieval on s’esmenti 

acuradament l’esmalt, i encara únicament aplicat segons la tècnica més tradicional del 

cloisonné, heretada del món carolingi97. En els receptaris anteriors al segle XII certament es 

tracten alguns aspectes de la fabricació del vidre (en el De Coloribus et Artibus Romanorum 

d’Heracli fins i tot es descriu la creació de pedreria vítrica), però no es parla mai 

pròpiament d’esmalt98. Sorprenentment, pel què fa a la tècnica del champlevé sobre bronze, 

                                                 
96 La idea que el manuscrit hauria pogut formar part de la biblioteca de Ripoll o d’algun altre centre català 
(deixant de banda la seva procedència original, catalana o italiana) és especialment suggeridora. Així ho ha 
plantejat ja Anna Orriols, que proposa, a més, relacionar amb les il�lustracions del De natura rerum un 
personatge difícil d’identificar que hi ha representat al foli 22 del Beatus de Torí, obra gironina però amb 
contactes amb l’entorn ripollès (ORRIOLS 2007, p. 511-512). 
97 Vegeu l’edició clàssica de: DODWELL 1961, p. 105-107. De l’anàlisi del text de Teòfil s’ha afirmat –a partir 
d’una comparació del text amb els estudis de laboratori fets a esmalts conservats– que l’autor coneixia la 
tècnica però no n’era veritablement un especialista (BUCKTON 1994, p. 11). 
98 BIRON et alt. 1996, p. 48. 
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que és el procediment fonamental a l’Europa romànica, per a reportar-la de manera escrita 

cal esperar fins a la tractadística del segle XVI, el què resulta estrany tenint en compte l’èxit 

absolut de la seva pràctica entre mitjans de segle XII i principis del XIV99. 

 

Justament per la seva transcendència dins el món de l’orfebreria romànica, vull dedicar 

breument aquesta darrera part del capítol a analitzar la realitat de la pràctica de l’esmalt al 

territori dels comtats catalans. La discussió sobre aquesta realitat o, si es vol, el debat sobre 

la capacitació tècnica dels orfebres actius a la Catalunya plenomedieval per a la producció 

d’objectes esmaltats, es relaciona estretament amb la polèmica sobre l’origen hispànic d’una 

part dels esmalts champlevé, que inicialment s’havien atribuït a Llemotges i que finalment 

tothom està d’acord en vincular a diversos centres nord-peninsulars, particularment a 

l’entorn de Silos i a la zona de Navarra100. Bona part dels estudis que s’han interessat per la 

producció d’esmalt a la península Ibèrica han assumit també, però sense proves 

documentals ni físiques que puguin considerar-se irrefutables, que a Catalunya, durant el 

segle XII i XIII, hi hagué tallers d’orfebreria versats en la decoració esmaltada segons el 

procediment del champlevé, sense relació directa ni amb els altres centres peninsulars ni amb 

el poderós i dominant focus llemosí101. Voldria, però, replantejar el problema en totes les 

seves dimensions, i ampliar-ne la cronologia. 

 

En termes generals, la presència d’esmalt a la Catalunya romànica s’ha de valorar en tres 

etapes distintes, en tres moments cronològics específics, que a més es relacionen amb tres 

versions notablement diferents de la pràctica de l’esmalt decoratiu. La primera etapa fa 

referència a l’esmalt cloisonné del segle XI, característic del món tardocarolingi i que s’aplica a 

una base metàl�lica d’or. La segona, a l’esmalt champlevé sobre coure del segle XII, que 

podem considerar pre-llemosí, o en tot cas no-llemosí. I la tercera etapa fa referència a la 

                                                 
99 Entre els primers tractats, destaca La fasson de l’émaillerie recueillie des anciens émailleurs, de René François 
(ARDANT 1855, p. 27-34).  
100 El consens actual és posterior a una intensa polèmica historiogràfica, originada per un polèmic estudi de 
Walter Hildburgh que plantejava l’origen hispànic de l’esmalt champlevé meridional (HILDBURGH 1936), 
oposant-se així a la formulació clàssica d’un origen estrictament llemosí, plantejada per la seminal monografia 
d’Ernst Rupin sobre l’obra de Llemotges (RUPIN 1890) i defensada després amb vehemència per nombrosos 
autors francesos, com Marquet de Vasselot o Paul Thoby. Malgrat que, inicialment, Marie-Madeleine 
Gauthier va defensar també l’origen francès, més tard va formular una visió alternativa tot acceptant un 
origen difuminat i territorialment ampli de l’esmalteria en champlevé, després concretada en el gran centre de 
Llemotges i en altres focus paral�lels, d’especial vigor el castellà (GAUTHIER 1972b, p. 69-91). Una visió 
general sobre aquesta polèmica: GALLEGO 2005, p. 83-85. 
101 L’atribució de peces esmaltades a obradors catalans té una notable tradició, malgrat el nombre reduït 
d’aquestes peces que es conserva. S’inicia amb un article de Hildburgh dedicat al Missal de Sant Ruf 
(HILDBURGH 1945) i es consolida sobretot gràcies a la poderosa opinió de Marie-Madeleine-Gauthier 
respecte de les diverses peces susceptibles de tal atribució (GAUTHIER 1987, p. 70 i 226-228). 
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producció d’obres, que ja avançat el segle XIII i fins potser a mitjans del XIV, imiten 

explícitament la tècnica i l’estètica llemosina tot adaptant-la, però, a uns plantejaments 

iconogràfics i estilístics tardans, plenament gòtics. 

 

1) Almenys dues de la taules d’altar d’orfebreria produïdes als comtats catalans durant el 

segle XI, les més monumentals i costoses, elaborades amb planxa d’or, comptaven, entre els 

seus elements ornamentals, amb elements esmaltats: el frontal d’altar de Santa Maria de 

Ripoll i el de la catedral de Girona. En tots dos casos la presència d’esmalt està 

perfectament documentada, ja que s’explicita de manera inqüestionable tant als inventaris 

ripollesos de 1047 i 1066 (tabulam coopertam auro cum lapidibus et esmaltis XXII), com en un 

inventari que es conserva de la seu gironina, de l’any 1515, on es descriu minuciosament el 

frontal i se n’esmenten els esmalts (in fine dicti circuitus est quoddam esmalt cum imagina 

mulieris)102. De la taula gironina hi ha també diverses descripcions modernes fetes abans de 

la seva desaparició, on s’insisteix en les plaques esmaltades, la més interessant de les quals 

és la de Villanueva103. 

 

Per la cronologia de les obres i pel material amb què estan elaborades, és clar que aquesta 

decoració esmaltada s’ha fabricat segons la tècnica del cloisonné, és a dir dipositant la pasta 

vítria en petites cel�les o alvèols, definides prèviament mitjançant la soldadura de perfils 

d’or a la base de metall. Aquesta tècnica era pròpia de la prestigiosa orfebreria bizantina, i 

assimilada també pel món occidental en època carolíngia. Els esmalts esmentats a Ripoll 

havien de ser senzilles plaques decoratives amb motius estilitzats, de tipus vegetal o 

simplement geomètrics, a la manera dels que es conserven al paliotto de Sant Ambròs de 

Milà (fig. 2.3) o dels que es veuen en la representació del frontal d’altar de Carles el Calb 

pintat pel mestre de Sant Gil104, per posar dos exemples d’obra de similar format, totes dues 

d’època carolíngia. Com deia abans, el tractat de Teòfil explica aquest procediment tècnica, 

i justament aplicat a la creació d’aquest tipus de petites plaquetes, molt característiques105. 

 

Aquesta plaques esmaltades de petites dimensions, que van encastades o soldades, són un 

recurs ornamental molt comú en l’orfebreria altmedieval europea, que sovint es combinava 

amb l’aplicació de pedres precioses o gemmes de vidre, tal i com efectivament s’esdevé en 

                                                 
102 Totes dues taules es tracten en profunditat al capítol 6. 
103 VILLANUEVA 1803-1851, XII, p. 180-182. 
104 La coneguda taula amb La missa de sant Gil, obra de cap a 1500, és la National Gallery de Londres. 
105 Llibre III, cap. 53. Les plaques es descriuen com a part de la decoració d’un calze d’or, del qual s’explica 
detalladament el procés de fabricació (DODWELL 1961, p. 105-107.) 
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el frontal ripollès. El més raonable és que les plaquetes fossin elaborades al mateix obrador 

monàstic on deuria fabricar-se tot el conjunt del moble. Això suposa, per tant, que a la 

primera meitat del segle XI es tenien a Ripoll (a Catalunya) els coneixements necessaris per 

a produir-les, cosa que no sembla especialment complicat d’assumir: aquestes plaques no 

són producte que ofereixi grans dificultats de realització, en tractar-se d’elements de mides 

reduïdes i formats per composicions geomètriques. Com que els inventaris revelen que el 

nombre inicials d’esmalts, setze, va ser augmentat posteriorment fins a vint-i-quatre, cal 

pensar en dos episodis distints de producció, potser motivats per les possibilitats materials. 

Sense oblidar que en dues altres peces importants del tresor de Ripoll, també fabricades 

amb or, també s’hi van incorporar esmalts: la creu de l’altar major, i el calze més ric i preuat 

de l’abadia106. 

 

Hom podria també plantejar la possibilitat que totes aquestes plaques haguessin arribat per 

compra o donació i fossin, per tant, peces importades. Aquesta hipòtesi no pot descartar-se 

del tot, però és improbable. No es coneix pas que hi hagués, enlloc d’Europa, un comerç 

específic amb aquest tipus de peces (com sí que hi havia amb les gemmes, en canvi), ni 

sembla que hi hagués una producció genèrica de plaquetes per a ser col�locades després 

com a element decoratiu en mobles i objectes sumptuaris diversos. Té molt més sentit, en 

definitiva, pensar en una producció local. 

 

El mateix sembla que cal pensar per al cas de Girona, malgrat que la tipologia (no pas la 

tècnica) d’esmalt utilitzat decorativament és distinta. Aquí ens trobem amb un petit conjunt 

de plaques de dimensions més grans i d’iconografia figurativa, a l’estil de les que es 

conserven en algunes obres d’orfebreria tardocarolíngia i otònida. Destacava, sens dubte, 

l’esmalt circular o ovalat amb una imatge femenina identificada per una inscripció amb la 

comtessa Guisla, esposa de Ramon Berenguer I, representada com a donant107. Això és 

significatiu, perquè sembla implicar de manera definitiva (encara que, estrictament, no 

queda clar si la inscripció de la comtessa Guisla anava incorporada al perímetre de l’esmalt 

o bé –més possiblement– el circumval�lava des de fora, per exemple dins del marc daurat 

de la placa) que la placa es va fer expressament per a ser integrada a la taula i que, per tant, 

va ser elaborada en el taller que va ocupar-se de tota la resta del moble. Un taller que hem 

de suposar format a la mateixa catedral de Girona, o al seu entorn immediat.  

                                                 
106 DOC-79.  
107 Sobre la placa en qüestió, i el paper de Guisla en la promoció de la taula: capítol 5, p. 275-276. Al frontal hi 
havia també esmalts amb les quatre imatges del Tetramorf. 
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La conclusió a la qual arribem és que els esmalts d’un i altre frontal d’altar van ser elaborats 

in situ, en tallers organitzats expressament per a la fabricació dels mobles; els seus artífexs 

coneixien, per tant, el procediment decoratiu de l’esmalt cloisonné. Una altra qüestió és la 

procedència d’aquests artífexs, per als quals no pot descartar-se un origen estranger. En 

aquest sentit, és interessant recordar que per a l’altre frontal hispànic documentat amb 

esmalts, el de Nájera, s’ha proposat també l’autoria d’un orfebre germànic instal�lat a la 

regió, tal i com s’ha esmentat més amunt108. De tota manera, potser és excessivament 

aventurat voler afirmar tal cosa només amb les escasses dades conservades. 

 

2) Anem a la segona fase. La pràctica de l’esmalt cloisonné pràcticament desapareix a 

l’Europa romànica a finals de segle XI, entre altres raons per les dificultats i el cost en la 

disposició de l’or necessari tant per la base com per a definir les cel�les per a la pasta vítria. 

Aparentment hi ha intents diversos de traslladar la mateixa tècnica, tan elegant, i amb el 

prestigi de la tradició i de la influència oriental, a un suport de coure. Els intents, però, no 

deurien reeixir, i finalment van ser abandonats en favor del procediment del champlevé, en 

què se substitueixen els alvèols per camps de metall rebaixat, que s’omplen amb els colors 

esmaltats. Aquesta tècnica es coneixia ja en època romana, on es fa present sobretot en l’art 

provincial d’època del tardoimperi. La seva recuperació inicial, que precedeix un 

impetuosíssim esclat del seu ús a partir de mitjan segle XII, se suposa avui situat en paral�lel 

en diversos focus europeus, potser amb especial incidència a la zona d’Aquitània, d’on en 

tot cas provenen els exemplars més antics que s’han conservat. El taller de l’abadia de 

Conques és especialment conegut com a centre de producció inicial, per bé que la seva 

importància potser deriva, senzillament, de l’afortunada conservació de bona part del tresor 

de l’abadia109. S’inclou entre aquest tresor el conegut cofre de l’abat Bonifaci, que va decorat 

amb medallons esmaltats d’una manera molt primitiva, que busca encara la imitació de 

l’efecte dels cloisons (fig. 2.4). De seguida, però, es consolida la renovació procedimental i 

s’inicien les recerques creatives que seran pròpies de l’esmalt champlevé, vinculades sobretot 

a l’aprofundiment narratiu i a una dimensió expressiva de més envergadura110. 

 

                                                 
108 I sempre tenint en comte les relacions entre els promotors del frontal navarrès i el de Girona (vid supra). 
109 Sobre el conjunt del tresor occità, vegeu el catàleg: GABORIT-CHOPIN & TABURET-DELAHAYE 2001 
110 A Conques, de fet, es registra molt bé el pas d’un estrany cloisonné sobre coure, propi del taller de l’abat 
Begon III a finals de segle XI, a l’esmalt champlevé característic del taller del successor de Begon, l’abat Bonifaci 
(TABURET-DELAHAYE 2001 39-43). 
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El triomf definitiu de l’esmalt champlevé en el romànic europeu té dos grans espais de 

referència, i alhora dos models certament distints en el tractament estilístic i fins conceptual 

de la decoració esmaltada. Hi ha una àrea septentrional germànica, dominada per l’art del 

esmaltadors de la zona del Mosa i en menor mesura de la Renània111, i una àrea meridional 

que acaba dominada per la regió llemosina, però en la que d’entrada hi participen focus 

diversos, amb especial importància del castellà sembla que format a l’entorn del monestir 

de Silos, on s’elabora una producció amb contactes amb Llemotges però certament original 

i de gran qualitat112. Tant els esmaltadors del nord europeu com aquests tallers hispànics 

acaben superats, per dir-ho així, per la sobreabundància i èxit dels productes llemosins 

tardans, que triomfen amb una producció serialitzada i amb una evident rebaixa de les 

ambicions estètiques i qualitatives, cosa que permet una reducció sensible dels preus i la 

conquesta definitiva del mercat113. 

 

En fi, la qüestió és determinar si entre els centres esmaltadors originaris de la península 

Ibèrica cal incloure també un focus català, que se sumaria així al nucli principal de la zona 

de Silos i a algun altre focus productor peninsular, fonamentalment el navarrès (original i 

potent, al qual es vincula el frontal d’Aralar) i els bastant més problemàtics de Lleó o 

Galícia114. El problema és que només hi ha un parell o tres de peces que s’hagin considerat 

representants d’aquest focus, d’aquesta suposada producció catalana: un encenser conservat 

al Museu Nacional d’Art de Catalunya; una petita placa romboïdal procedent de la creuera 

d’una creu que es guarda al Museu Episcopal de Vic; i les dues grans plaques que 

presideixen l’enquadernació del Missal de Sant Ruf, a la catedral de Tortosa115. 

 

La placa del museu de Vic em sembla bastant clarament un producte llemosí, certament 

mediocre, que cal deslligar de la problemàtica que aquí es planteja116. En canvi, tant 

l’encenser com les cobertes del Missal de Sant Ruf són obres problemàtiques i no pot 

descartar-se que siguin productes locals. Són, però, peces sense cap contacte entre elles, 

enormement distants en intencions i en la maniera tècnica, i que pertanyen, a més, a marcs 

                                                 
111 Entre d’altres centres igualment destacats, però més dependents d’aquests, com el de les Illes Britàniques. 
Una panoràmica clàssica de tot aquest context nòrdic: GAUTHIER 1972b, p. 119-162. 
112 Les diferències entre la producció dels dos centres s’han estudiat a bastament (ARIAS 1995). 
113 El triomf de l’obra de Llemotges a tot Europa és indiscutible a partir de la segona dècada del segle XIII. La 
idea que l’èxit dels productes llemosins condiciona la dràstica reducció de l’esmalteria germànica (i no només 
de la hispànica) ha estat plantejada per exemple a: KÖTZSCHE 1998, p. 322-323 
114 Una visió general d’aquests diversos focus hispànics: MARTÍN ANSÓN 1984, p. 70-90. 
115 Tant l’encenser com el Missal són objecte d’un estudi en profunditat que s’inclou en el capítol 8 del treball; 
aquí presentaré, per tant, només molt breument la qüestió. 
116 CAT-33. Sobre el context llemosí i la cronologia de la peça: capítol 6, p. 334-336. 
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cronològics clarament distanciats, encara que sempre dins el segle XII. L’encenser117 té 

evidents contactes iconogràfics amb el món hispànic andalusí, però això no certifica pas 

que es tracti d’una peça catalana, mentre que les plaques del Missal de Sant Ruf mantenen 

certs contactes estilístics amb l’esmalteria germànica118. Si una o totes dues peces van 

produir-se en territori català, sembla que es tracta d’aportacions puntuals i sense 

continuïtat, empreses per orfebres amb iniciativa i certa formació en el camp de l’esmalt, 

però no pas integrats en una tradició contínua i sòlida. L’èxit del champlevé a Catalunya va 

venir de la importació d’obra llemosina, que va tenir una gran importància en termes 

quantitatius i que, més endavant, sí que va ser a l’origen d’una producció local imitativa, una 

mica menystinguda per la historiografia però prou notable. 

 

3) La tercera etapa de producció d’esmalt a Catalunya correspon a la imitació, tardana, de 

l’obra de Llemotges. En termes generals, des de l’entorn del 1200, i encara més 

especialment a partir de 1215, la manufactura llemosina es va començar a difondre de 

manera ràpida i eficaç per la major part d’Europa, i els productes esmaltats es van convertir 

en habituals pràcticament a tot arreu, des d’Escandinàvia fins al sud d’Itàlia. La importació 

d’obra de Llemotges va substituir progressivament les produccions locals, tal i com s’ha dit 

ja per al cas peninsular i també, de manera un xic sorprenent, per a tota l’àrea mosano-

germànica. Sembla tanmateix acceptat que, amb el temps, i encara durant el segle XIII, en 

algunes àrees van revifar o van conformar-se de nou alguns tallers locals que es van dedicar 

a imitar els productes importats, amb més o menys destresa. O que, dit d’una manera més 

precisa, van assumir la tècnica de Llemotges i alguns recursos específics per a utilitzar-los 

en la definició d’unes obres distintes, adaptades als nous temps. 

 

Sigui com sigui, l’existència d’aquests tallers locals que treballen “a la manera llemosina” és 

molt problemàtica, perquè només poden definir-se a partir de l’anàlisi estilística de les peces 

conservades en una determinada regió, i les conclusions d’aquesta anàlisi no sempre són 

irrebatibles. En realitat, en la major part de territoris on s’han conservat obres d’aparença 

llemosina sembla bastant demostrat que hi és arribada per importació (per tant, que és 

efectivament llemosina), segurament perquè amb l’eficàcia de les rutes comercials i la 

potència dels obradors occitans senzillament no calia reproduir les peces en tallers locals. 

Les produccions d’imitació són, en canvi, sempre molt tardanes i s’han volgut observar 

fonamentalment –no sempre de manera inqüestionable– en terres italianes i als països 
                                                 
117 CAT-E1. 
118 CAT-54. 
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hispànics, així com també a les illes Britàniques, tot i que els rastres hi són menys 

evidents119. 

 

En realitat, si tenim en compte només aquest tipus de productes tardans d’imitació, l’única 

agrupació veritablement sòlida de peces de producció local és la radicada a Catalunya, que 

malauradament ha estat molt poc estudiada. Dins d’aquesta producció destaquen els ciboris 

o copons eucarístics de peu elevat (copó de Poblet, copó de Prunet) que partint de models 

tipològics de tradició llemosina defineixen una estructura renovada de valors arquitectònics 

més acusats, i sobretot inclouen una decoració molt exclusiva que ja no té res a veure amb 

els models occitans, sinó que incorpora un estil i una iconografia plenament gòtics. A 

banda dels característics ciboris, aquests procediments també són presents en la decoració 

d’algunes creus processionals, així com en tota una sèrie de petits elements esmaltats, les 

anomenades xapes de guarniment, que decoraven arnesos i armament militar, i que són 

molt característics de tot el període tardomedieval120. Tot plegat, s’articula, tanmateix, 

mitjançant les possibilitats estètiques limitades del champlevé (i generalment amb poc 

refinament estètic, val a dir-ho), possibilitats que al cap d’un temps es van anar esllanguint, i 

que van ser bruscament superades per l’arribada de la nova i vigorosa tècnica de l’esmalt 

translúcid (o transparent) sobre plata, la qual caracteritzaria l’orfebreria europea, 

especialment meridional, al llarg dels segles XIV i XV. 

  

                                                 
119 En termes historiogràfics, l’anàlisi de tota aquesta problemàtica plantejada ja fa temps (GAUTHIER 1972c, 
p. 183-195) no s’ha acabat de renovar. És tema és complex, difícil de delimitar amb arguments que no siguin 
valoracions purament estilístiques, sempre subjectives. La producció italiana va ser plantejada inicialment per: 
STOHLMAN 1939, p. 13-15; el gran defensor dels esmalts hispànics, Walter Hildburgh, va assumir també 
parcialment la teoria (HILDBURGH 1944). Gauthier havia arribat a plantejar que els tallers s’haurien format per 
l’arribada d’un esmaltador català (?) format en la manera llemosina, hipòtesi –difícil de concebre– que no ha 
rebut atenció posterior (GAUTHIER 1972a p. 286-291). 
120 Sobre aquest tipus de peces, tot sovint amb decoració heràldica: MARTÍN ANSÓN 1984, p. 94-97. El Museu 
Episcopal de Vic en conserva una notable col�lecció (CASANOVAS & ROVIRA 1995). 
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CAPÍTOL 3 

La importació d’objectes sumptuaris 

 

 

 

  



 

138 
 

             

  



 

139 
 

 Meam cuppam argenteam quam michi Rex francie donavit1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap als volts de l’any 1020, els germans Joan i Bernat arriben, des de Catalunya, a l’abadia 

de Fleury, al cor de França, amb l’expressa intenció de professar-hi com a monjos. Bernat 

abandonava just aleshores la vida de milites, però Joan era una rellevant figura de la 

intel�lectualitat benedictina dels comtats catalans. Format a Ripoll i durant anys abat de 

Santa Cecília de Montserrat, era amic i col�laborador estret del bisbe i abat Oliba en els 

tràfecs culturals i polítics de l’època. Justament Oliba, que mantenia excel�lents relacions 

amb l’il�lustre abat de Fleury, el celebèrrim Gauzlinus, Gauzlí, encarregà a Joan i al seu 

germà que li lliuressin a aquell, com a obsequi, un ric evangeliari amb cobertes de plata 

daurada (Evangelii quoque texto argento vestitum, auro suberatum). La història, molt coneguda, la 

reporta la Vita Gauzlinus del cronista Andreu de Fleury, i les amables relacions entre els 

seus tres principals protagonistes, Joan, Oliba i Gauzlí, les reflecteixen directament diverses 

cartes conservades2. 

 

D’aquest evangeliari en sabem poques coses3. Una possibilitat és que fos un còdex copiat al 

potent escriptori ripollès, al qual Oliba va donar l’embranzida definitiva, i aleshores també 

les cobertes podien haver estat obrades al monestir, on és segur que va organitzar-se, a la 

primera meitat del segle XI, un taller d’orfebreria de vigor molt considerable. També podia 

haver-se tractat d’un manuscrit antic, i és ben suggeridor identificar-lo, per exemple, amb 

                                                 
1 Del testament de Berenguer de Balenyà, sagristà de la catedral de Vic, el 1181 (GUDIOL 1902, p. 284-285). 
2 Les cartes revelen que va ser regalat en contraprestació de la demanda d’unes relíquies de sant Benet 
d’Aniana, que més endavant van ser trameses a Ripoll des de Fleury gràcies a l’actuació diplomàtica de Joan. 
El Diplomatari d’Oliba editat per Eduard Junyent recull els textos que permeten explicar tota la història, inclòs 
el fragment de la Vita Gauzlinis on s’esmenta l’arribada dels dos catalans (JUNYENT 1992, p 320-326 i 394-
395). La biografia de l’abat floriacenc està publicada amb traducció francesa, en una edició que inclou també, 
en apèndix, els documents que el relacionen amb Catalunya (BAUTIER & LABORY 1969, p. 169-185). 
3 Vegeu, tanmateix: MUNDÓ 1988, p. 121-122. Al segle XIV, els abats de Fleury juraven sobre un còdex amb 
cobertes de plata que tal vegada pot identificar-se amb el present ripollès (PROU & VIDIER 1900-1937, I, p. 
LXXXII). 
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aquell textum evangelium cohoperto de argento paratum de auro que havien ofert l’any 925 els 

comtes Sunyer i Riquilda per a la consagració de l’altar ripollès de sant Salvador. La fórmula 

com es descriu el llibre és significativament similar en els dos casos, i la utilització de vells 

manuscrits de luxe com a regals diplomàtics era cosa perfectament habitual en l’època4. 

Sigui com sigui, un còdex de Ripoll va ser certament exportat fora de les fronteres dels 

comtats, i és en aquest sentit un dels escassos exemples de circulació exògena de peces 

d’orfebreria fabricades (o possiblement fabricades) en territori català. Com és sabut, en 

general els processos d’aquest tipus funcionen a la inversa a la Catalunya plenomedieval, on 

les peces sumptuàries importades són notablement més nombroses que les que suposem 

que s’haurien exportat5. 

 

En les pàgines que vénen a continuació s’analitzarà la realitat del fenomen de la importació 

d’objectes sumptuaris al territori català, les diverses vies amb què s’executa aquesta 

importació, i les peces o les tipologies objectuals que hi són més subjectes. En termes 

generals, es poden distingir d’entrada dos contextos significatius principals, que són 

cronològicament diferenciats i també distints en relació amb els objectius i al tipus d’obra 

importada. El primer d’aquests contextos es produeix en un moment primerenc del 

romànic, entre finals de segle X i la primera meitat del segle XI, època en què hi ha, a 

Catalunya, una entrada molt notable de peces de procedència andalusina, bé elaborades a la 

mateixa península o bé arribades de l’Orient islàmic per la via de l’estat cordovès o de les 

taifes que el succeïren. El segon context és més tardà, es produeix a partir de l’entorn del 

1200 i ve motivat per l’entrada, també molt considerable, d’obres esmaltades de 

procedència llemosina, producte barat i molt eficaç que es difon, com és hem vist en el 

capítol anterior, pràcticament per tota l’Europa del segle XIII. 

 

Al marge d’aquests dos contextos principals, que funcionen a més, d’alguna manera, per a 

obrir i tancar el període que ens ocupa, a la Catalunya romànica certament es produeix 

també l’arribada puntual d’objectes des de diversos indrets tant de l’Occident feudal com, 

potser més especialment, de l’Orient mediterrani. Per desgràcia, tant les notícies 

                                                 
4 A més, el llibre sembla encara a Ripoll a l’inici de l’abadiat d’Oliba (l’inventari del 1008 informa de dos 
evangeliaris enquadernats, unum cum auro et argento: DOC-20), però en canvi ja no s’esmenta en els inventaris 
posteriors (DOC-53, 79). 
5 El fenomen de la importació se sol estudiar però, sobretot per al període anterior al romànic (BARRACHINA 
1999). També hi ha algun estudi sobre l’època tardomedieval, que se centra en les importacions de l’àmbit del 
gòtic francès (ESPAÑOL 2009, p. 254-261). 
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documentals que informen d’aquesta arribada com les peces de procedència forana que 

s’han conservat són molt menys abundants del què hom desitjaria6. 

 

 

 

3.1. Valoració general del fenomen 

 

La circulació d’obres d’art sumptuari sempre va ser present a l’Europa plenomedieval, tant 

entre els diversos territoris europeus que compartien un mateix entorn cultural i polític, 

com la dels productes artístics que arribaven des d’altres contextos culturals, que són 

bàsicament l’imperi bizantí i tot el vast conjunt de territoris islàmics oriental i nord-africà (i 

andalusí). 

 

Per descomptat, el fenomen no era nou. Des de la desaparició de l’administració romana i 

la complexització del món polític a l’Occident tardoantic, les elits respectives de cada 

territori segregat de l’imperi van procurar mantenir les formes de vida i d’exaltació pública 

del seu estatus, i van utilitzant les arts sumptuàries (també l’arquitectura) com un poderós 

argument en aquest sentit. La circulació d’objectes artístics és, des d’aquesta època antiga i 

almenys fins als segles XIII-XIV, un afer exclusiu dels estaments més elevats de la societat, i 

discorre en uns canals i mitjançant uns processos que són veritablement específics 

d’aquests estaments. Tot i que els objectes orfebres tenen una presència constant en aquest 

tipus d’esferes, cal reconèixer que no eren els principals materials d’importació, honor que 

recau gairebé sempre, durant l’Edat Mitjana, en les teles i els teixits de luxe. L’anàlisi de les 

peces tèxtils alt i plenomedievals conservades a Catalunya, encara que sovint retallades i 

fragmentàries, i reutilitzades, testimonia aquesta importància del producte exterior. En la 

documentació, la importància de les importacions es revela, per exemple, en l’ús habitual de 

termes gentilicis en la identificació de teles o vestits (domàs, corduès, armelí)7. 

 

                                                 
6 Com és lògic, limitaré aquí l’anàlisi a les importacions relacionades amb el món de l’orfebreria o, si es vol, de 
les arts sumptuàries objectuals. Sempre caldrà tenir en compte, però, l’arribada d’altres productes artístics de 
luxe (especialment teixits i sedes, però també llibres o fins i tot peces de ceràmica), que va ser tan o més 
important en termes quantitatius (BARRACHINA 1984, p. 150). Cal dir que els contactes del romànic català 
amb l’exterior han estat sempre una qüestió molt significada historiogràficament, encara que generalment 
emfasitzada en el món de les arts “majors” (GUARDIA 1992c). 
7 Vegeu: TRIAS FERRI 2012, p. 23-30. 
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Pel què fa a l’orfebreria, cal dir d’entrada que no sempre és fàcil reconèixer en un objecte si 

es tracta d’un producte local o d’una peça importada. En els casos dubtosos, l’anàlisi 

estilística no sempre proporciona arguments de pes, sobretot per la manca de paral�lels, de 

manera que persisteixen els dubtes i es fa difícil arribar a conclusions definitives. Per altra 

banda, la documentació és escassa en parlar de peces importades, i cap de les que es 

conserven no disposa d’un context documental que expliqui la seva via d’arribada; de 

manera que tot sovint ens movem en el terreny de la hipòtesi. En ocasions, és veritat, la 

procedència forana pot ser molt clara, sobretot quan les peces provenen d’un àmbit cultural 

distint, com ara l’islàmic, o bé quan resulta fàcil de vincular-les tècnicament a un focus de 

producció concret, com és el cas per exemple de les veracreus palestines, o de la ja 

esmentada producció llemosina en esmalt. 

 

Una qüestió interessant a plantejar és, potser paradoxalment, l’escassa influència que les 

peces importades (les que coneixem, almenys) semblen tenir sobre la producció orfebre 

local. Les obres andalusines, per exemple, malgrat la inequívoca presència que tenen en els 

contextos sumptuaris i sacres dels comtat, no sembla que despertin gaire la voluntat 

emuladora dels promotors i els artífexs. La producció autòctona, en canvi, pel què sabem 

(pel poc que sabem) es mou sempre per camins ben fressats derivats de la tradició diguem-

ne tardocarolíngia, i és molt poc amiga d’assumir discursos estranys. La sola excepció 

d’aquesta realitat és la dels esmalts llemosins en champlevé, precisament un tipus d’obra molt 

més pròxima i clarament imbuïda, també, del pòsit artístic occidental. Com hem vist al 

capítol anterior, la presència dels esmalts importats sí que estimula el naixement d’una 

producció local imitativa a finals del segle XIII, tot i que fora del marc cronològic amb què 

ens movem aquí. Aquesta producció progressa notablement durant un temps, precisament 

fins a l’arribada de la nova tecnologia dels esmalts translúcids d’origen toscà, l’influx dels 

quals canvia dràsticament el panorama tardomedieval8. 

 

**  ** 

 

En l’època romànica, l’arribada d’objectes orfebres es produeix a Catalunya des de tres 

àmbits geogràfics diferents. En primer lloc cal tenir en compte les obres procedents del 

món islàmic, que són molt abundants per la proximitat del territori andalusí, que funciona 

                                                 
8 Però la difusió de la nova tècnica gòtica no sembla que vagi acompanyada d’una circulació significativa 
d’obres foranes. Sobre la primera producció en esmalts translúcids a la Catalunya del XIV: DALMASES 1997, p. 
21-28. 
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com a porta d’entrada d’aquests objectes, obrats a la mateixa península Ibèrica o, tot sovint, 

arribats als estats peninsulars des d’altres territoris islàmics, nord-africans especialment, 

però també del món oriental, amb el qual van ser molt importants les relacions comercials 

andalusines almenys fins al segle XII, és a dir mentre el domini del Mediterrani va ser 

incontestablement musulmà9. En segon lloc, arriben objectes de procedència oriental però 

cristiana, que en aquesta època sembla que són gairebé sempre importats per pelegrins 

catalans a Terra Santa, més que no pas duts per vies comercials com succeirà durant la 

Baixa Edat Mitjana10. El tercer àmbit que proporciona orfebreria importada és el propi 

Occident europeu, amb presència lògicament destacada de l’Occitània i la Provença, 

territoris pròxims i culturalment acostats, que queden tot sovint sota control o sota 

influència política dels comtes i reis catalans. És més ocasional l’arribada de peces del nord 

d’Europa o de les illes Britàniques, malgrat que en veurem algun exemple documentat. 

 

Aspecte notori a comentar són els diversos models d’importació, les distintes fórmules amb 

què podien ser importats els objectes des de l’estranger. Hi ha quatre models possibles per 

a l’arribada d’aquests objectes, models que només ocasionalment són certificats amb tota 

certesa per les dades dels documents, però que en tot cas hem de considerar com a molt 

probables. 

 

1) El primer d’aquests models, relacionat exclusivament amb l’arribada de productes 

andalusins o vinguts a través de l’al-Andalus, és la via militar, els objectes que s’espolien 

com a botí de guerra o d’algarada. Cal no sobredimensionar la importància d’aquest 

fenomen, entre altres coses perquè les relacions entre les dues bandes de la frontera solien 

ser tranquil�les i amistoses, i només ocasionalment, en períodes concrets, se succeeixen els 

enfrontaments importants. Això sí, aquests enfrontaments poden permetre l’espoliació 

d’objectes sumptuaris a totes dues bandes. De fet, les ràtzies musulmanes són aparentment 

més efectives en aquest sentit que no pas les cristianes durant el segle X, i virulentes 

particularment en l’últim tram d’aquesta centúria i en els primers anys del segle XI, és a dir 

en l’època final del califat. Persisteixen també més tard, per exemple en època almoràvit, 

                                                 
9 CONSTABLE 1994, p. 138-139. 
10 Les aproximacions al comerç tardomedieval catalano-bizantí d’obres artístiques ofereix resultats 
interessants, tot i que les peces conservades són escasses i, en realitat, l’orfebreria hi té un pes menor. És 
curiosa la conservació de fins a set capitells bizantins en esglésies catalanes (tres es conserven al Museu 
d’Arqueologia de Barcelona, dos són encara in situ a l’església barcelonina dels Sants Just i Pastor, un altre és 
al Museu Comarcal de Mataró i l’últim al Museu de Mallorca) però en tot cas els objectes que més s’adquirien 
i es portaven des de la Romània eren sobretot les pintures (sobre taula) i curiosament els elements de mobiliari 
domèstic (DURAN I DUELT 2012, p. 33-41). 
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però la seva dimensió és aleshores menys general i també menys efectiva. Tanmateix, la 

circulació d’objectes sumptuaris en sentit meridional, és a dir espoliats de terres cristianes i 

duts a les bases andalusines de les algares, està precisament documentada en aquesta època 

més tardana: Ibn al-Khardabus esmenta una profitosa ràtzia del valí almoràvit de València 

Mazdali empresa a principis de segle XII contra Barcelona, d’on es dugueren a València 

creus i vasos litúrgics de plata i d’or, i també campanes (entenc que petites campanetes 

litúrgiques, de bronze) que es van fer servir com a làmpades a la mesquita-aljama de la 

ciutat11. 

 

D’expedicions catalanes a territori andalusí n’hi ha algunes de documentades ja abans del 

segle XI, per exemple la del comte Sunyer de Barcelona per les zones costeres de València i 

Tortosa cap al 936-937. Tanmateix, el domini musulmà és aleshores indiscutible, i és difícil 

pensar en grans botins de guerra procedents d’aquestes primeres expedicions. En canvi, 

entre l’any 1010 i el 1050 hi ha nombroses accions bèl�liques contra places musulmanes 

importants. La més coneguda és la celebrada expedició de mercenaris catalans a Còrdova 

de l’any 1010, contractats per un dels contrincants enfrontats per fer-se amb el poder 

califal, Muhammad Al-Mahdi, que de fet acaba en una sonora desfeta i amb la mort de 

bona part dels pròcers catalans que s’havien llançat a l’aventura. Però n‘hi ha d’altres, com 

ara l’expedició del 1017 a Granada, o la menys documentada del 1024 a Tortosa12, que 

també deurien permetre recollir un botí de guerra ben considerable, i es fa difícil pensar 

que en aquests botins no hi haguessin objectes d’orfebreria, presa molt atractiva pel seu 

valor tan fàcilment quantificable. Ara bé, la historiografia ha tendit potser a exagerar la 

importància d’aquests espolis de base militar, tot atribuint una procedència d’aquest tipus a 

qualsevol objecte islàmic conservat a la Catalunya medieval cristiana. Això no té en compte, 

en canvi, que les relacions diplomàtiques i en menor mesura comercials entre els dos mons 

eren una via d’entrada molt més senzilla i factible per a aquest tipus de peces13. 

 

2) Justament, la diplomàcia i l’intercanvi d’obsequis entre les classes dirigents és un segon 

model d’importació d’objectes sumptuaris a la Catalunya romànica. És un model que cal 

considerar per a objectes arribats de molt diversos àmbits geogràfics, però del qual tenim 

                                                 
11 Vegeu: AL-KARDABUS 1986, p. 136-137. 
12 Una visió sintètica dels enfrontaments bèl�lics entre els comtats i l’al-Andalus: SALRACH 1987, p. 248-252 i 
295-296. La importància del botí d’aquestes expedicions, especialment la del 1010 –que va comportar el 
saqueig parcial de la capital andalusina–, ha estat subratllada sempre com un factor de renovació i empenta 
per a l’economia dels comtats catalans (BONNASSIE 1979-1981, I, p. 305-306). 
13 Malgrat que la documentació tendeix sempre a celebrar grans victòries i botins militars, això pot aplicar-se a 
les relacions amb el món andalusí de tots els regnes cristians de la península Ibèrica (RUIZ 2000, p. 31-34). 
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exemples documentats sobretot, altra vegada, en relació amb l’al-Andalus. En aquest sentit, 

sabem que les relacions polítiques entre els comtats catalans, sobretot Barcelona i Urgell, i 

el califat de Còrdova s’inicien cap a mitjans de segle X, sembla que a partir de l’interès de 

Còrdova d’assegurar-se la submissió dels comtats, i es traslladaran més tard, amb la 

desaparició del califat, als regnes taifes més septentrionals, Dènia i Saragossa14. L’intercanvi 

d’objectes orfebres en el marc d’aquestes relacions es pot documentar amb alguna 

referència documental interessant, que comentarem després. Per cert, també cal comptar 

que les relacions diplomàtiques directes de la noblesa catalana amb altres territoris islàmics, 

especialment nord-africans, podrien haver proporcionat alguns objectes similars, arribats 

tot saltant-se, per dir-ho així, l’habitual ruta andalusina15.  

 

3) Com a tercera via d’entrada de productes forans a Catalunya hem de tenir en compte la 

comitència o encàrrec específic d’objectes per part de promotors catalans en altres 

territoris. És un model d’importació que no tenim documentat però que cal suposar que 

existia, almenys ocasionalment, i que podem relacionar bàsicament amb territoris propers o 

en estret contacte polític amb Catalunya, singularment els del Llenguadoc i la Provença. 

Una obra conservada que em sembla que podria respondre a aquest model és el copó de la 

Cerdanya16, i així provaré de demostrar-ho en un dels estudis monogràfics que s’inclouran 

al capítol 8 de la tesi. 

 

4) Per últim, el quart model d’importació possible és el del comerç internacional, l’arribada 

de productes manufacturats adquirits expressament amb finalitats comercials, transportats 

després per mercaders fins als comtats catalans, o bé –més ocasionalment– comprats 

directament a l’exterior sense intervenció expressa d’intermediaris. Malauradament, en 

termes generals hi ha molt poques dades sobre un comerç d’aquest tipus amb objectes de 

luxe abans del segle XII; deuria existir certament, tant amb el nord europeu com amb el 

món andalusí meridional, encara que deuria ser més aviat a petita escala17. Aquest comerç 

internacional incloïa productes de luxe, especialment teixits, però difícilment hi ha 

                                                 
14 Vegeu, respectivament: SÉNAC 1995, p. 89; i BONNASSIE 1979-1981, I, p. 306-310 
15 Sobre aquestes relacions, breument: RUIZ 2000, p. 34, n. 30. 
16 CAT-19. 
17 El comerç català amb el món islàmic és consignat per exemple en el Liber Miraculorum de Santa Fe de 
Conques (on s’esmenten, per exemple, dos expedicions comercials cristianes a Balaguer), però en canvi la 
documentació catalana no en parla gairebé mai (BONNASSIE 2001, p. 211). En termes generals, sobre el 
comerç andalusí amb els territoris cristians hispànics i europeus, vegeu: CONSTABLE 1994, p. 39-51. 
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testimoni documental explícit d’aquesta presència18. A partir del segle XII, els mercats i fires 

catalans, malgrat que són clarament especialitzats en intercanvis locals, poden anar rebent 

també algunes aportacions foranes, que només per al segle XIII podem considerar ja ben 

documentades19. La millora i protecció dels camins europeus, especialment a partir de la 

segona meitat de la dotzena centúria, va facilitar indiscutiblement el trànsit internacional de 

mercaderies, que va començar efectivament a ser important a principis de la baixa Edat 

Mitjana, i que va permetre consolidar les exportacions de productes molt diversos, entre els 

quals els objectes sumptuaris o artístics20. 

 

L’evolució del comerç d’objectes d’art mereix una certa consideració, malgrat que les dades 

són magres i sempre molt tardanes. Progressivament l’accés a aquest tipus de productes va 

deixar d’estar reservat estrictament a l’alta aristocràcia, gràcies a l’ascens social i econòmic 

de la nova burgesia urbana comercial, que busca consolidar la recerca d’estatus amb 

marcadors de prestigi social i cultural. Per a l’època que ens ocupa, la circulació d’objectes 

sumptuaris està molt poc documentada, i les notícies explícites que tenim es refereixen 

només a la banda baixa del sector, bàsicament a la presència d’alguns materials i objectes 

certament modestos en la documentació de les lleudes o càrregues impositives sobre els 

mercats i el transport de béns comercials. L’orfebreria de primera qualitat, la de preu més 

elevat, és evident que no participava en aquests contextos, i la seva importació deuria 

promoure’s a escala més reduïda i sovint en base a encàrrecs específics; tampoc no deuria 

ser gaire abundant. En les fires i mercats, en canvi, es venien només alguns materials 

metàl�lics menors, de funcionalitat domèstica (olles, plats, cofres) i allunyats del què 

entenem pròpiament per veritable orfebreria21. A partir de mitjan segle XIII sí que s’haurien 

incorporat a alguns d’aquests mercats, als més importants, els objectes esmaltats llemosins 

                                                 
18 Només hi ha alguna referència solta, com la del Robertus negociatore documentat a Barcelona l,’any 1008, 
potser un mercader flamenc de teixits (WOLFF 1963). 
19 Les primeres fires i mercats coneguts a Catalunya daten del segle XI, encara que veritablement el fenomen 
no creix en importància (i en presència documental) fins a mitjans de la centúria següent. Inicialment es 
vincula a centres monàstics o castrals, però a partir del segle XIII ocupa bàsicament els espais urbans i és un 
fenomen defensat i organitzat per la corona (BATLLE 2004, p. 19-34). 
20 La xarxa europea de camins medieval utilitzava certament les antigues vies romanes però era molt més 
densa, flexible i desjerarquitzada, de manera que les rutes comercials (o qualsevol altre tipus de viatge, de 
motivació militar, política o religiosa) podien ésser múltiples i variaven depenent de les facilitats o la seguretat 
de cada camí. Les connexions dels comtats catalans amb el nord occità es feien generalment per la costa, o en 
vaixell fins a Narbona i Montpeller, des d’on s’obrien rutes molt diverses cap a l’oest (Tolosa, Bordeus), el 
nord (Alvèrnia, Llemotges, París, Flandes), i també cap a la Provença i el nord d’Itàlia. Sobre els camins en 
territori francès, vegeu: BAUTIER 1991. Sobre els camins interiors a Catalunya: BOLÓS & HURTADO 1993. 
21 Per exemple, la presència de vaixella metàl�lica de baixa categoria (tota carrega de calderes o d’aram o de coure o de 
stayn) es detecta a la lleuda de Puigcerdà del 1288 (ALART 1881, p. 99). Sobre les lleudes catalanes i la 
presència, en elles, de materials preciosos, vegeu el capítol 1, p. 57. 
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de funció tant religiosa com profana (canelobres, sobretot), peces que serien ja d’una fase 

tardana dins del marc operatiu pseudoindustrialitzat de l’obra de Llemotges.  

 

En realitat, a Catalunya no hi ha confirmació documental d’aquesta presència, però en 

l’àmbit peninsular són molt coneguts uns aranzels dels ports castellans del cantàbric 

(Santander, Castro Urdiales, Laredo i San Vicente de la Barquera) datats a finals del XIII, on 

precisament s’esmenta la merceria de Limoias et cruzes et encensarios et vinacheras et capsas pora tener 

encienso et candeleros, entre els productes pels quals, en cas d’arribar per via marítima –des de 

Bordeus, cal suposar–, calia pagar una certa quantitat als oficials reials22. Hi ha un altre 

aranzel peninsular que esmenta l’obra de Llemotges, més pròxim a Catalunya (dins de la 

corona d’Aragó) però d’època encara molt més tardana, al segle XV. Es tracta del peatge de 

la localitat d’Ainsa, als Pirineus aragonesos, que data del 143723. Malgrat que la 

historiografia ha tendit a considerar com a ceràmica l’obra de Limoges que s’hi esmenta, 

Francesca Español interpreta –diria que correctament– que el terme al�ludeix encara a la 

producció tradicional llemosina en esmalt champlevé, una producció que no sembla que fos 

encara activa al segle XV, però l’èxit i la circulació de la qual sí que van persistir llargament24. 

 

L’enorme difusió dels productes llemosins per tot Europa, i l’evolució cap a la producció 

seriada d’aquests a partir del segon quart del segle XIII, revelen el paper fonamental del 

comerç a gran escala per a la posada en circulació de les peces. No solament la ciutat de 

Llemotges era situada en una cruïlla especialment activa de rutes comercials entre el nord i 

el sud d’Europa, sinó que també els mercaders llemosins estan ben documentats a les 

populars fires de la Xampanya, que van capitalitzar durant molt temps una part important 

dels intercanvis comercials del continent25. De fet, la venda de productes d’aquest tipus 

apareix també referenciada iconogràficament en algunes obres artístiques, per exemple en 

una miniatura francament interessant de les Cantigas d’Alfons el Savi, on es veu una botiga 

dedicada a la venda d’objectes sacres26. És de suposar que aquests objectes, per tant, 

                                                 
22 El document és similar a les lleudes catalanes, on tanmateix no conec que s’esmenti explícitament l’obra 
llemosina ni els objectes litúrgics que són citats aquí. És editat i comentat a: CASTRO 1921-1923. 
23 Vegeu: ARROYO 1963. Entre els productes manufacturats estrangers que són objecte impositiu, a més de 
l’obra llemosina el peatge inclou sobretot materials tèxtils: draps de Francia, baldaquins, herminis... (p. 207). 
24 Vegeu l’argumentació a: ESPAÑOL 2001b, p. 98. 
25 Malgrat això, no hi ha certeses sobre les fórmules de comerç de l’obra llemosina (LESTOCQUOY 1943, p. 
21-24). Els mercaders catalans, per cert, són documentats a les fires de la Xampanya des del segle XIII 
(KOLLER 1973, p. 680). 
26 Il�lustra la cantiga 172 del còdex d’El Escorial (ESPAÑOL 2001b, p. 97). Les cantigues són una font 
iconogràfica de cert interès per a l’orfebreria medieval, encara que les representacions de peces orfebres solen 
ser més aviat genèriques. Per exemple, entre les imatges que il�lustren la cantiga 362 del còdex de Florència, 
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haurien arribat també als mercats catalans, encara que les fonts textuals no ho confirmin de 

manera explícita. 

 

 

 

3.2. Notícia d’importacions a les fonts documentals 

 

Una vegada presentada, en termes generals, la qüestió de les importacions, vegem a 

continuació les escasses dades documentals que s’hi refereixen (de manera explícita) en 

territori català. No són gaires, però resulten interessants, i malgrat que em centraré en 

l’època romànica, cal dir que hi ha també alguna notícia, més escadussera, sobre l’arribada 

d’objectes sumptuaris en èpoques encara anteriors. Em refereixo, en concret, als dos 

epigrames de Ciprià de Còrdova que evoquen un luxós ventall andalusí, un flabellum, enviat 

al comte Guifré el Pilós. Cal pensar que aquest ventall hauria estat un regal tramès des de 

Còrdova, potser per la comunitat cristiana i el mateix Ciprià, que n’era un dels dirigents 

principals, o potser per la cort emiral a la qual servia l’intel�lectual mossàrab. Datats a finals 

de segle IX, els versos són amables i subtils, i descriuen vagament el ventall, que havia de 

ser de tela o potser de pergamí, i anava decorat amb lletres daurades. Preguen al comte que 

en faci ofrena a Guiniguilda, la seva esposa, per a què –parafrasejo– desplegat i complint el 

seu ofici, reanimi el seu cos sufocat en els dies d’estiu27.  

 

Ja per a la cronologia que aquí ens interessa, les primeres notícies documentals que són 

explícites al respecte d’objectes estrangers arribats als comtats catalans es vinculen també 

als contactes i les generalment amistoses relacions amb el món andalusí, amb la cort 

cordovesa en particular.  

 

En el testament del bisbe Sal�la d’Urgell, que data de l’any 1003, una sèrie d’objectes de 

plata són llegats a l’obra de la catedral de Santa Maria. Entre aquests objectes destaca molt 

especialment una sella de muntar que el bisbe afirma explícitament que és un regal del califa 

                                                                                                                                               
protagonitzada per un orfebre, n’hi ha una que mostra el taller d’aquest i fins i tot un petit forn (DOMÍNGUEZ 
1998-1999, p. 74-76). 
27 Els epigrames es conserven a l’anomenat còdex d’Azagra de la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 10029) i 
s’han publicat en repetides ocasions (i.e. GIL FERNÁNDEZ 1974, II, p. 686-687); també s’han traduït al castellà 
(HERRERA 1994-1995, p. 227). Mundó suposa que el mànec del ventall havia de ser d’ivori i que les lletres 
d’or referides al primer poema hi estaven escrits al dors, a manera de dedicatòria (MUNDÓ 1988, p. 99-93), 
cosa que en tot cas no es deriva pas de la lectura dels textos. 
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de Còrdova: ipsa sella quod dedit mihi alcalipha28. Sembla que el bisbe havia estat precisament a 

Còrdova aquell mateix any, en una ambaixada catalana que les fonts cristianes no han 

recollit però de la qual, en canvi, parlen notòriament els textos andalusins, particularment 

Ibn Hayyan29. La frase emprada en el text fa palès que la sella havia estat un obsequi 

personal del califa (que aleshores deuria ser Hixam II), i gairebé s’hi pot percebre un deix 

d’orgull per part del prelat, no sabem gaire si relacionat amb la riquesa de l’obsequi o amb 

la intimitat relativa del governant musulmà; totes dues coses, segurament. 

 

Les selles eren part fonamental de l’arnès de les cavalleries, i podien efectivament anar 

recobertes de làmines de plata, convertides per tant en rics objectes de valor cerimonial i 

representatiu, més que no pas estrictament utilitaris. La documentació catalana en reporta 

alguna més també de plata, i d’altres on el material no s’especifica, que deurien prescindir 

d’aquest ornat de metall. Fa tot l’efecte que les més riques, documentades sobretot en 

època primerenca (segles X-XI) eren sempre de procedència andalusina, com la llegada pel 

bisbe Sal�la30. Ho era, per exemple, la que menciona una curiosa notícia del Liber 

Miraculorum de Conques, que informa que el comte Ramon III de Roergue, havent 

participat en la defensa de Barcelona l’any 985, havia pres com a botí a les tropes 

cordoveses un sella de plata, que donà a l’abadia de Santa Fe per a l’afaiçonament, amb el 

metall extret, d’una gran creu d’altar31. 

 

Per cert que hi ha una segona menció al califa de Còrdova en un altre testament català, 

malgrat que no s’hi adverteix exactament la circulació d’objectes islàmics32. És en les 

últimes voluntats de la vescomtessa de Barcelona Ermengarda, esposa de Geribert i filla del 

comte Borrell II, datades l’any 1029. Expressament en el text es demana la venda d’una 

sèrie de luxosos objectes de vaixella d’or i de plata per tal de recuperar una penyora (redemit 

                                                 
28 DOC-17. 
29 Ho explica Philippe Sénac, esmentant precisament la sella regalada al bisbe (SÉNAC 1995, p. 1000). 
30 Selles similars es documenten especialment a l’Urgell, com la que tenia el comte Ermengol II (DOC-18), 
que per cert se cita (sella qui fuit de Ermengaudo) en el testament sagramental del mateix bisbe Sal�la de l’any 
1010, o les dues selles de plata que tenia Arnau Mir de Tost (DOC-83). 
31 FAU 2002, p. 188. És probable que també la plata de la sella del bisbe Sal�la s’acabés emprant, finalment, en 
la fabricació d’ornaments catedralicis. 
32 També és possible que els esments al “califa”, especialment aquest segon, es puguin interpretar de manera 
més genèrica com a al�lusions a governant andalusins indeterminats, no necessàriament als califes cordovesos. 
En aquest sentit, per exemple, a l’hagiografia de l’abat Isarn de Sant Víctor de Marsella –que viatja a la 
península Ibèrica per a negociar l’alliberament d’uns monjos del monestir de Lérins capturats el 1046 per 
pirates andalusins– es denomina Agalifo al governant de la taifa de Tortosa, que evidentment no era pas califa 
(BRUCE 2009, p. 20). 
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ipso guadio) que estava en possessió del governant cordovès33. La identitat d’aquesta penyora 

no s’identifica ni tampoc el context en què es mou tota la operació, tal vegada (per les 

dates) vinculada a la remissió de captius cristians empresonats en ràtzies i enfrontaments de 

frontera, assumpte que precisament en aquest període té una certa significació. 

 

Sí que hi ha una altra notícia referent a un objecte amb tota seguretat andalusí localitzat en 

terres catalanes, sobre l’arribada del qual no tenim notícia però que potser podríem associar 

amb l’activitat diplomàtica o militar dels comtes del Pallars, o amb alguna operació 

comercial amb participació seva. Es tracta del scrinia hispanici operis inventariat, l’any 1096, 

dins del tresor de la canònica castral de Santa Maria de Mur, institució sota directe patrocini 

i control dels comtes pallaresos34. No hi ha dubte que l’inventari al�ludeix a una arqueta o 

cofret d’ivori, efectivament característic de la producció sumptuària andalusina i, per tant, 

convincentment designat com a obra “hispànica”. Tot i desconèixer exactament com arriba 

l’arqueta a la canònica pallaresa, la proximitat de la frontera i l’abundància d’objectes 

islàmics als comtats més occidentals del nord català formen un context idoni per a 

l’adquisició, al marge de quin en fos el sistema. 

 

Les relacions diplomàtiques entre les dues bandes de la frontera expliquen l’existència de la 

pedra amb el nom inscrit de la comtessa Ermessenda (fig. 3.1) que es conserva encastada a 

la custòdia gòtica de la catedral de Girona, i que suposadament abans havia format part del 

cèlebre frontal d’or. En origen, la pedra deuria anar col�locada a l’encast d’un anell, segons 

un costum arrelat al món tardocarolingi i especialment persistent als comtats catalans: el 

dels anells de funció sigil�lar que s’utilitzaven per a confirmar documents35. Es tracta 

aparentment d’una calcedònia, que té inscrit en sentit invers el nom de la comtessa tant en 

llatí (ERMESI[N]DIS) com, a sota, en lletres àrabs. El doble nom confirma la particular 

funció política de la peça, que hem de suposar la comtessa utilitzava per a la 

correspondència diplomàtica amb el món andalusí. Una correspondència que deuria ser 

intensa quan les relacions amb els estats musulmans del sud eren amistoses i fructíferes, 

com les que s’estableixen, precisament en l’època de govern en solitari de la dama, amb la 

poderosa taifa de Dènia, que incloïa les illes Balears36 

                                                 
33 DOC-37. Crec que no m’equivoco en interpretar en el sentit de “penyora” el mot guadio, que ha de ser una 
derivació de wadium d’origen germànic. 
34 DOC-122. 
35 Vegeu, al respecte: AURELL 1994, p. 239-240. 
36 L’ús diplomàtic del segell ha estat explicat darrerament per Travis Bruce, que constata també les relacions 
amistoses amb els regnes andalusins (cosa que no exclou puntuals enfrontaments, o els actes de pirateria) en 
època de la regència d’Ermessenda (BRUCE 2009, p. 20). 
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Hi ha la possibilitat que la pedra i l’anell d’Ermessenda fossin justament un obsequi 

musulmà, però és força més probable que del gravat de la pedra i el muntatge de la joia se 

n’hagués ocupat un artífex localitzat en territori cristià, no només hàbil en la glíptica sinó 

també amb coneixements de l’àrab; això porta a pensar en un orfebre musulmà o, més 

probablement, jueu, establert a Barcelona o a Girona. En aquest cas, doncs, la pedra (ni 

l’anell) no seria pas una peça importada. De tota manera, les pedres gravades amb 

inscripcions són característiques del món andalusí, d’on està clar que també arribaven 

ocasionalment, i per vies diverses, als territoris cristians del nord. L’origen cordovès és 

inequívoc, per exemple, en una segona pedra que es conserva també a la custòdia de la 

catedral de Girona i que també, abans, se suposa encastada al frontal auri. Té una inscripció 

exclusivament en àrab, de caràcter poètic: “Únic pels dons i just pels teus decrets, augmenta 

la meva fortuna, el matí i la tarda” (fig. 3.2). Aquesta segona gemma també podria haver 

estat col�locada originàriament en un anell sigil�lar, que la historiografia ha volgut atribuir al 

bisbe Pere Roger, el germà d’Ermessenda, o més ocasionalment a la comtessa Guisla de 

Lluçà, l’altra promotora principal de la magna taula gironina37. Són suposicions, però, 

només hipotètiques. 

 

Es coneix encara una altra pedra gravada amb una inscripció també en àrab que té relació 

amb els comtats catalans. És una àgata que es conserva encastada a la cèlebre estàtua de la 

Majestat de Santa Fe de l’abadia de Conques, i on es llegeix “Ali, fill de Muhammad, 

servidor de Déu misericordiós”. El text sembla fer al�lusió al propietari de la gemma, i el 

seu caràcter identificador sembla que permet vincular-la també amb un anell sigil�lar, 

encara que aquests nos fossin especialment habituals en el món andalusí. En qualsevol cas, 

la pedra no forma part de l’enorme conjunt d’entalles i camafeus antics encastats a la 

mateixa estàtua de santa Fe. En canvi, junt amb dues altres peces d’origen islàmic 

conservades al tresor de l’abadia occitana (un fragment d’aigüera de cristall de roca i una 

capsa cilíndrica d’os) s’ha posat en relació amb un botí de guerra obtingut en la defensa o 

en la conquesta de la població de Calonge de Segarra pels volts de l’any 1000, segons una 

història –un xic problemàtica de fixar històricament– que s’explica detalladament al Liber 

Miraculorum de Conques38.  

                                                 
37 AURELL 1994, p. 240. 
38 Els habitants de Calonge posen la vila sota la protecció de santa Fe i prometen al monestir occità un tribut 
anual en or i la donació del botí pres als sarraïns, si assoleixen de vèncer-los, cosa que naturalment fan amb 
l’ajuda d’un estendard de la santa enviat expressament pels monjos (DESCHAMPS 1947-1951, p. 18). Jean-
François Fau proposa de vincular la pedra entallada i els altres dos objectes andalusins precisament a aquesta 
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Hi ha un altre objecte d’importació que connecta més directament els comtats catalans amb 

l’abadia de Conques al segle XI. És un objecte especialment interessant per la seva raresa, 

d’origen aparentment oriental però que possiblement hauria arribat a Catalunya també per 

via andalusina, no sabem pas exactament com. Es tracta del mirall “indi” (speculum indium) 

que tenia en propietat Arsenda d’Àger, l’esposa del magnat Arnau Mir de Tost, una peça de 

tocador que coneixem prou bé perquè és referenciada tant en el testament de la dama com 

en els dos documents posteriors que s’hi relacionen, signats pel propi Arnau Mir39. De 

primer, en les seves últimes voluntats, subscrites el 1068, Arsenda llega aquesta peça al 

monestir de Santa Fe (Ad Sanctam Fidem de Concas remaneat meum speculum indium) juntament 

amb uns fermalls o agulles de vestir, d’or. En l’inventari de béns del seu espòs, ja vidu, 

elaborat en motiu d’un pelegrinatge previst a Compostel�la, el mirall d’Arsenda és 

novament esmentat i es descriu de manera més específica, consignant-se que era fet de 

plata: speculo I indium coperto argent. I finalment, en un altre document paral�lel a l’anterior, en 

què es detallen els donatius fets per Arnau Mir com a marmessor de l’esposa difunta, es 

revela que el mirall en qüestió, efectivament lliurat, ja, a l’abadia de Santa Fe, era una 

costosa peça de luxe valorada en la considerable quantitat 100 mancusos. 

 

El mirall deuria ser una obra oriental, difícilment arribada de la Índia i en canvi 

possiblement de producció islàmica, tal vegada irània40, si és que cal efectivament 

interpretar l’adjectiu indium en aquest sentit, és a dir, com a concepte gentilici. Les altres 

interpretacions possibles del terme, però, no s’adiuen amb les dades descriptives del mirall, 

sobretot amb el fet que fos cobert de plata41. Hi ha un indici en favor de l’origen oriental de 

la peça que val la pena de tenir en compte, encara que ja admeto que és potser una mica 

rebuscat: entre les joies i objectes del tresor que posseïa el matrimoni d’Arnau Mir i 

                                                                                                                                               
donació del botí procedent de Calonge (FAU 2002, p. 188). La hipòtesi és arriscada, tenint en compte la 
fiabilitat històrica del relat, que no està confirmat per cap altra font. S’explica al llibre quart del Liber 
miraculorum, que data ja de finals del segle XI (FAU 2000, p. 54-55). 
39 Vegeu DOC-81, 82, 83. La procedència del mirall ha estat destacada en diverses ocasions (FITÉ 1986, p. 
103, 272). 
40 La importància de la producció de miralls a l’Orient islàmic, en especial a l’Iran, és testimoniada per les 
abundants peces conservades d’entre els segles XI i XIII, que són generalment de bronze (ALLAN 1982, p. 33-
37). De tota manera, és segur que almenys ja al segle XII també es realitzaven miralls en context occidental; 
d’entre els pocs conservats, n’hi ha per exemple un Metropolitan Museum de Nova York, de bronze i sembla 
que d’origen anglès (HOFFMAN 1970, p. 79). 
41 El terme designa també una tinta de color blau o violeta d’origen vegetal que s’extreia de la planta del 
mateix nom (DU CANGE 1883-1887, IV, col. 347c). Difícilment és acceptable que el terme sigui sinònim de 
andena (capfoguer), com es proposa dubitativament en el glossari –que també cita Du Cange– d’una antiga 
edició de l’anomenat Políptic d’Irminon, un inventari del segle IX de béns de l’abadia de Saint-Germain-des-
Prés (GUÉRARD 1844, II, p. 453). 
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Arsenda hi havia també, com se sap, diversos jocs d’escacs de cristall de roca i d’ivori. Les 

peces d’aquests jocs eren amb tota certesa importades, i és ben possible que l’adquisició 

d’alguna d’elles s’hagés fet en la mateixa operació que la del mirall, en algun dels contactes 

diplomàtics o comercials que el magnat urgellenc tenia amb els veïns del nord andalusí. 

Com que en el món musulmà era conegut l’origen indi dels escacs42, tal vegada això hauria 

contaminat –conscientment o inconscient– la informació proporcionada en darrera 

instància a Arnau Mir i Arsenda. 

 

En el mateix testament d’Arsenda s’esmenten altres elements que també deurien ser 

importats del món àrab, en particular vestits i peces tèxtils, però també objectes 

d’orfebreria. És el cas, particularment, dels perfumadors o pumbos que la dama llega a 

diverses esglésies del territori que governava amb el seu espòs, uns objectes dels quals ho 

desconeixem tot (es diu només, al testament, que un d’ells era d’or, mentre que l’altre tenia 

forma de codony i anava decorat amb imatges d’ocells) però que deurien formar part 

d’alguna de les tradicions d’objectes dedicats a la crema d’encens i d’espècies odorífiques, 

que són molt característiques del món islàmic43. 

 

No hi ha més referències documentals explícites a orfebreria importada fins a finals de 

segle XII, però sí que voldria fer esment d’un altre objecte que crec també arribat des de 

l’exterior en època primerenca, abans de l’any mil. Aquesta vegada no del món islàmic, sinó 

de l’Orient bizantí. Es tracta d’un objecte de vidre que formava part des de principis de 

segle XI del tresor de Santa Maria de Ripoll: un “disc” (discus) utilitzat com a patena del gran 

calze d’or de l’altar major ripollès. Aquest disc es menciona explícitament en l’inventari de 

l’any 1008 com a regal fet al monestir pel comte de Cerdanya Oliba Cabreta: In calicem vero 

maiorem qui est annumeratus cum istis, est discus quem domnus Oliba dedit in locum patene44.  

 

Pot pensar-se, d’entrada, que el terme disc s’utilitza en un sentit descriptiu (de fet s’aplica a 

d’altres objectes en el mateix inventari), i revela per tant la forma de l’objecte, que sens 

dubte tenia la forma d’un plat circular. Els inventaris posteriors de l’abacial ripollesa 

ofereixen, però, noves dades d’interès, i especialment informen del material amb què està 

                                                 
42 L’origen indi dels escacs deuria ser conegut també en context cristià quan van començar a popularitzar-se a 
principis de segle XI. El coneixement és explícit en la literatura tardana dedicada al joc, per exemple en el 
cèlebre Libro de los juegos d’Alfons X el Savi, que data ja de finals de segle XIII (MUSSER GOLLADAY 2007, p. 
89). 
43 Tractaré la qüestió dels perfumadors amb més detall al capítol 7, p. 425-427. 
44 DOC-20. 



 

154 
 

fet l’objecte: calicem aurum I cum patena vitria45. Significativament, però, aquí s’ha perdut el 

nom antic i la peça ha estat assumit com a patena, segons la funció que efectivament feia en 

el culte abacial. En un dels inventaris del segle XII torna a mencionar-se altre cop com a 

patena, però se la identifica com a eraclea, terme que entenc que fa referència igualment al 

tipus de material (calices 5 de argento et sextus de auro cum patena eraclea)46. 

 

Tenint en compte que es tracta d’un obsequi comtal, és molt raonable pensar que el disc o 

plat de vidre ripollès reconvertit en patena era un objecte sumptuari d’importació. I en 

aquest sentit, crec que hi ha prou arguments favorables per a considerar-lo una peça de 

procedència bizantina, que podríem comparar al conjunt de plats igualment vítrics que es 

conserven, arribats des de Constantinoble, al tresor de Sant Marc de Venècia (fig. 3.3). Es 

tracta d’una sèrie de peces d’època macedònia que generalment es consideren arribades a 

Venècia després de la conquesta i el saqueig croat de la ciutat imperial del 1204, però que 

també podrien haver arribat perfectament abans. A més, alguns d’aquests plats venecians se 

sap que van ser també reutilitzats com a patenes, funció que no sembla pas que fos 

l’original47. La connexió veneciano-bizantina que plantejo podria ser reforçada per la 

denominació primera del plat ripollès, discus, que s’adiu absolutament amb el nom que 

reben les patenes en la litúrgia grega, diskos48. 

 

En qualsevol cas, l’argument principal que permet pensar en aquesta procedència el 

trobem, evidentment, en el generós donant de l’objecte a Ripoll, el comte Oliba Cabreta. 

Les connexions del noble cerdà amb el grup de pròcers venecians que va establir-se a Sant 

Miquel de Cuixà a finals del segle X, encapçalat per Pietro Orseolo i sant Romuald, 

permeten imaginar (només imaginar) una via d’arribada a Catalunya per a la peça vítria 

entre les peces del tresor venecià que el dux escàpol va dur fins al seu retir al monestir 

                                                 
45 DOC-53 i 79. 
46 DOC-197. Segons l’edició d’Eduard Junyent, el text copiat per l’arxiver Olzinelles (gràcies a les còpies del 
qual es conserven tots aquests inventaris) transcriu eradea i no pas eraclea (JUNYENT 1933, p. 40). És més 
factible, però, considerar la forma segona, tenint en compte que el terme eracleo apareix en un altre document 
del segle XI fent al�lusió al material d’una copa (DOC-23). Aquests dos documents són els únics on he trobat 
aquest adjectiu de significat obscur, i és gràcies a la comparació dels inventaris ripollesos que, de fet, pot 
interpretar-se que fa referència al vidre. Consti que ho faig amb tota la cautela, i perquè no hi veig hipòtesi 
millor. Diria que Gudiol Ricart assumeix també aquest significat, tot i que no pas de manera explícita 
(GUDIOL RICART 1952, p. 133, n. 10). 
47 Probablement eren, en origen, peces de vaixella sumptuària (KALAVREZOU 1997, p. 220-221). El més 
significatiu d’aquests plats és un de gravat amb una trama hexagonal i ornat amb un arc de plata daurada 
(BROWN 1984). 
48 Si no m’equivoco, diskos és terme genèric i pot usar-se, en grec, per a qualsevol tipus de plat. Les patenes 
gregues, que poden ser de mides diverses i més o menys còncaves, tendeixen en tot cas a ser més 
ornamentades que les del ritus occidental. Vegeu el complet estudi al respecte de: PITARAKIS 2009, p. 310-
324.  
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pirinenc49. Orseolo hauria regalat la peça al comte Oliba, amb el qual va establir una estreta 

relació d’amistat i companyonia, i aquest l’hauria donada a un altre dels monestirs sota el 

seu control i patrocini, el de Ripoll, abans d’emprendre el seu propi retir –refent el camí 

d’Orseolo, en certa manera– a l’abadia de Montecassino50.  

 

Insisteixo en que es tracta només d’una hipòtesi, però em sembla molt més que simplement 

suggeridora51. Encara hi trobo, a més, un altre argument indirecte a favor. Resulta que al 

monestir de Cuixà va conservar-se fins a la Revolució francesa un objecte que podria haver 

estat similar al nostre plat ripollès i que, si més no durant el segle XVIII, es considerava dut a 

l’abadia pel mateix dux Orseolo. Era una peça probablement de vidre més que no pas de 

cristall de roca, si bé se’l coneixia, aleshores, com a cristallum. Tenia forma rodona i anava 

emmarcat per una anella de plata, trets que semblen tots molt pròxims als que podria haver 

tingut el discus de Ripoll. Potser el cristallum de Cuixà era de dimensions menors, perquè es 

conservava a l’interior d’un calze a la sagristia de l’església abacial de Sant Miquel (però, no 

és significatiu que, com a Ripoll, també a Cuixà formés parella amb un calze?). Se’l tenia per 

miraculós, guaria per contacte dels mals de la vista, i el seu ús va argumentar davant de 

Roma la santedat d’Orseolo, que va ser feliçment canonitzat per l’església catòlica l’any 

173152. El cristallum cuixanenc fa ben bé, doncs, parella amb la patena vítria documentada al 

monestir germà de l’altre vessant dels Pirineus: dues peces arribades des de Venècia, i 

encara, mirant enrere, dos exemplars de producció bizantina? Dos vítrics records de 

Constantinoble? 

 

**  ** 

 

                                                 
49 Les fonts expliquen que Pietro Orseolo s’endugué part del tresor de la república veneciana, amb el qual va 
dotar ricament Cuixà (ABADAL 1969-1970, I, p. 470 i 476). La vida del dux és reportada per diverses fonts 
medievals (el Chronicon venetum de Joan Diaca, un text anònim vinculat a l’orde camaldulenc, la biografia de 
sant Romuald escrita per sant Pere Damià, o la tardana crònica d’Andrea Dandolo), entre les quals una vita 
escrita a Cuixà mateix, potser cap a mitjan segle XI, que es coneix amb el nom de “Anònim de Cuixà” i és 
conservada en dues còpies del segle XVII i XVIII respectivament, i del qual hi ha una versió ampliada en un 
manuscrit ripollès del segle XII-XIII. El text de l’Anònim cuixanenc s’ha editat recentment (CODINA 2012, p. 
317-329). 
50 On també s’emportà, per cert, un bon tresor, si hem de creure la crònica de Pere Damià (vid. nota anterior). 
Sobre la dispersió dels venecians de Cuixà, després de la mort d’Orseolo: ABADAL 1960, p. 49-52. 
51 Més difícilment el disc-patena ripollès podria haver estat una peça de cristall de roca d’origen islàmic, a 
l’estil d’alguns plats d’època sassànida, o bé fatimites. Contra aquesta possibilitat hi ha el fet, fonamental, que 
els inventaris ripollesos no confonen mai el vidre (patena vitria) amb el cristall de roca (cristallo). 
52 Se li reconeixen nombroses curacions i devoció local en la resposta de Cuixà a l’enquesta duta a terme des 
de Roma prèvia a la canonització d’Orseolo (TOLRA 1897, p. 293-297). 
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Mentre que, com abans deia, les importacions orientals i especialment islàmiques van 

reduir-se considerablement partir del segle XII, aleshores en canvi comencen a adquirir-se i 

es mercadeja molt especialment amb els territoris de l’Occident europeu, amb els quals el 

comerç i els contactes esdevenen progressivament regulars gràcies al refermament del món 

feudal, de les rutes i els camins, de les estructures de mercat i de la protecció senyorial 

d’aquestes. Els testaments continuen essent la font principal on es mencionen aquestes 

noves importacions, l’origen de les quals de vegades es consigna per posar de relleu el valor 

d’objectes esmentats. Les notícies, de tot manera, són molt poques, i ofereixen només la 

punta de l’iceberg d’un fenomen, el dels intercanvis comercials d’objectes sumptuaris, 

progressivament generalitzat a l’Europa tardomedieval.  

 

Una d’aquestes notícies fa referència a una copa de plata deixada a la catedral de Vic pel 

sagristà Berenguer de Balenyà, en testament de l’any 1181. Afirma el testador que la copa li 

havia regalada personalment (potser l’havia regalada a la seu osonenca, representada pel 

custodi del tresor que no era altre que ell mateix) el rei de França: cuppam argenteam quam 

michi Rex francie donavit. Significativament, el text inclou precises instruccions per al futur del 

reial obsequi, que per comptes de passar pel forn com era habitual (per a recuperar-ne el 

metall) es considera digna de ser conservada a la catedral, i se la destina, poca broma, a la 

custòdia de les hòsties consagrades a l’altar major53. 

 

També hi ha ressenyada una altra copa d’importació, l’any 1259, en el testament del bisbe 

d’Elna Bernat de Berga, que és una font tardana però de singular interès per a la matèria 

orfebrística. Era, en aquest cas, amb tota seguretat una copa d’ús profà, una peça de la 

vaixella de luxe que s’utilitzava per beure vi. El bisbe la concedeix a una germana seva, 

anomenada Elisenda. Quan es menciona la copa en el text del testament, Bernat no s’està 

de precisar que és una copa de plata i de grans dimensions, i explica, a més, que procedia 

d’Anglaterra: cupam meam majorem argenteam quam aportavi de Anglia54. 

 

A banda d’aquestes dues copes tan explícitament esmentades com a foranes, caldria 

consignar també entre les importacions documentades, diguem-ne, implícitament, tota la 

                                                 
53 DOC-179. Una possibilitat és que la “copa” fos ja d’entrada un copó o cibori eucarístic. Tanmateix, en vista 
d’altres casos paral�lels, em sembla més probable que l’obsequi del monarca francès (potser Lluís VII, o Felip 
II) fos una copa d’ús domèstic, que el canonge vigatà voldria reciclat per a la funció religiosa, segons un hàbit 
molt propi dels temps (vegeu capítol 1, p. XX). 
54 DOC-222. També aquesta copa s’ha volgut identificar amb un calze eucarístic (DALMASES 2008b, p. 22), 
però la destinació estrictament familiar del llegat, i el fet que s’inclogui entre altres donacions d’objectes i 
monedes a la parentela del bisbe no corrobora de cap manera la idea. 
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llista ben notable de peces esmaltades d’obra de Llemotges que apareixen en nombrosos 

textos catalans (testaments i altres) del segle XIII. És veritat que, especialment en èpoques 

tardanes, el concepte “llemosí” podria haver-se aplicat a qualsevol objecte de coure decorat 

amb esmalts opacs al champlevé, fos importat o realitzat per artífexs autòctons tot imitant les 

fórmules de Llemotges. Tanmateix, en els casos anteriors al 1250 és pràcticament segur que 

l’obra “llemosina” és arribada des de fora (des de Llemotges), i en els textos posteriors 

també majoritàriament es deuen referir peces importades, entre altres coses perquè la 

producció local –que com hem vist existia, certament– deuria ser més reduïda. 

 

Les primeres mencions a objectes llemosins en territori català daten exactament de la 

segona dècada del segle XIII. La primera és en l’inventari del monestir de Sant Joan de les 

Abadesses recollit l’any 1218, que va publicar a principis de la dècada del 1920 l’arxiver 

mossèn Jaume Masdeu55. En aquest inventari, interessantíssim i molt complet, s’esmenten 

específicament com a peces de Llemotges dues creus processionals (cruces eneas opere lemonitio 

que deferuntur in processionibus), sis canelobres, dues bacines i un bàcul; i és possible que s’hagi 

de considerar també llemosina una arqueta (scrinium) que contenia relíquies de sant Valentí i 

que estava coberta de laminis eneis asmaitico opere56. Naturalment totes aquestes peces han 

d’haver arribat al monestir abans del moment en què es redacta l’inventari, de manera que 

el 1218 és de fet només un terme ante quem per a l’arribada inicial de peces llemosines a 

Catalunya.  

 

De dues de les obres esmentades a Sant Joan de les Abadesses en podem dir alguna cosa 

més. El bàcul podria ser el mateix que s’esmenta en una nota marginal del necrologi 

monàstic copiat a la primera meitat del segle XIII, on es considera donació del canonge 

Ramon de Miralles57. Aquest canonge, l’obituari del qual se celebrava l’onze d’agost, havia 

donat a la canònica una rica capa daurada i dues de color verd, el bàcul llemosí en qüestió 

(sambuca lemoniticam), i encara tota una certa quantitat de cera per a il�luminació de l’església. 

És difícil assegurar per quins mitjans hauria arribat la peça llemosina a mans d’aquest 

                                                 
55 Masdeu data l’inventari a l’any 1217 (MASDEU 1921-1922, p. 141). Faig cas, però, de la correcció de Mundó, 
no gaire explícita (MUNDÓ 1989, p. 132) que entenc que interpreta que cal usar la data de l’Encarnació per 
estil florentí. La qüestió no té cap mena d’importància. 
56 Aquest inventari és un dels primers textos que esmenten productes llemosins en tota la península ibèrica; 
només el precedeix, si no m’erro, un altre inventari del monestir castellà de San Zoilo de Carrión, que data del 
1213 (GALLEGO 2005, p. 56).  
57 El text primitiu del necrologi s’hauria copiat entre 1235 i 1253, si bé hi ha afegits del segle XV i també 
postmedievals (JUNYENT 2001, p. 250). Francesca Español considera que la donació del canonge Miralles ha 
de ser posterior a la redacció de l’inventari, opinió que és certament raonable si es considera que fou un llegat 
testamentari, ja que el canonge no va morir fins a prop del 1250 (ESPAÑOL 2012, p. 52, n. 96). 
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personatge, però tenint en compte que no és l’únic exemple, a Catalunya, de canonge amb 

aquest tipus de possessions, sembla que hi deuria haver alguna via relativament fàcil per a 

l’obtenció d’aquestes peces arribades des de l’altra banda dels Pirineus (no necessàriament 

de Llemotges mateix, no directament), tal vegada en el marc de la xarxa de relacions entre 

canòniques agustinianes disposat, a l’Europa meridional, en bona mesura sota la tutela de la 

poderosa casa de Sant Ruf d’Avinyó58. 

 

El valor documental de l’inventari de Sant Joan és encara més notable en relació amb les 

dues creus processionals documentades. I és que una d’aquestes creus és, fet i fet, l’únic 

objecte llemosí (l’únic objecte d’orfebreria, en realitat) documentat i a la vegada conservat 

de tot el territori català. La creu en qüestió forma part avui de la col�lecció permanent del 

Museu Episcopal de Vic59, i és un exemplar molt correcte de l’orfebreria llemosina de 

principis de segle XIII, on destaca bàsicament la qualitat de la figura del crucificat central, un 

aplic de grans dimensions de la Majestat o Christus Triumphans, que també és habitual en la 

imatgeria catalana tallada en fusta60. 

 

Es tracta d’una creu de coure daurat, com tota l’obra llemosina, i fa una mica més de 30 cm 

d’alçada (fig. 3.4). L’estructura és completament metàl�lica, sense ànima de fusta, formada 

per una peça única cruciforme de metall. Té la creuera lleugerament discoïdal i els extrems 

del pal i del travesser acabats en forma patada. La superfície metàl�lica, que conserva només 

parcialment el daurat, s’adorna amb motius molt senzills de caràcter geomètric, i amb un 

triple perfilat molt subtil. A l’anvers, aquests motius geomètrics són de dimensions petites i 

se situen en una franja central, tot alternant elements romboides i circulars. Al revers, cada 

braç és presidit per un motiu més gran (rombes amb cercles a l’interior, o a la inversa) que 

es combina amb petits motius circulars, tot una mica bàsic i rude, monòton. Si la decoració 

gravada és poc interessant –s’allunya significativament, però, de les habituals decoracions 

de tiges i roleus vegetals característics de la producció llemosina més tardana–, les figuretes 

d’aplic que decoren la creu resulten en canvi atractives, situades tant a la creuera com als 

extrems de la creu, per totes dues bandes. A l’anvers, presideix el conjunt l’esmentada 

                                                 
58 Paral�lelament, a París, la potent abadia agustinana de Sant Víctor estava també molt ben relacionada amb 
Llemotges, i sembla vinculada a la promoció de peces esmaltades per al nord d’Europa (GAUTHIER 1972b, p. 
191). 
59 Forma part del grup de peces del monestir que van participar a l’exposició Universal de Barcelona del 1888, 
i que després van formar el fons inicial del Museu Episcopal vigatà. Tot el grup és reclamat des de fa temps 
pel monestir (ESTEVE 1995-1996, p. 106). 
60 CAT-30. La creu és convenientment descrita i destacada en una monografia recent dedicada al monestir de 
Sant Joan (ESPAÑOL 2012, p. 52) 
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imatge de la Majestat (fig. 3.5), que és indiscutiblement la millor peça del conjunt, de cert 

volum i bones proporcions, composat a base de línies estilitzades i molt precises, amb un 

rostre molt ben modelat, d’on han caigut les dues perletes vítries de color fosc que haurien 

ressaltat els ulls. El Crist va coronat, barbat i amb cabellera llarga, i vesteix una túnica 

manicata ampla i sumptuosa, esmaltada en un color blau cobalt molt característic, i sense 

afegits de pedreria. Tant el nimbe com un senzill titulus superior (que estranyament duplica 

l’alfa i l’omega), van cisellats al coure i destaquen poc respecte de la figura.  

 

Acompanyen a la Majestat central quatre figures d’aplic més, de característiques similars 

però elaborades, diria, de manera més esquemàtica i tosca. La Verge i sant Joan se situen als 

extrems del travesser, mentre que a la part inferior del pal hi ha la figura jacent d’Adam que 

ressuscita al Gòlgota, i a la part superior es conserva només una petita personalització del 

Sol, que feia parella amb la Lluna, perduda. Es decoren amb esmalt només els elements 

tèxtils, sempre del mateix color blau cobalt. Al revers de la creu, la iconografia segueix el 

model arquetípic de les creus del moment, amb la creuera ocupada per una Maiestas Domini 

de mig cos, sorgida d’entre núvols ondulats i que beneeix amb la mà dreta, mentre que a 

l’esquerra sembla portar un calze, per comptes de l’habitual Llibre de la Llei. L’acompanyen 

als extrems de la creu els símbols del Tetramorf, del qual s’ha perdut l’àngel de Mateu. 

També en aquestes figures s’usa quasi exclusivament l’esmalt de color blau, disposat a la 

túnica del Crist i als cossos dels animals evangèlics, només amb l’excepció dels núvols de la 

Maiestas, on hi ha una de les combinacions cromàtiques triples (vermell, blanc, turquesa) 

habituals de l’obra llemosina. 

 

Deixant de banda la qualitat discreta d’alguns dels aplics, i l’ornamentació escadussera i poc 

elegant de la base metàl�lica, el cert és que la creu de Sant Joan és una peça notable, que pot 

posar-se en relació amb tota una sèrie de creus llemosines de tipologia similar, les quals 

tanmateix solen tenir més qualitat i en tot cas forneixen uns models de major categoria, a 

l’empara dels quals es deurien fer algunes versions més rudimentàries com la importada a 

Catalunya. És interessant sobretot la presència del Crist com a Majestat, que tal vegada 

podria haver estat especialment volguda en una peça destinada als comtats catalans, on 

aquesta tipologia escultòrica va tenir gran prèdica. Cal anar, però, amb compte de no 

sobreestimar aquesta qüestió, perquè la tipologia era també habitual en terres llemosines, 
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així com en altres indrets d’Europa61. De fet, en la producció d’esmalts llemosins els 

Christus Triumphans no són inhabitual, i per exemple el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

conserva una preciosa placa amb aquesta mateixa representació, d’una qualitat sensiblement 

superior a la de la creu conservada a Vic62. Tant aquesta placa del MNAC com la creu de 

Sant Joan s’han relacionat amb dues creus bessones datades conservades al Museu 

Nacional d’Estocolm provinents de l’església sueca de Nävelsjö (fig. 3.6). Datades cap al 

1200, funcionen perfectament com a arquetipus formals i iconogràfics i és evident que 

tenen una qualitat superior a la creu catalana, tant pel què fa a la figuració aplicada com a la 

definició ornamental que la complementa63. Una peça que s’acosta més a la de Sant Joan 

(però la supera, encara, en qualitat) i que en canvi la historiografia no sol esmentar, és una 

creu conservada al Walters Art Museum de Baltimore (fig. 3.7), amb figures d’aplic només a 

l’anvers i una Majestat central de grans dimensions amb la túnica esmaltada en blau, 

curiosament puntejat de blanc64. 

 

Deixem de banda la creu ripollesa i reprenem el fil de la importació a Catalunya d’esmalts 

llemosins. Tot just un anys després de la redacció de a l’inventari de Sant Joan de les 

Abadesses, un parell de peces d’obra de Llemotges són també reportades documentalment, 

ara en el testament del ric canonge de la catedral de Barcelona Joan Colom, personatge de 

sobres conegut com a fundador d’un dels primers hospitals assistencials per a pobres de la 

Barcelona medieval65. En el testament en qüestió, subscrit l’any 1219, Colom llega a la seu 

barcelonina duo candelabra de Limoges per al servei de l’altar del Sant Esperit, altar que deuria 

presidir la capella fundada per ell mateix, sembla que situada dins del claustre romànic 

adjacent al temple. Encara que aquí els canelobres són oferts per al culte religiós, la 

utilització profana d’aquest tipus de peces està documentada a bastament arreu d’Europa, i 

                                                 
61 Segons explica G. Taburet-Delahaye, en un text fragmentari publicat dins de les Chroniques de Saint-Martial 
de Limoges, s’esmenta la fabricació d’una túnica per a vestir una imatge de Crist de plata que hi havia a l’altar 
del Salvador de la basílica de Sant Marçal de Llemotges (DUPLÉS-AGIER 1874, p. 298-299). Aquesta imatge 
podria haver proporcionat el model específic per a les majestats llemosines (TABURET-DELAHAYE 1996a, p. 
185). 
62 La Majestat d’aplic va clavada a una placa de creuera de creu (DURAN-PORTA 2008e, p. 426-427). 
63 Les creus de Navelsjö s’han considerat vinculades a l’arqueta d’Ambazac, obra llemosina per a l’abadia de 
Grandmont (ANDERSSON 1980, p. 19-21 i 57-59). És interessant que aquestes creus sueques siguin dues 
(també es conserven a Estocolm dues altres creus bessones procedents d’una altra església, la d’Ukna, però en 
aquest cas presidides per un Christus Patiens), perquè també a Sant Joan s’esmenten dues creus llemosines i hi 
hauria la possibilitat que aquestes creus s’encarreguessin o es compressin per parelles. Per altra banda, hi ha 
diverses majestats d’aplic llemosines de bona qualitat que podrien fins i tot ser obra del mateix taller 
responsable de les creus sueques (ANDERSSON 1980, p 21-22 i 60). 
64 Núm inv 44108 (http://art.thewalters.org). 
65 El de Joan Colom va ser el quart hospital de la ciutat de Barcelona, fundat i dotat, de fet, en el mateix 
testament del canonge de 1219 (BATLLE & CASAS 1980, doc. 2, p. 165-168). Estava emplaçat extramurs, al 
costat de la riera de Valldonzella, en els terrenys on més tard s’edificaria l’Hospital de la Santa Creu, que a 
principis de segle XIV va reunir, de fet, les diverses cases assistencials dirigides per la catedral de Barcelona. 
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no és impossible pensar que en vida del canonge funcionessin, doncs, en un entorn privat. 

No deixa de ser suggeridor d’imaginar-los tot il�luminant les estances personals on el 

personatge deuria conservar la seva rica biblioteca66. 

 

Hi ha encara una tercera referència a l’obra de Llemotges importada al segle XIII, molt 

interessant perquè, ara sí, ens explicita no només la vies d’arribada dels objectes sinó també 

un dels indrets on podien obtenir-se (per compra o per donació, no ho sabem) al marge de 

l’àrea llemosina: Roma. En efecte, l’any 1238 l’abat de Sant Cugat del Vallès, Pere 

d’Amenys, va viatjar a la Ciutat Santa i en retornà amb un extraordinari nombre de 

relíquies, que són detallades minuciosament en un inventari recollit en el cartulari 

santcugatenc67. Al final de l’inventari es mencionen també alguns objectes i teixits adquirits 

a Roma per l’abat, i és entre aquests objectes que hi ha duas computas, videlicet unam operis de 

Limoge et aliam Lambrici68. Es tracta de dos bàculs, un dels quals llemosí, als quals tal vegada 

podríem suposar una possible funció funerària, que és habitual en peces esmaltades 

d’aquest tipus69. Està clar que Pere d’Amenys ha adquirit les peces a Roma, fa tot l’efecte 

que comprant-les en algun lloc, juntament amb diverses creus-reliquiari de plata, unes 

canadelles del mateix metall, daurades, i diverses peces d’indumentària monacal que són 

igualment enumerades en el document. Res de tot això es conserva, malauradament, però 

és interessant de constatar també l’arribada d’objectes litúrgics de plata, que hauríem 

d’incorporar, doncs, a la llista d’objectes forans documentats a la Catalunya plenomedieval. 

 

Fora del marc cronològic del nostre estudi, la importació de peces llemosines es pot 

constatar, encara, en tota una sèrie d’inventaris dels segles XIV i XV, on aquest tipus d’obra 

continua mantenint un cert valor i presència70. Destaca la seva abundància en els textos 

                                                 
66 Biblioteca que s’ha pogut estudiar també gràcies a les dades ofertes pel mateix testament (BATLLE 1980a). 
67 DOC-213. El viatge de l’abat Pere d’Amenys (1232-1255) a Roma deuria tenir a veure amb el conflicte, ben 
insidiós, amb el bisbat de Barcelona per la subjecció episcopal del monestir (BAUCELLS 1967, p. 42). La 
compra de relíquies era tolerada per la legislació eclesiàstica i deuria ser especialment intensa i habitual a la 
ciutat pontifícia (SILVESTRE 1952, p. 722-731). 
68 La interpretació del terme computas ha comportat alguns problemes a la historiografia, tot i que és 
perfectament conegut com a sinònim de bàcul (DU CANGE 1883-1887, II, col. 043c). L’arxiver mossèn Josep 
Mas, que va publicar una traducció del llistat de relíquies l’any 1908, interpretava que les peces eren una 
“especie de rosari” (MAS 1908, p. 23, n. 16). Recentment, Francesca Español identifica el mot amb un 
sinònim de canadelles (ESPAÑOL 2001, p. 97). Per altra banda, el terme Lambrici que identifica el segon bàcul 
no l’he pogut pas identificar, tot i que podria tenir també un origen gentilici... 
69 L’ús funerari dels bàculs llemosins era molt habitual, i bona part dels que es conserven arreu d’Europa 
provenen precisament de tombes de bisbes i abats. 
70 A banda de les llemosines (que per la seva naturalesa podem genèricament considerar del segle XIII, tot i 
que algunes podrien ser ocasionalment posteriors), en els inventaris tardomedievals és molt difícil identificar 
peces d’èpoques anteriors, romàniques, ja que es dóna poca o nul�la informació de la cronologia dels objectes 
que es reporten. Hi ha només esments ocasionals a l’antiguitat d’algunes peces, difícils de precisar. Un 
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vinculats a capelles templeres, tot i que això pot ser senzillament circumstancial, degut a 

l’atzar de la conservació diplomàtica o a la necessitat que hi hagué de reportar els materials 

de les dites capelles, inventariades després de la supressió de l’orde del Temple, quan la 

Corona va disposar dels seus tresors. És així que s’enumeren peces de Llemotges a les 

comandes de Corbins (1300), Peníscola (1302), Camanes (1304) i més tard a la de Gardeny 

(1373), reconvertida en comanda de l‘Hospital; també en una sèrie de donacions d’objectes 

sumptuaris que, provinents de l’espoli templer, el rei Jaume II va concedir a diversos 

familiars i col�laboradors seus, i a cases monàstiques, l’any 131871. 

 

Deixant de banda aquest entorn templer, i encara més endavant en el temps, algunes peces 

llemosines s’esmenten encara en alguns dels nombrosos inventaris tardomedievals que 

s’han conservat a Catalunya. Entre els publicats hi ha peces, per exemple, en diversos 

documents referits als tresors de la catedral de Vic (1342, 1368), en un de l’església 

parroquial de Sant Miquel de Cardona (1373) o en un altre de Santa Maria de Castelló 

d’Empúries (1415)72. Potser cal destacar de manera específica les dues plaques esmaltades 

que, procedents de l’enquadernació d’un Evangeliari, es conservaven a l’altra església de 

Cardona, la canonical de Sant Vicenç, on en època moderna sembla que deurien fer-se 

servir com a petites imatges devocionals, emplaçades damunt de l’altar o per a ser dutes en 

processó. Una d’aquestes dues plaques apareix esmentada (una magestat esmaltada) en un 

inventari de la sagristia del temple que data del 1507, en el qual hi ha també referència a 

diversos objectes de coure que podrien ser –o no– llemosins73. L’altra placa es deuria 

conservar encara més temps a l’església i, pel què sembla, es conserva encara avui dia en 

una col�lecció particular, sembla que francesa74. Decorada amb l’habitual Crucifixió (que 

feia pendant amb la Maiestas Domini), aquesta segona placa va ser descrita per l’últim abat de 

                                                                                                                                               
exemple, entre d’altres, podria ser un “evangelister entich ab cobertes d’argent” que s’esmenta en un inventari 
de la catedral de Vic de l’any 1368 (GINEBRA 2001, p. 397). 
71 DOC-a2, a3, a4, a6, a7, a10, a11 i a12. L’obra clàssica de Miret i Sans és encara la referència fonamental per 
a la història dels templers i els hospitalers a Catalunya (MIRET I SANS 1910); diversos inventaris templers del 
1289 són publicats també independentment (MIRET I SANS 1911-1912). Hi ha un monografia recent dedicada 
als béns del Temple en el moment de supressió de l’orde, amb molta documentació (VILAR 2000, docs. 2, 4, 
6, 10, 16, 17). 
72 Respectivament: DOC-a13, a15 i a19. 
73 DOC-a22. La placa, de fet, s’esmenta just al costat d’un llibre “apel�lat Lo Evangelister”, que sembla ser el 
còdex d’on procedia (GALERA 1995a, p. 100, 110). 
74 Agraeixo a l’amic Andreu Galera, arxiver de Cardona, que m’hagi proporcionat tan gentilment algunes 
dades sobre aquesta peça. No hem esbrinat tanmateix, malauradament, el nom del seu actual col�leccionista. 
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Cardona, Luís Martín de Zárate, en un abaciologi de 1787, i així mateix reproduïda en 

forma de gravat, imatge que s’ha publicat en diverses ocasions (fig. 3.8)75. 

 

 

3.3. Obres d’importació conservades: panorama 

 

Una vegada repassades les dades documentals que hi ha sobre la importació d’objectes 

d’orfebreria a la Catalunya plenomedieval, és ara moment de completar el discurs tot fent 

al�lusió a les peces conservades. Plantejaré, doncs, un panorama breu d’aquestes 

importacions agrupades segons el seu indret de procedència, sempre tenint en compte que 

les peces que considerem “romàniques” seran objecte d’atenció, novament, dins dels 

capítols 6 i 7, on s’aborda de manera general el corpus de l’orfebreria que es conserva 

actualment a Catalunya, incloent-hi tant els productes locals com els arribats des de 

l’exterior. Sigui com sigui, evocarem ara, inicialment, les peces islàmiques arribades 

generalment a través de l’al-Andalus, i a continuació les peces orientals però de context 

cristià, és a dir vinculades a l’àmbit cultural bizantí o –per a les terres meridionals– post-

bizantí76. En tercer lloc es tractarà en termes més generals de les peces importades de 

l’Occident europeu, que com acabem de veure solen ser productes llemosins de coure 

esmaltat, així com també objectes relativament senzills de bronze, no sempre fàcils 

d’atribuir a procedència local o estrangera. 

 

Es conserven, a Catalunya, un nombre prou elevat de petits objectes sumptuaris arribats de 

territori musulmà, dels quals es desconeix completament la via d’entrada. Com dèiem 

abans, massa sovint s’atribueixen a fets d’armes, en particular a l’expedició mercenària del 

1010, sense gaire fonament. Sí que cal suposar que arriben sobretot en èpoques reculades, 

bàsicament entre la segona meitat del segle X i tota la centúria següent, quan els contactes 

andalusins són més habituals; per descomptat, aquests contactes no són exclusius de 

l’àmbit català sinó propis de tots els altres regnes cristians de la península Ibèrica, on la 

                                                 
75 El dibuix de la placa ha estat reproduït darrerament, per exemple, per Francesca Español, en un article on 
evoca també la referència a la peça cardonina del Diario de los viajes hechos en Cataluña de Francisco de Zamora 
(ESPAÑOL 2001b, p. 100-101). 
76 La correcta anàlisi d’unes i altres reclama, certament, l’aportació d’especialistes en art islàmic i en art greco-
bizantí. Aquí plantejaré, tan sols, una aproximació a les peces més destacades, sense la pretensió d’aprofundir 
veritablement en l’estudi. 
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circulació d’aquest tipus de peces sembla que és, quantitativament, encara més important77. 

La major part d’aquestes peces són objectes metàl�lics o elaborats amb pedres dures, 

particularment cristall de roca. La majoria s’han conservat en context eclesiàstic, prova del 

fet que van ser convenientment cristianitzats i reutilitzats per a propòsits religiosos 

diversos, com a peces de l’utillatge litúrgic dels temples i també, el més sovint, com a petits 

reliquiaris o lipsanoteques78. 

 

Entre els objectes de metall, l’arqueta d’Hixam II del tresor de la catedral de Girona és 

probablement el de més categoria (fig. 3.9). És una obra fonamental de l’art metal�lístic 

andalusí, que ha conservat molt pocs altres exemplars79. Té forma de cofret paral�lelepípede 

i és elaborada amb plata niellada i daurada. Com se sap, la inscripció cúfica que recorre el 

perfil inferior de la coberta dóna a conèixer el promotor de l’obra, el califa al-Hakam II, 

que l’oferí com a obsequi al seu únic fill Hixam, potser en ésser-li proclamat successor l’any 

975. El text revela també el nom de l’oficial palatí responsable de la fabricació, Jawdhar, 

personatge que segons l’historiador del segle XIV Ibn Idhari havia estat el gran mestre 

orfebre de la cort cordovesa de l’època80. La historiografia ha considerat sempre que 

l’arqueta havia estat presa en el saqueig de Còrdova del 1010, cosa que sembla (en aquest 

cas particular) especialment possible, perquè els catalans eren al bàndol de Muhammad al-

Mahdi, que precisament puja al poder després de l’abdicació de Hixam II. Tal vegada fou 

duta a Girona, doncs, pel bisbe Odó, que va participar en l’algarada cordovesa i va morir 

tot just havent-ne retornat, per causa de les ferides sofertes81. En tot cas, a Girona l’arqueta 

va ser reutilitzada com a luxós reliquiari i és evident que va gaudir de gran estima; a partir 

d’algun moment, potser ja a la baixa Edat Mitjana, va ser integrada en el  gran conjunt 

                                                 
77 El fenomen, tanmateix, és generalitzat a tot Europa, on les vies d’entrada no són pas exclusivament 
andalusines, tal i com la historiografia ha posat de relleu en els darrers temps (SHALEM 2004a; MAKARIOU 
2007). 
78 La recepció, acceptació i cristianització simbòlico-funcional de peces islàmiques a l’Occident medieval és un 
fenomen d’ampli abast, amb múltiples implicacions. El gust per les peces islàmiques deriva certament de la 
riquesa dels seus materials (metalls, cristall de roca, ivori) però també implica una estima evident per 
l’exotisme, tan característica de l’època (SHALEM 1998, cap. VII). 
79 CARRILLO 2005, p. 95-107. 
80 Sota la direcció d’aquest, l’elaboració de l’arqueta va signada –al darrera de la frontissa– pels “servents” 
Badr i Tarif. Per a la referència al text de Ibn Idhari, vegeu: JENKINS 1993, p. 94. 
81 Possibilitat que s’ha plantejat des de fa temps (MOLINA 2005, p. 157-158) i que cal tenir certament en 
compte, donada la importància del personatge, que era també abat de Sant Cugat del Vallès (ORDEIG 2004, p. 
479-480). En relació a l’expedició del 1010, els catalans són contractats per Muhammad Al-Mahdi, que en 
bona mesura representa el sector àrab de la societat cordovesa, enfrontat al bàndol berber que dóna suport, 
primer a Hixam II i després –en el conflictiu entorn polític de finals del califat– a Sulaiman al-Mustain 
(VALENCIA 2011, p. 76-79). 
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ornamental de l’altar major, tal i com testimonien encara algunes fotografies antigues de 

començaments de segle XX82. 

 

D’altres objectes andalusins tenen un origen encara menys clar, tot i que la relació amb el 

saqueig del 1010 és, com deia, constant en la bibliografia. S’ha proposat, per exemple, per a 

una petita capseta esfèrica de bronze que es va trobar en una cavitat de l’altar major de la 

catedral de la Seu d’Urgell, usada com a lipsanoteca potser ja en la consagració de l’any 

104083, i també per a tres vasos de llautó amb decoració cisellada i inscripcions, conservats 

a la mateixa seu urgellenca i que són peces de cert interès, sense no gaires paral�lels 

conservats84. Una peça encara de més qualitat és la capseta cilíndrica de llautó estanyat 

trobada a l’església de Santa Maria de Lledó (fig. 3.10), on també s’havia reutilitzat com a 

lipsanoteca. Va ornada amb una interessant combinació de motius zoomòrfics i vegetals i 

amb les habituals inscripcions en cúfic, i alguna vegada s’ha volgut relacionar amb un 

possible botí obtingut a la batalla de les Navas de Tolosa pel noble empordanès Dalmau de 

Creixell, personatge amb estretes relacions familiars amb la canònica; novament, no hi ha 

altra argument que la coincidència cronològica85. 

 

Deixant de banda les peces metàl�liques, tenim diversos altres objectes sumptuaris 

conservats que o bé són andalusins o bé d’origen islàmic oriental i arribats probablement 

per via andalusina; especialment en ivori, cristall de roca o vidre, i més ocasionalment en 

fusta. Alguns han estat esmentats ja en el capítol dedicat als materials, com el vas de vidre 

trobat a Sant Vicenç de Besalú, el petit flascó de vidre verd de Sant Quirze de Pedret, o 

l’ampolleta sembla que d’origen persa localitzada a Santa Maria de Cap d’Aran86. Hi ha 

també un petit ungüentari d’ivori procedent de la catedral de la Seu d’Urgell, on va servir 

com a lipsanoteca, i un parell de peces força semblants de fusta, reutilitzades amb la 

mateixa funció en esglésies rurals87. Encara, cal comptar també amb un petit flascó de 

cristall de roca procedent de Sant Pere d’Àger que tradicionalment s’havia confós amb una 

de les peces dels jocs d’escacs del mateix material entre les quals s’havia conservat. Tot i 

                                                 
82 Era col�locada en un dels laterals del retaule gòtic de plata (MOLINA 2005, p. 157-159). 
83 Segons hipòtesi de: VIVES 1980, p. 488. 
84 Són peces poc estudiades, si bé han participat en algunes exposicions (ZOZAYA 1986; MINGORANCE 1992). 
85 Cosa que no vol dir que la idea no sigui suggeridora, però impossible de provar. L’església de Lledó es 
consagra el 1089, i no fóra impossible que la capsa s’hagués utilitzat ja com a lipsanoteca en aquest moment 
(ORRIOLS 1992, p. 33). En tot cas, l’origen cordovès de la peça és indubtable, i n’existeix un paral�lel molt 
semblant conservat al Museo Arqueológico Nacional de Madrid (ACEÑA 1998, p. 61). 
86 Vegeu capítol 1, p. 83, n. 166. 
87 Hi ha informació sobre totes aquestes peces en diversos catàlegs d’exposició: THESAURUS 1986 (p. 23); 
MILLENUM 1989 (p, 169, 212), CATALUNYA MEDIEVAL 1992 (p. 27); i ISLAM ACATALUNYA 1998 (p. 53). 
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que fragmentari, és clarament un petit recipient d’una tipologia coneguda per al món 

oriental, originada a l’Egipte fatimita, destinat a contenir perfums o productes cosmètics88. 

 

Precisament, els escacs de Sant Pere d’Àger són el material d’origen islàmic de més renom 

d’entre els que es conserven de la Catalunya medieval89. Del conjunt d’unes quaranta peces 

que es coneix que hi havia a la canònica, les millors quinze van ser posades a la venda pel 

rector d’Àger a finals de segle XIX90. Tot i algunes ofertes catalanes, van acabar arribant a 

París, des d’on posteriorment i per la via del mercat col�leccionista, han acabat al museu de 

Kuwait (fig. 3.11). Les altres peces que no es van vendre, menys notables des del punt de 

vista de la talla, són totes al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (fig. 3.12).  

 

Tot el conjunt és evidentment una producció en cristall de roca fatimita, amb les peces 

decorades amb motius abstractes com és habitual i que possiblement cal datar més al segle 

X més que no pas al XI. La presència d’escacs al comtat d’Urgell està documentalment molt 

confirmada, i tenint en compte que en l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost, el fundador 

de la canònica, s’hi esmenten diverses peces tant de cristall de roca com d’ivori, és raonable 

relacionar almenys parcialment el conjunt conservat amb les possessions del cèlebre magnat 

fronterer91. No hi ha motius per creure que no les hauria adquirit per la via del comerç amb 

el món andalusí tan pròxim, amb el qual estava notòriament en contacte. Aquesta hipòtesi, 

defensada vehementment per Francesc Fité, topa tanmateix amb el text d’un inventari 

canonical del segle XVI que Villanueva va veure i transcriure, on s’esmenta “una caxa de 

fusta ab quaranta quatre peces de crestall diu-se són escacs. No se sap qu’ils donà i creu-se 

les donà lo comte d’Urgell”. Em sembla que és molt senzill de fer quadrar les dues 

informacions i no menystenir la informació de l’inventari, encara que hi aparegui tan 

vagament. Només cal recordar que els descendents d’Arnau Mir de Tost van arribar a 

ostentar, al segle XIII, la dignitat comtal urgellenca, establint una segona dinastia comtal 

                                                 
88 Singularment kuhl, cosmètic d’origen mineral de llarga tradició en el món àrab. La identificació de la peça al 
marge dels jocs d’escacs és relativament recent (CASAMAR 1986). Aparentment les peces d’escacs s’elaboraven 
a partir de les restes de material no utilitzat en la producció de flascons o ampolletes, que es tallaven tot 
aprofitant les agulles (els buits) dels afloraments de cristall de roca (CASAMAR & VALDÉS 1996, p. 68). 
89 El conjunt ha estat analitzat en profunditat per Francesc Fité, a l’estudi del qual remeto per a informació 
detallada de tipus formal i estilístic (FITÉ 1984-1985). La interpretació d’algunes dades que avanço aquí pot 
completar-se amb l’ampli apartat que dedico als jocs de taula en el capítol 7, p. 429 i ss. 
90 Va intervenir en la venda un antiquari instal�lat a Barcelona però d’origen agerenc, que apareix documentat 
com a N. Fondevila (VELASCO 2013, p. 239). 
91 Interpreto, però, molt restrictivament el nombre de peces esmentades en possessió d’Arnau Mir, que no 
tenia pas sis jocs complets com de vegades es proposa, d’un lectura incorrecta del document en qüestió 
(DOC-83). Desenvolupo aquesta qüestió al capítol 7, p. 432.. 
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vinculada a la casa dels Cabrera que va governar fins a principis de segle XIV92. No fóra pas 

estrany, doncs, que a l’origen del conjunt agerenc hi hagués hagut les peces ben 

documentades d’Arnau Mir, successivament heretades pels seus descendents Cabrera. 

Tenint en compte la quantitat de peces conservades, aquests haurien aportat també les 

pròpies adquisicions, que tanmateix fins al moment no s’han pogut documentar93. 

 

**  ** 

 

A la Catalunya plenomedieval està clar que no només s’importaven obres musulmanes. Es 

conserven algunes peces orientals de context cristià, que com s’ha dit més amunt, sembla 

que cal relacionar majoritàriament amb els pelegrinatges a Terra Santa i amb l’adquisició, 

allà, dels souvenirs sagrats que tant del gust eren dels viatgers occidentals. Cal consignar en 

aquest sentit, primer, els dos encolpia localitzats, un al monestir de Sant Pere de Rodes (fig. 

3.13), i l’altre, també en àmbit monacal, a Sant Cugat del Vallès (fig. 3.14)94. Es corresponen 

amb models coneguts d’aquest tipus d’objectes que contenien petites relíquies de sants o 

també sovint de la Vera Creu, i que es duien penjats al coll95. Són tots dos de bronze i de 

tipologia cruciforme, d’origen certament oriental, realitzats probablement a Palestina entre 

els segles VI i VIII96. L’arribada d’aquestes peces a Catalunya s’ha de vincular amb els 

pelegrinatges de catalans a Jerusalem, que estan ben documentats des del segle X97. És 

                                                 
92 La filla d’Arnau Mir de Tost, Ledgarda, va casar amb Ponç Guerau I de Cabrera, que ja era vescomte de 
Girona (COLL I CASTANYER 1988, p. 56). Els territoris reunits per Arnau Mir van convertir-se cap a finals de 
segle XI en el vescomtat del Baix Urgell (de seguida anomenat d’Àger), que sempre van senyorejar els Cabrera. 
El besnét de Ponç Guerau I, Ponç III, va casar amb Marquesa d’Urgell, filla del comte Ermengol VII, i aquest 
matrimoni va permetre el posterior accés dels Cabrera al comtat, no pas exempt de dificultats i que no va ser 
definitiu fins a la concòrdia amb Jaume I després de la mort de la comtessa Aurembiaix, filla d’Ermengol VIII 
i darrer membre de la nissaga descendent de Guifré el Pilós (SOBREQUÉS 1980a, p. 35-38 i 65-74). 
93 Fité detecta fins a sis tipus de peces diferents al conjunt d’Àger (FITÉ 1984-1985 p. 304). Això no implica 
necessàriament que hi hagués, en origen, sis jocs complets, perquè les peces es produïen individualment o en 
grups petits depenent de la disponibilitat del material per part dels tallers, i també s’adquirien d’aquesta 
manera particularitzada (CASAMAR & VALDÉS 1996, p. 69). 
94 El primer es conserva, com la major part del tresor del monestir empordanès, al Museu d’Art de Girona 
(Md’A 18). El de Sant Cugat es conserva al mateix monestir, després d’una història francament atzarosa que el 
va dur al Museu Diocesà de Barcelona, d’on desaparegué el 1936 per a reaparèixer, el 1990, ofert per un 
propietari anònim al cenobi vallesà, que va comprar-lo (VIDAL 2000, p. 553, n. 16). 
95 Una monografia recent cataloga més de 600 peces d’aquest tipus conservades, entre les quals cita 
naturalment els dos encolpia “catalans” (PITARAKIS 2006, p. 139, 203 i 217). 
96 Hi ha un completíssim estudi monogràfic sobre totes dues peces (VIDAL 2000), on es constaten els 
nombrosos paral�lels i se n’estableixen els límits cronològics, malgrat que no s’aborda el tema de l’arribada a 
Catalunya. Els prototipus tipològics de les peces –que són lleugerament distintes– s’originen entre els segles 
VI-VII (Rodes) i VII-VIII (Sant Cugat), però la producció d’ambdues tipologies hauria pogut continuar 
llargament, fins a l’època tardomedieval (VIDAL 2000, p. 565-567). 
97 Hi ha testimonis documentals de pelegrinatges catalans a Palestina des de mitjan segle X, si bé els destins 
principals dels pelegrins catalans d’aquesta primera època són Itàlia i Occitània (BONNASSIE 1979-1981, I, p. 
291-295). Durant el segle XI els testimonis de viatgers a Terra Santa augmenten progressivament, i es fan ja 
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impossible precisar les dates d’arribada, que de tota manera s’intueixen reculades tant en el 

cas de Rodes (on significativament la peça formava part d’un tresoret amb altres objectes 

de cronologia altmedieval98) com per al de Sant Cugat99. En aquest sentit, cal recordar que 

quan la presència fora de context bizantí (a l’Europa nord-oriental, bàsicament) de tots 

aquests encolpia s’ha pogut datar arqueològicament, la seva cronologia pràcticament mai no 

supera el segle XII100. 

 

Una tipologia diferent del mateix objecte, elaborada a manera de petita capseta 

quadrangular, la representen els dos altres encolpia orientals que es conserven a Catalunya, a 

la catedral de Tortosa. Tots dos semblen de filiació bizantina, però només un és de 

cronologia prou reculada com per a ser esmentat aquí (fig. 3.15); va decorat amb una 

bonica creu patada i florida al revers (la placa de l’anvers és perduda), decorada amb esmalt 

en diverses tonalitats de blau i amb algun apunt vermell101. Aquesta peça s’ha estudiat 

recentment en profunditat i s’ha considerat datada entre finals de segle XI i principis del XII, 

amb raonaments i paral�lels prou convincents102. En el mateix estudi es proposa –però 

sense arguments tan sòlids, em temo– que l’encolpium hagués arribat per via comercial a 

Mallorca, d’on hauria estat dut a Tortosa en època del bisbe Arnau Jardí (1272-1306), que 

fou també bisbe auxiliar a la diòcesi mallorquina regida pel seu germà, Ponç, llargament 

absent per malaltia103. Des del meu punt de vista, aquesta via d’arribada mallorquina resulta 

                                                                                                                                               
molt habituals després de la primera croada i durant tot el segle XII (GUDIOL 1927 p. 95-101). Un repàs 
documental a aquesta qüestió: PONSICH 2000, p. 85-92. 
98 Pràcticament totes les peces del conjunt (excepte una sèrie de petites lipsanoteques que s’han perdut i que 
imprecisament es consideraven del segle XII), són amb molta probabilitat anteriors a mitjan segle XI (VIDAL 
2000, p. 256-258). De tota manera, la presència de l’encolpium a Rodes s’ha volgut explicar hipotèticament com 
a donació d’algun dels pelegrins que assistien a la celebració del jubileu, que va ser concedit al monestir 
empordanès només el 1088 (LORÉS 2002, p. 182). 
99 Gudiol afirma que se l’ha relacionat amb l’abat Odó, també bisbe de Girona (986-1010), però també amb 
l’abat Arnau de Biure, mort el 1351 (GUDIOL 1915-1920, p. 271-272). En realitat hi ha menys seguretat sobre 
la importació medieval de l’objecte respecte del de Rodes; és curiós que no aparegui, per exemple, en els 
inventaris santcugatencs antics, absència que s’ha volgut justificar per causa de les seves reduïdes dimensions i 
escassa vàlua material (?), o pel fet de tractar-se d’una pertinença abacial (VALLUGERA 2012, p. 106). 
100 Cal, però, prendre precaució d’aquestes conclusions (VIDAL 2000, p. 563-564). Els encolpia localitzats en 
context arqueològic a l’Occident europeu són notablement escassos (PITARAKIS 2006, p. 123-143). 
101 La decoració esmaltada és de tipus lineal, excavada però no pas pròpiament champlevé en el sentit habitual 
del terme (una mica com la moderna taille-d’épargne, però amb color). Es tracta, de fet, d’una decoració gravada 
al burí, els traços amples de la qual s’han reomplert després amb la pasta de l’esmalt, segons un procediment 
que té certs contactes amb el del niellat sobre plata. 
102 Vegeu: GRIMALDI 2014. 
103 És veritat que, en l’estudi, només es proposa una possible via d’arribada de la peça a Tortosa anterior al 
moment de redacció del primer inventari tortosí en què apareixen els dos encolpia, que és redactat entre als 
anys 1333 i 1342 (GRIMALDI 2014, p. 103-106). Agraeixo moltíssim a l’autora els aclariments al respecte 
d’aquesta proposta cronològica, així com la gentilesa que ha tingut en comentar-me l’evolució de la seva 
recerca, que ara s’encamina cap al segon dels encolpia (per al qual fins i tot ha pensat –m’avança amablement– 
una producció occidental, gòtica, per comptes de bizantina). 
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poc justificada, però és veritat que no hi ha cap dada, tampoc, que apunti en altres 

direccions104. 

 

També d’origen oriental, com els encolpia, es conserven a Catalunya tres veracreus o creus-

reliquiari per al lignum crucis que són, així mateix, objectes característics de la producció 

relacionada amb els pelegrinatges als Llocs Sants: la creu d’Anglesola, la de Riells del Fai i la 

de Bagà105. Les dues primeres d’aquestes estauroteques són relativament similars des d’un 

punt de vista formal (creus patriarcals de doble travesser, amb l’ànima de fusta forrada per 

làmina de plata, decorada per estampació) i responen a tipus jerosolimitans. La d’Anglesola, 

de més qualitat i més rica iconogràficament (fig. 3.16), va ser objecte d’un estudi molt 

complet per part de Nikolas Jaspert, que la relaciona amb un petit grup de Veracreus 

produïdes a Jerusalem després de la segona croada, entre 1149 i 1187106. Recentment s’ha 

restaurat i exposat durant uns mesos al Museu de Solsona107. La presència de la creu a la 

localitat d’Anglesola s’explica per l’existència a la vila de diverses possessions i fins d’una 

capella (que no es conserva) de l’orde del Sant Sepulcre, a la qual hauria pertanyut la creu, 

duta des de Jerusalem per algun dels cavallers de l’orde108. 

 

La veracreu de Riells del Fai és una mica més senzilla (fig. 3.17), i ha rebut menys atenció 

per part de la historiografia. Està clarament refeta, i va decorada tant a l’anvers com al 

revers amb una sèrie de medallons rectangulars que alternen animals fantàstics (grius o 

                                                 
104 Tenint en compte l’existència dels dos encolpia, que són relativament similars en format, tal vegada podrien 
haver arribat junts, en època més tardana. Sobre la segona peça, particularment: GUARDIA 1986, p. 28. 
105 L’estudi clàssic sobre la veneració de les relíquies del Lignum Crucis és el de Frolow, que inclou un ampli 
repertori de creus-reliquiari entre les quals les “catalanes” de Bagà i Riells del Fai (FROLOW 1961, p. 75, 363, 
538). La historiografia local ha citat sempre una altra creu-reliquiari de tipus també patriarcal, que es va 
conservar llargament a Besalú i que sembla que va ser molt famosa; va desaparèixer a finals de segle XIX. 
Segons una tradició (diria que sense gaire fonament) almenys la relíquia de la Vera Creu que guardava l’havia 
adquirida a Roma al comte Tallaferro l’any 1017 (MONSALVATJE 1889, p. 100-101). La creu, tanmateix, tal i 
com explicava Gudiol a la vista d’alguna imatge antiga (BOTET s.d., p. 733), no podia ser pas anterior al segle 
XIII (GUDIOL 1915-1920, p. 271). 
106 Vegeu: JASPERT 1999. L’autor relaciona amb el segon grup d’estauroteques definit pels fonamentals estudis 
de Heribert Meurer sobre aquest tipus de peces (MEURER 1985). Proposa, per cert, un tercer grup diferenciat 
dins el qual situa el Lignum Crucis de Carboeiro, conservat a la catedral de Compostel�la (MORALEJO 1993). 
Una monografia recent sobre reliquiaris sud-italians –que no he pogut consultar– sembla que planteja també 
l’existència de tres grups distints de veracreus jerosolimitanes (CASTIÑEIRAS 2012b, p. 459-460).  
107 Exposició (estiu del 2014) comissariada per Francesca Español, sota el títol La Vera Creu d’Anglesola i els 
pelegrinatges de Catalunya a Terra Santa, que complementa un catàleg signat per la mateixa autora (Español 2015). 
108 L’argument és de gran consistència (JASPERT 1999, p. 462-466). El llinatge dels Anglesola hauria afavorit 
l’orde del Sant Sepulcre, però no sé fins a quin punt és probable que la creu fos adquirida directament per 
algun dels membres de la família que –segons s’especifica en alguns document, com per exemple el testament 
de Berenguer Arnau d’Anglesola, del 1176– hauria pelegrinat a Terra Santa (ESPAÑOL 2015, p. 80). És tal 
vegada més possible, com proposava Jaspert que la creu arribés de Jerusalem portada pels canonges de l’orde, 
que fornien les capelles amb peces d’aquest tipus (JASPERT 1999, p. 465). Així s’esdevé, en efecte amb altres 
estauroteques conegudes vinculades al Sepulcre, com per exemple la de Carboeiro (CASTIÑEIRAS 2010, p. 48). 
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lleons, i dracs) i signes pròxims a l’anomenat nus de salomó; els medallons van repussats 

per estampació, i els perfila un perlejat regular. És veritat que tot això no s’ajusta gaire als 

prototipus ornamentals de les estauroteques palestines, ni pot integrar-se clarament en cap 

de les agrupacions tipològiques proposades per la historiografia. Els escassos estudis que se 

li han dedicat la solen considerar sempre una peca autòctona, obrada a Catalunya, per a la 

qual tanmateix tampoc no troben cap paral�lel109. Per això mateix ha estat datada de manera 

molt diversa, des del segle XII fins al XIV, i en general ha estat una peça amb poca fortuna 

crítica, a causa de les dificultats evidents de la seva anàlisi i per la manca quasi absoluta 

d’informacions que se’n conserven110. Des del meu punt de vista, cal considerar la 

possibilitat que es tracti d’una obra d’importació, elaborada en algun punt del Mediterrani 

oriental, malgrat que no pugui incloure’s en cap de les categories o grups descrits pels 

especialistes111. També em sembla raonable datar-la cap a la segona meitat del segle XII, tant 

per algunes característiques tècniques (l’ús abundant i rotund del perlejat) com per l’ús 

apotropaic dels animals fantàstics, certament connectat amb la iconografia occidental i, 

doncs, vinculable amb la producció internacionalitzada del 1200 característica dels territoris 

croats. Dit això, és molt evident, insisteixo, que la creu ha estat dràsticament intervinguda: 

el format actual és clarament producte d’un remuntatge, tal i com revelen les manifestes 

irregularitats del laminat metàl�lic112. No sabem pas com hauria arribat a terres catalanes, ni 

pot assegurar-se completament que pertanyés al monestir de Sant Miquel del Fai, on per 

cert Jaime Villanueva no la va pas descriure l’any 1806 (com sí que va descriure la creu 

processional de plata, amb la qual ha fet parella sempre)113. En fi, la iconografia de vegades 

s’ha considerat profana però, en realitat, és perfectament explicable en un reliquiari com 

aquest, perquè tant els animals com els motius a l’estil del nus de Salomó tenen una funció 

                                                 
109 Només la coincidència en el temple de procedència, l’església parroquial de Riells, permet posar-la en 
relació amb la creu processional de Riells (o de Sant Miquel del Fai), obra certament catalana amb la qual, 
però, no comparteix ni arguments tècnics o d’estil, ni tampoc iconogràfics.  
110 El millor estudi és encara de Joan Domenge, amb el qual però no comparteixo la consideració d’obra local 
(que sí que accepta: ESPAÑOL 2015, p. 55) ni la datació tardana del segle XIII (DOMENGE 1992). Gudiol arriba 
a datar la creu al segle XIV (GUDIOL 1915-1920, p. 332) 
111 L’origen oriental ja va ser proposat, l’any 2011, per Martí i Bonet, que relaciona la peça vagament –i sense 
gaire motiu– amb la notícia d’uns peregrins vallesans a Jerusalem (MARTÍ I BONET 2011). 
112 És perceptible que, en el remuntatge, alguns medallons han quedat tallats, i la part central de l’anvers 
també ha sofert canvis notables; la pla cruciforme central per la relíquia és, de fet, un afegit posterior. La 
intervenció em fa l’efecte que és postmedieval (ho dic tenint en compte el format d’aquesta placa cruciforme i 
pel seu particular sistema d’adhesió), però no sabria pas de quina època exactament. En tot cas, modernament 
la creu ha estat objecte de restauració els anys 1980 i 1991 (MARTÍ I BONET 2011). 
113 Sembla que el frare valencià l’hauria hagut d’esmentar si l’hagués vista (VILLANUEVA 1803-1851 XIX, p. 
15). Que no ho fes pot voler dir que la creu no hi va pertànyer mai, però també pot ser senzillament fruit de 
la casualitat. Si no hagués passat pel monestir, com hauria arribar, la peça, a la parròquia de Riells del Fai, on 
està documentada ja l’any 1877? (CATÀLOGO 1877, p. 30). 
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clarament apotropaica i cal considerar-los elements simbòlics i protectors de tresors, que 

guarden aquí la relíquia de la creu de Crist114.  

 

La tercera de les veracreus orientals conservades a Catalunya és tal vegada la més 

interessant. Es tracta de la creu dita “bizantina” de Bagà (fig. 3.18), una creu de tipus llatí 

(amb un sol travesser), de plata daurada sobre ànima de fusta, però que s’allunya dels tipus 

jerosolimitans habituals i va decorada quasi exclusivament amb inscripcions en grec, de 

notable to literari115. La decoració plàstica es limita a algunes sanefes molt modestes de 

motius cruciformes (en els marcs d’algunes de les làmines de plata que articulen el 

revestiment metàl�lic de la creu) o vegetals (a les làmines dels costats) i a dos motius amb 

un xic més d’entitat que se situen a l’extrem superior del pal, en un problemàtic 

coronament que sembla un afegit a l’estructura original: una mena de floró palmejat a 

l’anvers, i una senzilla creueta grega al revers116. Sobre la cronologia de la creu hi ha certa 

dissensió en la historiografia, que treballa fonamentalment d’acord a l’anàlisi dels caràcters 

epigràfics de les inscripcions i que l’ha datada entre el segle X i el XII117. En tot cas, cal 

comparar-la amb una petita sèrie d’estauroteques de procedència constantinopolitana (no 

pas de Jerusalem) que contenen també inscripcions, com la que es conserva a l’abadia de 

Montecassino118 o, per exemple, la creu interna de la coneguda estauroteca de Limburg, 

certament més polida des de qualsevol punt de vista119. Ara bé, totes aquestes creus 

bizantines són sempre de tipus patriarcal, amb doble travesser, i els textos de les 

inscripcions tampoc no coincideixen pas exactament amb els de la creu de Bagà. Sigui com 

sigui, sembla confirmat un origen estrictament bizantí i no pas jerosolimità per a aquesta, i 

almenys des d’un punt de vista formal (no puc pas opinar respecte dels arguments 

                                                 
114 Respecte dels motius entrellaçats, són una versió certament més complexa dels que apareixen en diverses 
estauroteques palestines conegudes, per exemple a la d’Agrigento, de la que es conserva només una làmina 
encastada en un altar portàtil, o la mateixa de Carboeiro a Compostel�la (MEURER 1985, p. 70-71) 
115 El darrer estudi d’aquestes inscripcions: GARRIGA 1995. 
116 Com passa en la majoria d’aquestes peces, hi ha irregularitats evidents en el muntatge de les diferents 
làmines de plata que revesteixen l’ànima interior. 
117 Sanpere i Miquel la datava a mitjans de segle X (SANPERE Y MIQUEL 1877, p. 133). El bizantinista alemany 
August Heisenberg interpreta que les inscripcions podrien ser del segle XII, però en una ressenya molt curta 
del llibre Les creus d’argenteria de Gudiol, i sense argumentar-ho (HEISENBERG 1925). La bibliografia posterior 
ha considerat totes dues datacions (UREÑA 2008), especialment la tardana (FROLOW 1961). És de lamentar 
que l’excel�lent anàlisi literària de Carles Garriga no inclogui també un estudi epigràfic (GARRIGA 1995), 
malgrat que l’autor es decanta per la cronologia del segle XII (GARRIGA 2008, p. 283). 
118 Sobre la creu de Montecassino: WILLARD 1976. Vegeu també (amb esment d’altres creus amb inscripcions 
similars): SPINUCCI 2011, p. 28-29 i n. 46 
119 Sobre les inscripcions de la creu de Limburg hi ha un estudi recent (HOSTETLER 2012). El text d’aquestes 
s’ha volgut relacionar amb el de la creu de Bagà des d’antic, encara que les relacions són, diguem-ho així, 
només intencionals (SANPERE Y MIQUEL 1877, p. 132). 
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epigràfics) una datació reculada, al segle x (com la que se sol atribuir a les estauroteques 

esmentades), sembla si més no plausible.  

 

L’arribada de la creu a Catalunya, i a Bagà específicament, ha estat també objecte de debat. 

Tot assumint una cronologia del segle X, els primers estudis sobre la peça van proposar 

vincular-la a un suposat pelegrinatge a Palestina fet pel bisbe de Vic Arnulf a finals de segle 

X, idea que va proposar ja Fidel Fita (no pas –com de vegades es diu– mossèn Gudiol, que 

en dubtava explícitament) i que ha estat recollida en algunes publicacions posteriors120. La 

segona possibilitat es vincula a les croades i té com a protagonistes els membres del llinatge 

Pinós, les possessions dels quals tenien precisament per centre la vila de Bagà. Una llegenda 

erudita del segle XVII manté que la creu va ser portada directament de Jerusalem després de 

la conquesta del 1099, conquesta en la qual haurien tingut un paper protagonista els 

esmentats Pinós121. Aquesta llegenda no té cap mena de fonament històric, però en canvi és 

veritat que Galceran de Pinós IV va prendre part en la fallida croada de Jaume I a Terra 

Santa, i va ser en el contingent de naus que van arribar a Sant Joan d’Acre, on deuria passar 

almenys uns mesos. En tot cas, la relació dels Pinós amb els templers era certament estreta, 

segons es constata per les abundants donacions fetes a l’orde per la família, almenys des de 

1170122. 

 

**  ** 

 

Fins ara hem parlat de peces orientals, arribades des del món greco-palestí, però entre els 

objectes importats a Catalunya durant la plena Edat Mitjana cal comptar també 

puntualment amb algunes peces d’ivori produïdes en els coneguts tallers sículo-musulmans, 

que funcionen activament encara sota la dominació normanda de l’illa. Es tracta del bàcul i 

d’una de les pintes que hi havia a la catedral de Roda d’Isàvena, tos dos desapareguts 

després del robatori d’Erik el belga del 1980123. Un altre objecte d’ivori d’importació, més 

                                                 
120 FITA 1877, p. 331. El pelegrinatge d’Arnulf a Terra Santa es planteja en base a un document, publicat per 
Villanueva, en què el prelat comunica la decisió d’emprendre el viatge al metropolità de Narbona 
(VILLANUEVA 1803-1851, VI, p. 161 i doc. XXI, p. 282-285). Finalment, però, Arnulf no arribà a Jerusalem 
sinó tan sols a Roma (GUDIOL 1927, p. 12) 
121 Esmenta la llegenda: UREÑA 2008, p. 283 
122 Vegeu MIRET I SANS 1910, p. 152. Per a la participació de Galceràn de Pinós a la croada del rei En Jaume: 
CARRERAS Y CANDI 1909, p. 121-123. 
123 GALÁN 2011, p. 42. Una altra pinta d’ivori conservada també a Roda era d’origen probablement egipci (p. 
35-36).  
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excepcional, és el bàcul del bisbe Arnau Jardí, que s’ha relacionat tant amb produccions 

eboràries provençals com italianes124. 

 

D’origen més estrictament europeu també es conserven alguns objectes, encara que són 

pocs, i sovint la seva procedència estrangera és suposada però problemàtica. El conegut 

altar portàtil de plata de Sant Pere de Rodes, per exemple, s’ha considerat alguna vegada 

obra d’importació, però és més probable que sigui un modest producte local, tal i com es 

plantejarà detingudament en el capítol 6. Més complicat és establir l’origen d’una altra de 

les peces de plata del tresor empordanès, un petit recipient cilíndric també de plata, de poc 

més de 7 cm d’alçada, que generalment es té per una crismera. Decorat amb estilitzats 

motius vegetals, se li proposa una datació entre els segles IX i X, però és pràcticament 

impossible de saber si era una peça importada o autòctona125. 

 

També sorgeixen dubtes al voltant de dues peces ja inequívocament romàniques (segona 

meitat del segle XII), i de qualitat sensiblement superior, que es conserven al Museu 

Nacional d’Art de Catalunya: els anomenats Crist de Moror i Crist de la Cerdanya. Tots dos 

aplics pertanyen a un tipus de producció en bronze característica del nord d’Europa i és 

molt improbable que s’hagin produït aquí, malgrat que la historiografia procura sempre 

insistir en les semblances de la figureta de Moror, la millor de totes dues, amb la talla en 

fusta de les regions pirinenques. Les semblances no són, tanmateix, gens decisives, i un 

origen exterior és clarament preferible, em sembla, per a totes dues figuretes126. 

 

Això no vol dir que a Catalunya no es treballés el bronze, naturalment. Es produïen 

especialment encensers, encara que no sempre resulta senzill classificar les peces 

conservades entre les autòctones i les arribades des de l’exterior europeu, que no són pas 

escasses. Algunes tipologies corresponen amb certa seguretat a models forans, per exemple 

la dels encensers amb decoració vegetal de format clàssic, que en el recent i monumental 

corpus de Hiltrud Westermann-Angerhausen es consideren obra nord-italiana. És clar que 

aquests models europeus podien després, ser copiats aquí, tal i com sembla que passa amb 

aquesta citada tipologia itàlica, de la qual hi ha versions més senzilles que denoten, penso, 

un probable origen autòcton, elaborades en bronze però també en ferro127. 

 
                                                 
124 Vegeu capítol 6, p. 386. 
125 LORÉS 2001, p 177-179. 
126 Novament, vegeu la reflexió del capítol 6, p. 341-342. 
127 Ibidem, p. 349. 
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Problema similar l’ofereixen dues obres sobre les quals cal aturar-se breument, tot i que cal 

considerar-les més escultures de gran format (o de format mitjà; mesuren una mica més de 

mig metre d’alçària) que no pas figures estrictament orfebres. Em refereixo, és clar, a les 

marededéus revestides d’un aliatge de plom i estany (en el que predomina el plom, però 

que, en termes medievals, diria que es considerarien més aviat obres de stagno) de Tuïr (fig. 

3.19) i de Plandogau (fig. 3.20), que representen, junt amb la Verge –originàriament 

recoberta de plata– de la catedral de Girona, els únics exemples d’escultura en metall 

conservats a Catalunya d’època plenomedieval.  

 

Les figures de Tuïr i Plandogau són extraordinàriament similars, vinculades 

indiscutiblement a un mateix model. Formen part, de fet, d’un grup més ampli d’estatuetes 

similars en el qual s’inclouen també quatre figures conservades en territori francès (a 

Baroilles, Chateneuf-les Bains, Poncin i Saint-Pardoux d’Anet)128. L’estudi, en particular, de 

la Verge de Baroilles, conservada al Louvre, ha permès reconèixer tant el tipus de metall 

com el sistema de producció, basat en la fosa del metall en motlles parcials i en l’ús d’una 

ànima interna de fusta, que no queda coberta per la part posterior129. Malgrat algunes 

diferències notòries entre les imatges (en particular, la posició de les mans i l’atribut que la 

Mare de Déu du a la mà dreta (una esfera a Tuïr i a Plandogau; un ocell en tres de les 

estatuetes franceses), és clar que totes elles formen part d’una producció que podem 

considerar seriada, duta a terme probablement per un únic taller a partir d’un prototipus de 

fusta, del qual deurien extreure’s els motlles; al grup es pot afegir encara una altra peça 

similar, la Verge d’Apcher, que és una mica més petita (i que es va fer, doncs, amb uns 

altres motlles). Malgrat que algunes d’aquestes imatges s’han conservat policromades, 

sembla que en origen el metall plumbi anava revestit d’un vernís groguenc i que, per tant, la 

intenció original era conferir a les imatges una aparença àuria. L’origen de tota aquesta sèrie 

d’escultures és encara objecte de debat, però és força versemblant la hipòtesi de Pere 

Ponsich, que considerava un possible origen alvernès130. Les conservades en territori català, 

doncs, haurien estat importades gràcies als contactes tan habituals i freqüents dels comtats 
                                                 
128 Pere Ponsich va estudiar amb detall les dues imatges catalanes i les va contextualitzar en el grup més ampli 
de peces franceses (PONSICH 1994). Recentment, Jean Gaborit ha renovat l’anàlisi de les peces, definint el 
grup de manera més clara i completa i posant èmfasi en les condicions tècniques de fabricació (GABORIT 
2012). Per cert, sembla que hi ha constància d’almenys una altra imatge (o de dues) que antigament havia estat 
a Barcelona, en col�lecció particular, però a la qual després s’ha perdut la pista (TRENS 1947, p. 659-660). 
Completa la bibliografia un vell article de Marcel Durliat que posa el focus sobre la Verge de Tuïr (DURLIAT 
1955, p. 179-181). 
129 GABORIT 2012, p. 526. 
130 Ponsich creia que el model havia estat una imatge mariana existent al santuari del Puèi, que va ser cremada 
el 1794 (PONSICH 1994, p. 95.). Gaborit nega vagament aquesta relació, considerant que el tipus iconogràfic 
era diferent (GABORIT 2012, p. 527). 
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catalans amb l’Alvèrnia, en bona mesura vehiculats per l’atracció del pelegrinatge de Santa 

Maria del Puèi (Puy-en-Velay)131. 

 

Al marge de tot el repassat fins ara, la resta de peces importades en època medieval a 

Catalunya que es conserven corresponen ja, pràcticament totes, a l’obra de Llemotges, és a 

dir a la producció esmaltada en champlevé sorgida en l’entorn llemosí. Dic pràcticament 

perquè n’hi ha almenys dues que tot i ser obrades amb el mateix procediment tècnic, no 

pertany a l’esmalteria estrictament llemosina sinó a d’altres centres productors d’esmalts132.  

 

La primera és l’arqueta anomenada de sant Valeri, que es conserva a la catedral de Roda 

d’Isàvena (reconstruïda amb les plaques i elements originals, recuperats després de ser 

també robada per Erik el belga)133. És un cofre de dimensions mitjanes més que no pas una 

petita arqueta, no necessàriament elaborat per a la funció de reliquiari (encara que és 

probable que s’usés per a les relíquies del sant des que arribà a la catedral ribagorçana), i 

similar a una sèrie de peces produïdes en un taller d’esmaltadors radicat a l’abadia de 

Conques durant l’època de l’abat Bonifaci, a principis de segle XI. L’estructura del cofre és 

de fusta (amb un folre modern de vellut vermell), va decorada amb elements metàl�lics 

formant motius vagament vegetals i també amb medallons d’aplic esmaltats, en un estil 

clarament allunyat, encara, dels models llemosins que s’imposarien a finals de la centúria 

dotzena. Els medallons són ornats amb decoració també vegetal, estilitzada i d’execució 

brillant, de molt alta qualitat. Poden comparar-se justament amb els aplics del cofre 

anomenat “de l’abat Bonifaci”, conservat encara al tresor de Conques i que es pot datat 

entre 1110 i 1130134. Les relacions entre Conques i Roda són perfectament conegudes (el 

bisbe Ponç, que ocupa la mitra de Roda entre 1097 i 1104, havia estat monjo a Conques135), 

i és gairebé indiscutible que l’arqueta va produir-se a l’abadia occitana, potser per encàrrec 

específic de la catedral. L’exhumació de les relíquies del sant el 1121, quan el bisbe Ramon 

va donar-ne un braç a la catedral de Saragossa, marca un possible terme post quem per a 
                                                 
131 Només al segle XI, hi ha documentats a Catalunya una trentena de llegats testamentaris al santuari alvernès, 
i almenys tres esments a pelegrins (BONNASIE 1979-1981, II, p. 370-384). 
132 En fi, no inclouré en el discurs les dues altres peces esmaltades conservades que tampoc no són llemosines 
i per a les quals es tendeix a proposar un obratge local, és a dir l’encenser “Plandiura” del MNAC i les 
cobertes del Missal de Sant Ruf de Tortosa, que seran estudiades a fons més endavant (capítol 8). 
133 CAT-51. 
134 Obra fonamental de l’esmalteria meridional europea, on s’abandona definitivament el cloisonné i s’opta pel 
champlevé com a tècnica exclusiva (GAUTHIER 1987, p. 58-62). 
135 I, per altra banda, l’abat de Conques Bonifaci, sota el govern del qual treballa el taller d’esmaltadors 
responsable de la peça, havia participat en les negociacions per a la cessió d’una mesquita de Barbastre a 
l’abadia feta precisament pel bisbe Pons (GAUTHIER 1987, p. 63-64). 
Ponç, monjo de Conques, va ser bisbe de Roda entre 1097 i 1104, dates pròximes a la cronologia, que se situa 
en època de l’abat Bonifaci.  
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aquest encàrrec, que deuria fer-se poc temps després136. Que aquest bisbe, el cèlebre sant 

Ramon, fos d’origen occità, nascut a Durban i monjo a Pamiers, deuria facilitar encara més 

els contactes. 

 

La segona peça esmaltada no llemosina conservada a Catalunya és una petita però no 

menys formidable creueta metàl�lica d’origen probablement hispànic que guarda el Museu 

Diocesà d’Urgell (fig. 3.22), obra de primeríssima categoria que planteja encara grans 

dubtes a la historiografia tant pel què fa a la seva producció com, qüestió que ens interessa 

especialment ara, respecte de la seva arribada als comtats catalans. En aquest segon sentit, 

el problema és que no hi ha absolutament cap informació ni antiga ni moderna sobre la 

creu, no se’n coneix la procedència ni pot pas assegurar-se que fos importada a territori 

català durant l’època medieval. En realitat, la peça es va localitzar l’any 1938, en plena 

Guerra Civil espanyola, a la bassa d’un femer d’una masia situada als afores de Tremp. S’ha 

dit que hauria estat llençada per les tropes republicanes en retirada137, i també s’ha proposat 

una hipotètica procedència de l’antiga comanda hospitalera de Santa Maria (després Sant 

Joan) de Susterris, negada l’any 1913 pel pantà de Talarn138. Res no pot assegurar-se de cap 

manera; la creu podria certament haver estat duta a per les tropes republicanes, però també 

hauria pogut arribar durant les primeres dècades del segle XX com a objecte d’antiquari. En 

tot cas, no hi ha pas notícia que s’hi refereixi mai abans de la guerra, i es fa molt difícil de 

creure (tot i que no és impossible) que hagués estat a Catalunya ja en època medieval. En 

qualsevol cas, la creu és, com deia, un exemple magnífic de l’esmalteria hispànica en 

champlevé. La historiografia l’ha vinculada tant als coneguts tallers de Silos com a un tipus de 

producció amb elements castellans i d’altres més directament llemosins que podria tenir 

Pamplona com a focus principal, en atenció al cèlebre frontal d’Aralar. Hi destaca el fons 

en reserva decorat amb vermiculé, i la magnífica figura del crucificat presidint l’anvers de la 

peça, amb les carnacions en esmalt de color blanc i el cap en relleu, d’execució excel�lent i 

molt minuciosa, pròxima als caps dels apòstols de l’urna de San Domingo de Silos139. 

 

Tota la resta de peces esmaltades d’importació són obres llemosines. No hi ha gairebé mai 

testimoni escrit de la seva presència a la Catalunya medieval, amb l’excepció ja comentada 

                                                 
136 Tal i com es plantejava ja en els primers estudis monogràfics sobre la peça que en destacaven l’origen 
occità (ROSS 1933, p. 478-479). 
137 Tremp va ser de les primeres places conquerides per les tropes franquistes, ja el 1938, i un dels caps de 
pont nacionals del front del Segre a les acaballes de la guerra. 
138 Una proposta que no té més argument que la proximitat geogràfica, i que diria publicada primer cop en un 
estudi i catalogació de l’orfebreria del Museu Diocesà d’Urgell (VIVES 1980, p. 503).  
139 Vegeu l’anàlisi de: MARTÍN ANSÓN 1984, p. 76. 



 

177 
 

de la creu de Sant Joan de les Abadesses, però tanmateix, com que les peces s’han localitzat 

modernament en context eclesiàstic, és bastant probable que es tracti, en efecte, d’obres 

arribades en l’època que aquí ens ocupa, o com a màxim una mica més tard, al segle XIV, 

quan els esmalts llemosins encara circulaven comercialment per Europa. Cal distingir bé 

entre aquestes obres importades i les que han arribat als museus i col�leccions catalanes en 

època moderna per la via del mercat d’antiquaris, que són moltes i de vegades de notable 

qualitat. L’acusat obscurantisme d’aquest món, en el passat i em temo que també en l’època 

actual, fa que d’aquestes peces es coneguin poques coses, i gairebé mai la seva procedència 

primitiva140. A Catalunya hi entraven sobretot a través d’adquisicions a París i en menor 

mesura a Madrid, tot i que en determinats moments hi ha hagut també un actiu mercat 

interior, pel qual és evident que van passar algunes peces de procedència local (és a dir, 

d’importació antiga), el rastre de les quals tanmateix és completament perdut141. 

 

 

3.3.1. La difusió de l’obra de Llemotges 

 

Els testimonis documentals esmentats més amunt de les primeres mencions a l’obra 

llemosina a Catalunya daten de la segona dècada del segle XIII. Tant l’inventari de Sant Joan 

de les Abadesses de 1218 com el testament del canonge Colom de 1219 han de considerar-

se, en certa manera textos ante quem per a l’arribada de les peces que s’hi esmenten, la 

possessió de les quals evidentment és anterior a la data dels documents respectius. En 

particular, la quantitat d’obres llemosines esmentades a l’inventari de Sant Joan permet 

pensar que deuria fer un cert temps que havia començat l’adquisició d’aquest tipus de 

producte, tan barat i tan atractiu des del punt de vista cromàtic. Amb tota probabilitat 

abans de 1215, data del Concili Laterà IV en què se suposa que la producció llemosina pren 

definitivament embranzida, en bona mesura gràcies al suport explícit del papa Inocenci III i 

al fet de ser protegida per la legislació canònica, que va dotar-la ràpidament de validesa i 

acceptació litúrgica142. 

                                                 
140 Una mirada general als inicis del col�leccionisme d’esmalts, en context francès i amb àmplia referència al 
desenvolupament, també, de les falsificacions: CAMPBELL 1995. 
141 Els dos principals col�leccionistes catalans d’esmalts de Llemotges van ser Lluís Plandiura (FOLCH I 
TORRES 1936) i Santiago Espona (BARRACHINA 2007, p. 240); les col�leccions de tots dos van acabar al 
MNAC. Sobre la formació del fons d’aquest museu són ben interessants algunes pàgines de Folch i Torres 
que expliquen el projecte fallit de formar un museu d’arts decoratives a la capella de Santa Àgata de Barcelona 
abans de la guerra (FOLCH I TORRES 1932), i després la reaparició dels esmalts en les sales del museu, que no 
es va fer efectiva fins al 1961 (FOLCH I TORRES 1961). Per al “llegat” Espona: JUNTA DE MUSEUS 1958. 
142 Inocenci III (Lotario di Conti di Segni) deuria conèixer directament l’obra llemosina el 1187, quan encara 
com a cardenal va ser a Llemotges i concretament a l’abadia de Grandmont (on l’altar major estava decorat 
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En context europeu, la primera noticia sobre l’obra de Llemotges remunta fins a cap al 

1165-1170, període en què se situa la coneguda menció d’unes cobertes d’Evangeliari de 

opoere Lemovicino en una carta enviada per un clergue anomenat Joan de la canònica de Saint-

Satyre (prop de Bourges) al prior del monestir parisenc de Sant Víctor143. Per confirmar la 

veracitat de la carta (en la que el clergue demana al prior victorí que pagui un deute contret 

per ell) Joan recorda al prior com li havia mostrat personalment una coberta d’Evangeliari 

llemosina que hi havia a la infermeria de la seva església canonical, la qual el clergue volia 

enviar a l’abadia anglesa de Wingham (o Wigmore)144. Entre finals de segle XII i principis 

del XIII hi ha un parell o tres més de referències a l’obra llemosina que confirmen la difusió 

inicial del concepte tant a Anglaterra (a la catedral de Rochester s’hi esmenta la donació 

d’uns coffres de Limoges per part del bisbe Gilbert de Glanville, i també d’unes baccinos de 

Limoges per part del prior catedralici) com a Itàlia (dues tabulae aeneas superauratas de labore 

Limogiae a l’església de Santa Margarida de Bisceglie, a la Pulla). Amb el canvi de segle les 

mencions es multipliquen ràpidament i abasten altres contextos geogràfics, particularment 

la península Ibèrica145. 

 

L’arribada a Catalunya dels primers productes llemosins pot suposar-se, doncs, al voltant de 

la primera dècada de la tretzena centúria. En una primera fase, igual com en altres indrets, 

els objectes haurien arribat molt possiblement a partir dels contactes entre les xarxes 

internacionals formades per les diverses comunitats religioses, particularment pels contactes 

en el món canonical agustinià. La historiografia sol destacar, en aquest sentit, la importància 

dels victorins de París per a la difusió, sobretot septentrional, de l’obra llemosina, que de fet 

                                                                                                                                               
amb un gran conjunt de peces en esmalt champlevé), per mirar de resoldre com a legat pontifici la conflictiva 
situació interna, precisament, de l’orde grandmontà (BECQUET 1959, p. 316-320). L’interès directe d’Inocenci 
per l’obra llemosina es fa evident amb la contractació d’especialistes llemosins per a la decoració de la nova 
clausura de la confessio vaticana (GAUTHIER 1968a, p. 245; GAUTHIER 1972a, p. 281). Malgrat que en les 
disposicions conciliars del IV Laterà no es fa al�lusió expressa a l’obra llemosina, en les constitucions sinodals 
de Worcester del 1229 es consigna la necessitat que els temples tinguin almenys dues pixis o custòdies 
eucarístiques per a les hòsties consagrades, que poden ser de opere Lemovitico segons es diu que s’ha permès en 
un concili (secundum tenorem concilium) que no pot ser altre que el romà de 1215 (GAUTHIER 1968a, p. 245, n. 
27). 
143 Aquesta, i les mencions documentals, que segueixen són ja recollides en el seminal estudi d’Ernst Rupin 
sobre la producció llemosina (RUPIN 1890, p. 88). Vegeu també, entre d’altres: BOEHM & TABURET-
DELAHAYE 2001, p. 71-72. 
144 Aprofito per dir que la major part de la historiografia (i.e. GAUTHIER 1987, p. 104-105) interpreta que la 
coberta d’Evangeliari es trobaven a la infermeria de Sant Víctor, però una correcta lectura del document em 
sembla que permet situar-la a la infermeria de Saint-Satyre (o Saint-Satur, canònica victorina situada al costat 
de Sancerre, a uns 50 km al nord-est de Bourges). Diu el text: Ideo precor ut latori praesentium eos consignes, et hoc 
vobis signum, quod ostendi vobis in infirmario tabulas texti de opere Lemovicino, quod mittere volebam abbatiae de Witgam. 
Trobo només la mateixa interpretació a: ANDERSSON 1980, p. 6. 
145 La documentació referida als regnes peninsulars ha estat recopilada a: ESPAÑOL 2001b, p. 103-105. 
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es veu reflectida en la documentació que acabo de citar146. Per a l’Europa meridional la 

influència de la comunitat parisenca deuria ser menor, i en tot cas havia de ser la xarxa 

teixida al voltant de Sant Ruf d’Avinyó, canònica igualment destacada com a focus polític i 

cultural, per on deurien moure’s aquests objectes. L’abundància de peces esmaltades en 

l’inventari de Sant Joan de les Abadesses del 1218 podria deure’s precisament al pes dels 

contactes amb la canònica avinyonesa, que sabem que també va proporcionar una bona 

colla de manuscrits a les seves filials catalanes147. 

 

No només els frares agustins estaven interessants en l’obra llemosina. La ja comentada 

presència tan abundant de peces de Limotges a les comandes templeres catalanes (no només 

a les catalanes) demostra com els ordes militars també participaven del mateix gust. 

Aquesta deuria ser una important via de contacte entre la noblesa feudal i els esmalts, que 

tal vegada podria contribuir a explicar el desenvolupament del gust per les efígies funeràries 

obrades en coure esmaltat, que són molt característiques entre la segona meitat del segle 

XIII i bona part del XIV148. 

 

L’adquisició del bàcul llemosí per part de l’abat Pere d’Amenys a Roma, el 1238, constata 

que els productes esmaltats no només es podien adquirir directament a Llemotges. Tampoc 

no podem descartar, per cert, que el bàcul l’haguessin elaborat esmaltadors llemosins 

instal�lats a la ciutat pontifícia, segons una idea que no està documentada però que la 

historiografia sol contemplar com a molt possible149. Els benedictins, en tot cas, també van 

estar al cas de la novetat que significava l’obra llemosina. Com se sap, d’entre tots els ordes 

reformats del tronc de sant Benet, els bonis hominis de Grandmont van tenir un paper 

destacat en la difusió dels esmalts que es produïen al cor dels seus territoris150. El baix cost 

de les peces s’adeia bé a les necessitats ascètiques de l’orde, tot i que l’esplendor visual del 

mobiliari i l’utillatge litúrgic esmaltat no anava pas en favor d’aquesta voluntat rigorista, 

d’altra banda progressivament dissolta. En tot cas, una vegada format el tresor de la casa 

mare de Grandmont, els priorats dependents van rebre tot sovint objectes elaborats en 

obra de Llemotges, tal i com demostren les peces conservades.  

 

                                                 
146 BOEHM 1996, p. 45. Vegeu també la reflexió, vinculada als països escandinaus, de: ANDERSSON 1980, p. 6-
8. 
147 Vegeu: ORRIOLS 2007, p. 534-535. 
148 Tema que escapa completament dels nostres interessos, perquè no hi ha pas cap rastre d’aquest 
procediment funerari a terres catalanes. Vegeu, en termes generals: CHANCEL-BARDELOT 1996. 
149 Idea que s’explicita, per exemple, a: GAUTHIER 1972a, p. 286. 
150 Vegeu, per exemple: LANDIS 1976, p.130-131 



 

180 
 

Malgrat que els grandmontans no van arribar a Catalunya, van entrar en contacte ben 

directe amb els reis catalans i el seu entorn cortesà, pel fet de disposar de filials importants 

en els territoris occitans controlats políticament o relacionats feudalment amb la casa de 

Barcelona151. Tal i com es proposarà de manera molt concreta en un dels estudis del capítol 

8, aquests contactes explícits, documentats des de finals de segle XII, deurien facilitar la 

coneixença dels esmalts per part de l’aristocràcia laica i religiosa catalana que habitualment 

circulava pel Llenguadoc i la Provença amb el seguici reial. En aquest context proposo que 

una de les peces més interessants de l’obra llemosina importada a Catalunya, el singular 

copó o cibori de la Cerdanya, fos expressament promogut per algun personatge d’aquest 

entorn reial català, hipòtesi que resulta prou raonable però que, en tot cas, exemplificaria un 

sistema d’adquisició de peces més aviat excepcional, l’encàrrec ex professo152. 

 

En general, però, les peces esmaltades arriben a través dels contactes vinculats a les xarxes 

religioses, així com per vies específicament comercials, que de tota manera, ja ho hem vist, 

són difícilment constatables a les fonts. Com que, per contra, les peces conservades són 

relativament abundants, sí que pot considerar-se en bona mesura quins interessos i 

necessitats se servia primàriament amb la producció llemosina. Tenint en compte el corpus 

d’obres que ha arribat fins als nostres dies, pot afirmar-se que determinades tipologies de 

peces eren objecte d’especial atenció. Hi destaquen sobretot les creus, les custòdies 

eucarístiques i els encensers, i hi tenen un pes també notable, però inferior, els bàculs i els 

reliquiaris153. Curiosament, no hi ha conservat, a Catalunya, un dels productes estrella de la 

producció llemosina, els canelobres, l’èxit dels quals anava lligat a la seva doble funció en 

context sacre i profà; sí que hi ha nombrosos canelobres llemosins documentats154, de 

manera que la seva absència es deu, només, a l’atzar de la supervivència de les peces. 

 

Les creus són altament predominants entre els productes conservats, incloent les peces 

senceres i les plaques esmaltades que en origen decoraven creus amb ànima de fusta. La 

circulació d’aquestes peces deuria ser molt important, tant la de les estrictament 

metàl�liques, que en general tendeixen a ser de petites dimensions però que poden ser 

també de mida mitjana com en el cas de la creu de Sant Joan de les Abadesses, com la de 

                                                 
151 La protecció dels priorats grandmontans és una política paral�lela a la dels Plantegenet, aliats tradicionals 
dels comtes-reis catalans (GAUSSIN 1986, p. 90-91). 
152 Desenvolupo tota aquesta qüestió, com deia, al capítol 8.3. 
153 Esmentaré només breument a continuació algunes de les peces conservades, i deixo l’anàlisi i un registre 
més complet dels objectes llemosins importats per a la catalogació que hi ha al final de la tesi. 
154 DOC-206, 208, a6, a7, a11, a12, a14. 
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les creus amb ànima lígnia recoberta per múltiples plaques d’esmalt i també per figuretes 

d’aplic. Aquestes segones eren certament atractives gràcies als colors blaus i al daurat del 

coure, fins i tot quan la manufactura era de baixa o de molt baixa qualitat. Hi ha com a 

mínim una desena d’exemplars conservats en territori català, comptant creus completes, 

plaques i especialment aplics del Crucificat, molt característics. Per cert que un d’aquests 

aplics, l’anomenat Sant Crist Trobat de Tàrrega, que va ser redescobert al segle XVII 

enterrat a l’església targarina de sant Antoni, va convertir-se ràpidament en una imatge 

devocional i encara avui és objecte de particular culte (fig. 3.23)155. 

 

La producció de petites custòdies eucarístiques és també característica dels tallers llemosins, 

especialment en etapes tardanes. Aquestes petites capsetes o píxides, de format cilíndric i 

tapadora cònica, eren productes de preu molt raonable per causa de les seves dimensions, i 

s’utilitzaven per a la reserva de les hòsties consagrades. Els museus catalans en conserven 

una bona colla, encara que no sempre és clar si van ser importades en època medieval o si 

són arribades modernament. Destaquen la píxide de Maçanet de Cabrenys, amb decoració 

heràldica; la que prové de la localitat urgellenca d’Ars, amb un estil francament particular i 

colors molt vius; i en un altre sentit la píxide pediculada que es conserva al Museu 

Episcopal de Vic, que en realitat és una píxide reconvertida en copó per l’afegit posterior 

d’un peu que, si no m’equivoco, és ja clarament obra del segle XIV156. 

 

D’encensers llemosins també deurien arribar-ne una bona colla, de vegades junt amb les 

navetes que servien per conservar i transportar els grans d’encens abans de no ser cremats 

per a perfumar els espais de culte. La difusió d’encensers esmaltats deuria ser tanmateix 

tardana, i –com passa especialment amb els encensers de bronze, habituals al segle XII– 

subordinada probablement a la presència d’encensers de plata, el protagonisme dels quals 

queda ben palès a les fonts, és veritat que en menor mesura després de 1200. D’encensers 

llemosins importats a l’Edat Mitjana n’hi ha diversos també al museu de Vic, com els de 

Campdevànol, Sorerols o Valldaura157. També cal considerar llemosina una copa d’encenser 

localitzada en una confusa excavació particular a l’entorn del monestir de Tavèrnoles, la 

qual es conserva al Museu Frederic Marés158. 

 

                                                 
155 CAT-39. 
156 CAT-20, 21, 23. 
157 CAT-E2, E3 i E4. 
158 CAT-E6. 
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Potser la peça llemosina més interessant de les importades a Catalunya en època medieval 

(junt amb el copó de la Cerdanya), és una petita arqueta-reliquiari amb iconografia dedicada 

a santa Valèria que va formar part del tresor del monestir de Sant Miquel del Fai, i que avui, 

després de passar pel mercat de manera ben pública i notòria, és en una col�lecció 

particular probablement francesa159. Forma part (i és de les millors) del grup d’arquetes que 

dediquen a aquesta santa, de renom estrictament local però que va gaudir de gran 

acceptació en els esmalts per tal com està relacionada tant amb sant Marçal com amb sant 

Thomas Béquet160. Es coneix una segona arqueta llemosina, aquesta vegada decorada amb 

els reis mags, que com la de Santa Valèria està documentada a Catalunya a finals de segle 

XIX161, però de la qual no es coneix en absolut la procedència, i és difícil d’assegurar que 

s’hagués importat a la Catalunya plenomedieval; es troba també en el món del 

col�leccionisme privat. Encara, parlant de reliquiaris, podria relacionar-se vagament amb 

l’àmbit català el conegut quadrilòbul pediculat amb iconografia dedicada a sant Francesc 

que es conserva al museu del Louvre (fig. 3.24) , i que una antiga informació vincula a l’illa 

de Mallorca, sense que cap altra testimoni pugui, però, confirmar-ho amb certesa162. 

 

Finalment, la presència de bàculs es redueix a dues peces, tanmateix de gran qualitat i molt 

celebrades historiogràficament, malgrat que totes dues amb una història moderna 

complicada. De bàculs de Llemotges, però, deuria haver-n’hi força més, tal i com demostra 

la documentació i també el fet que algunes peces de producció amb certesa local utilitzen 

tipologies estructurals similars, encara que sempre renunciant a la decoració esmaltada.  

 

Un dels conservats era a la catedral de Roda d’Isàvena i va ser robat per Erik el Belga el 

1979; per desgràcia, encara no s’ha recuperat. Forma part del grup de bàculs llemosins amb 

la voluta ocupada per un gran floró, i té un bonic pom esmaltat amb figures angèliques amb 

els capets en relleu (fig. 3.25)163. L’altra peça també va desaparèixer modernament, però 

sembla que s’ha pogut identificar amb una obra conservada. Es tracta del bàcul de Sant 

Pere d’Àger, amb la voluta decorada amb una figura de lleó, característica també de l’obra 

llemosina. Se suposa venut a finals de segle XIX, segurament al costat de les peces d’escacs 

                                                 
159 L’any 2008, la direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya en va desestimar la compra.  
160 Sobre la sèrie d’arquetes dedicades a Valèria: FRANÇOIS 1999. 
161 Està documentada el 1878 com a pertanyent al col�leccionista Domingo Vidal, personatge del qual no he 
estat capaç de trobar cap informació (ÁLBUM 1878a, p. 8). 
162 Vegeu: capítol 6, p. 371. 
163 DEL ARCO 1923, p. 40. 
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de cristall de roca, però és més que probable que es tracti del bàcul conservat avui al museu 

del Louvre, adquirit el 1919 per donació del col�leccionista Félix Doistau164. 

 

 

 

                                                 
164 CAT-59. 
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CAPÍTOL 4 

Promotors i propietaris  
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Item aquest mateix feu fer l’altar e la creu de aur e d’argent e de 
pedres precioses.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creació artística medieval incorpora com a actors fonamentals, a banda dels artífexs que 

elaboren manualment el producte, tota una sèrie de figures que, lluny de considerar-se 

complementàries com en èpoques posteriors, en realitat se situen al vèrtex mateix del 

procés creatiu. El promotor de l’obra n’és habitualment el seu responsable últim i per això 

els resultats de l’empresa creadora són en bona mesura un mèrit personal seu, i així li és 

reconegut de manera generalitzada. La participació del promotor sol ser exclusivament 

econòmica, actuant com a finançador de l’empresa artística, i tot sovint aquesta és dirigida 

no pas per l’artista sinó per un responsable intel�lectual, que en menor o major mesura 

(depenent del tipus de projecte) intervé decisivament en la dimensió no estrictament 

tècnica de la realització; en particular, assumeix la vertebració de les estructures 

compositives fonamentals, així com dels continguts2. Per al cas de la producció sumptuària, 

només els projectes de gran ambició i amb un desenvolupament iconogràfic figuratiu 

deurien requerir la participació d’aquest “autor intel�lectual”, que en la mentalitat medieval 

comparteix amb l’artista, i molt especialment amb el promotor, l’autoria dels resultats, en 

una jerarquia en la que, com se sap, la posició de l’artífex queda certament inferioritzada. 

 

En l’àmbit català que ens ocupa, es fa difícil, potser amb l’excepció d’alguns casos 

particulars, reconèixer la identitat d’aquests directors conceptuals de les empreses de 

creació. En canvi, les fonts ens proporcionen un bon grapat de dades sobre la personalitat i 

els interessos dels seus finançadors, dels responsables econòmics de les obres. En general, 

no sembla pas que aquests personatges s’involucrin veritablement en el procés de creació, 

però no només en són el motor econòmic sinó que també, d’alguna manera, en són els 

                                                 
1 En referència a l’abat Oliba, de la crònica del segle XV Flos Mundi (ALTÉS 2002, p. 62). 
2 Vegeu la reflexió a l’entorn de Bernward de Hildesheim sobre aquest tipus de figura: CRIVELLO 2004a, p. 
46-48 
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inspiradors morals. Molt habitualment, com veurem, l’activitat promotora té una dimensió 

espiritual inequívoca, relacionada amb l’important assumpte del salvament de l’ànima, que 

les adequades donacions testamentàries permetien gairebé sempre aconseguir amb certa 

seguretat. 

 

L’estudi dels promotors ocupa la primera part d’aquest quart capítol, mentre que les altres 

dues parts van dedicades als propietaris de les obres. Aquests poden ocasionalment ser-ne 

també els promotors, però que no ho són pas de manera necessària, perquè la possessió 

d’objectes sumptuaris distava molt d’estar vinculada en exclusiva als encàrrecs fets 

directament als tallers. Tot al contrari, l’adquisició dels objectes podia fer-se per vies molt 

diverses, essent la compra i l’herència (i l’acceptació de donacions, en el cas de les 

institucions religioses) les més habituals. La circulació d’objectes sumptuaris era 

singularment elevada, tant o més que la seva destrucció per al reciclatge dels materials que 

els formaven. Al mateix temps, l’acumulació i atresorament d’aquests mateixos objectes 

també era molt habitual, en atenció a les capacitats i valors econòmics que aquests tenien, 

és a dir a l’ús primordial de les obres d’orfebreria (de les metàl�liques fonamentalment) com 

a reserva financera. 

 

Abans de començar, voldria destacar el fet que un plantejament analític com el que es 

presenta en les pàgines següents no s’ha fet mai en relació amb l’orfebreria catalana 

medieval, ni per a l’època tardana ni molt menys per al període romànic que aquí ens 

ocupa. De fet, i això és ben sorprenent, l’estudi dels promotors i de la dimensió socio-

econòmica de la producció artística de la Catalunya plenomedieval, en qualsevol dels seus 

procediments tècnics, no s’ha abordat mai encara seriosament. Només s’han dedicat al 

tema un parell d’estudis panoràmics menors, que resulten interessants com a plantejaments 

de base, però que no aprofundeixen en la qüestió com aquesta veritablement es mereix3. 

També hi ha alguns treballs monogràfics al voltant d’obres o conjunts concrets que, com és 

lògic, s’ocupen d’atribuir-ne el finançament a personatges del seu context, però no hi ha 

(no recordo que hi hagi) cap estudi en profunditat, global o particularitzat d’alguna manera, 

que posi el focus principal en les actuacions, els valors i les característiques dels promotors 

de l’art romànic català. El desinterès contrasta amb l’auge de la producció historiogràfica 

                                                 
3 Els articles en qüestió dediquen poc espai, per altra banda, als promotors d’obra sumptuària: CARBONELL 
2000, p. 265; CAMPS & LORÉS 2005, p. 221-222. Hi ha també un parell d’estudis d’Immaculada Lorés dedicats 
sobretot a la promoció arquitectònica, un de panoràmic però centrat en el segle X (LORÉS 1999), i un altre que 
tracta dels abats com a promotors d’art als monestirs de Sant Cugat del Vallès i de Sant Miquel de Cuixà 
(LORÉS 2013). 



 

189 
 

dedicada, en canvi, a la comitència de la baixa Edat Mitjana, que té ja una certa tradició i 

que, és veritat, es beneficia d’una densitat de notícies textuals molt superior i amb 

informacions molt més precises. Tanmateix el fons de documents per a l’època romànica és 

prou considerable com per permetre estimular una recerca necessària d’ampli abast, que bé 

haurà d’arribar en el futur. 

 

 

 

4.1. Els promotors: identitat, interessos, objectius 

 

El promotor per excel�lència de la Catalunya plenomedieval sembla que hagi de ser 

necessàriament el bisbe i abat Oliba. La historiografia li ha arribat a atribuir fins i tot, sense 

gaire contemplacions, la introducció de l’art romànic als comtats catalans, especialment de 

l’arquitectura, importades les seves formes des de l’exterior, des del nord d’Itàlia 

principalment. La figura suscita tal unanimitat, entre la crítica històrica, que resulta 

complicat allunyar-se’n i contemporitzar-la correctament, posar-la en relació amb altres 

personatges rellevants del seu temps que van tenir un paper tant o més destacat en les 

empreses artístiques. Per descomptat, el protagonisme polític d’Oliba va ser rellevant a la 

primera meitat del segle XI, època de gestació de la feudalitat catalana, però les florides 

lloances tradicionals que el consideren home de pau i de cultura, defensor de les causes dels 

homes senzills, adversari de les violències feudals, amant dilectíssim de la cultura i el 

coneixement, etc., resulten anacròniques i, en bona mesura, retòriques, completament 

injustificades4. 

 

També el seu paper en l’àmbit de les arts ha estat rotundament magnificat, especialment 

quan s’ha pretès imbuir la seva activitat promotora d’un zel formal, d’una ambició 

estilística, d’uns plantejaments programàtics, que senzillament són impropis en la mentalitat 

d’un home del seu temps. L’arribada o, si es vol, el desenvolupament del romànic als 

comtats catalans, en l’arquitectura i en la plàstica, no van tenir res a veure amb els desitjos 

                                                 
4 Oliba és veritablement un mite romàntic, una mena de versió nostrada i medieval de l’home que va matar 
Liberty Valance. Encara la millor aproximació biogràfica al personatge és la de Ramon d’Abadal, malgrat que 
en certa manera dóna cos inicial al mite (ABADAL 1948). De la copiosíssima bibliografia cal destacar sobretot 
el repertori documental associat amb la figura recollit per Eduard Junyent, que inclou abundants reflexions en 
les notes a peu de pàgina (JUNYENT 1992), i potser, per esmentar alguna aproximació recent, l’anàlisi del 
comportament polític que es presenta a: RUIZ-DOMÈNECH 2005-2006. És molt interessant la comparació 
entre l’activitat promotora d’Oliba i la duta a terme, ja al segle XII, per l’abat Gregori de Cuixà, que com altres 
grans personatges de l’època, no sol rebre gens d’atenció historiogràfica (ORRIOLS, en premsa). 
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estètics del fill d’Oliba Cabreta, ni amb la seva suposada voluntat de reconstruir literalment 

el país.  

 

Això no vol dir que no sigui just de reconèixer el paper d’Oliba com a promotor ben actiu 

de l’arquitectura i de les arts del primer romànic català, si bé cal limitar el seu protagonisme 

a l’àmbit d’acció que li era propi i particular, és a dir a les institucions que van estar sota el 

seu control, és veritat que molt llargament: la catedral de Vic, el monestir de Cuixà i, molt 

especialment, Santa Maria de Ripoll. Quina va ser, però, la seva veritable funció en 

l’evolució de l’arquitectura i de les arts? Des de quin punt de vista cal considerar-lo 

veritablement un “promotor”? Aquestes preguntes només poden respondre’s a partir de la 

correcta definició del concepte de promotor, veient quines són les funcions que s’atorguen 

els promotors en l’època plenomedieval. És el promotor, només, qui finança les obres 

artístiques? Hom pot dubtar fàcilment, aleshores, que la categoria pugui aplicar-se 

exactament al bisbe-abat. Tal vegada Oliba pot ser considerat més aviat el responsable de 

les empreses artístiques, el seu veritable auctor segons la nomenclatura del moment, i no pas 

exactament el promotor d’aquestes empreses, perquè no tenim constància de cap donació 

personal seva encaminada al finançament d’obres arquitectòniques o plàstiques. Ara bé, 

Oliba és també el responsable màxim de les institucions a les quals es dirigeixen aquests 

esforços, i aquestes institucions és evident que participen també en la sustentació 

econòmica de les obres artístiques. 

 

Em sembla que per entendre el fenomen de la promoció artística en època romànica més 

val ser flexible i prescindir de categories tancades. Podem considerar Oliba un promotor? 

Tot fa creure que sí, si assumim el concepte des d’una òptica prou àmplia. Pel què ens 

interessa aquí, no pot dubtar-se de l’interès del personatge en ampliar la dotació dels seus 

temples amb mobiliari i objectes d’ús litúrgic, ni de l’evolució significativa de la voluntat 

d’atresorament d’objectes (també de llibres), que fan ben palesa les fonts documentals. 

Malgrat que la potència cultural i artística del monestir de Ripoll era ja ben establerta del 

segle X, durant el seu abadiat el cenobi es convertí, molt possiblement, en el principal 

centre de producció orfebre de l’època en tot el territori català. 

 

Els textos, els documents, són el recurs fonamental per a l’anàlisi que ens proposem ara de 

la personalitat i les intencions, no només d’Oliba, sinó de tots els altres promotors coneguts 

d’orfebreria a la Catalunya del romànic. És gràcies al ric corpus documental conservat i a 
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les notícies que aporta aquest corpus, generalment puntuals i una mica vagues però 

tanmateix abundants, que pot abordar-se un estudi d’aquest tipus. En canvi, les obres que 

han arribat fins a nosaltres, tan allunyades de la producció sumptuària realment important 

del període, no aporten pràcticament informació sobre els responsables financers o 

conceptuals de la seva fabricació. Manquen retrats o inscripcions que proporcionin rastres 

certs d’aquests personatges, només amb la sola excepció del vell i poc estimulant altar 

portàtil de Sant Pere de Rodes. En un titulus de l’anvers, s’hi esmenten els noms de Josué i 

Elimburga (esposos?) com a responsables de la seva realització: IOSVE ET ELIMBVRGA FIERI 

IUSSERVNT (fig. 4.1)5. D’inscripcions és evident que n’hi havia també en algunes de les 

peces destacades el període. Coneixem singularment les del frontal d’altar de la catedral de 

Girona, on hi havia també l’únic retrat de donant (el de la comtessa Guisla, com veurem 

més avall) que s’ha reportat en tota l’orfebreria catalana plenomedieval. No sabem què 

passava en les obres que s’han perdut, però en la resta de peces conservades no hi ha més 

retrats ni tampoc altres inscripcions que n’evoquin els responsables, potser per causa de la 

mateixa modèstia d’aquestes peces, productes en general d’ambició menor i, doncs, poc 

atractives per a rebre la signatura del seu responsable. Tampoc no sabem gaire si les elits 

catalanes van desinteressar-se de fer-se reconèixer els mèrits en les obres que finançaven, 

però és possible que la voluntat de representació els fos, per motius que caldria analitzar 

atentament, menys estimulant o generalitzada que en altres indrets d’Europa. Potser, 

senzillament, no hem tingut la fortuna de conservar més coses. 

 

L’absència d’inscripcions al�lusives i de retrats de donants no es palesa només en 

l’orfebreria sinó també en la resta de les arts, on les referències són francament exigües. 

Manquen completament en el mobiliari de fusta policromada o esculpida, cosa que 

s’explica pel fet que aquesta producció, barata i funcional, s’elaborava en catedrals o 

monestirs amb l’objectiu de fornir les parròquies o les capelles subordinades, i no requerien 

de finançament extern6. En la pintura mural, que podia també estar vinculada a les 

voluntats diocesanes o monàstiques però que més sovint depenia de l’atenció de promotors 

laics, les al�lusions són molt escasses: hi ha la cèlebre figura de la comtessa Llúcia de Pallars 

a Sant Pere del Burgal, a la qual acompanyaven potser els retrats dels veritables promotors 

de la decoració, els seus fills, que podrien identificar-se amb els tres personatges descoberts 

el 1998; la donant d’Esterri d’Àneu, versió maldestra de la figura del Burgal; i els dos 
                                                 
5 Vegeu CAT-50. Res no sabem d’aquests dos personatges, ni de la procedència de l’altaret. Cap dels dos 
noms no s’ha trobat en la documentació de l’època, si bé no pot considerar-se això com a prova certa d’un 
origen foraster de la parella (MUNDÓ 1998, p. 510). 
6 Tal i com s’ha proposat recentment: CASTIÑEIRAS 2014b, p. 29. 
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possibles oferents de Sant Martí de la Cortinada, que ens interessen especialment perquè 

sostenen respectivament un calze i un canelobre de ferro (fig. 4.2)7. Per a les arts 

escultòriques, finalment, poden recordar-se sobretot els retrats abacials de la tribuna de 

Cuixà (l’abat Gregori) i del claustre de Ripoll (Ramon de Berga), personatges molt actius en 

la renovació de les estructures arquitectòniques dels respectius cenobis8; potser també la 

figureta lateral del rude timpà de Santa Maria de Mura, que s’ha volgut interpretar 

hipotèticament com el clergue responsable de l’obra9, o la del bisbe representat en un dels 

pilars del claustre de la catedral de Girona, tot supervisant els treballs de construcció del 

mateix claustre10. Molts pocs exemples més poden trobar-se de referències expresses a 

promotors en el romànic català, de manera que cal recórrer a les fonts per a recollir més 

dades. En aquest sentit, l’estudi de l’orfebreria és afortunat, perquè els textos recullen 

moltes més informacions respecte d’obres sumptuàries que no pas d’altres tècniques 

plàstiques. Són dades no sempre rellevants, generalment esporàdiques, però que permeten 

ampliar el punt de vista de manera considerable. 

 

Hi ha una qüestió a tenir en compte, precisament respecte del tipus de notícies ofertes per 

les fonts: resulta més oportú i senzill de plantejar una visió completa i general dels 

promotors que no pas analitzar personalitats concretes, perquè només en alguns casos 

comptats –que de tota manera veurem– hi ha les dades suficients per abordar una 

aproximació personal. Per altra banda, la majoria de les informacions provenen de 

documents testamentaris, i això planteja encara un altre dubte en relació amb el què dèiem 

abans sobre els trets definitoris de la figura del promotor o donant: fins a quin punt els 

responsables de llegats testamentaris per a la producció d’obres d’art són efectivament 

“promotors” d’aquestes? Certament financen les peces, però no controlen pas el procés de 

producció ni en veuen els resultats físicament, com és lògic. De nou, cal ser flexibles amb el 

lèxic i permetre al difunts, diguem-ho així, participar de l’interès analític, tot i reconeixent 

que aquest tipus de promoció s’allunya del que podríem considerar més convencionalment 

acceptat des d’un punt de vista historiogràfic. 

 

**  ** 

                                                 
7 Una visió conjunta d’aquestes representacions a: ORRIOLS 2014a, p. 159-161 
8 La vinculació de la placa amb el retrat de l’abat Gregori amb la tribuna, i no amb el claustre com es pensava 
tradicionalment, de Cuixà, és plantejada a: THIRION 2014, p. 183-184. Sobre la vigorosa personalitat del 
personatge com a promotor artístic: ORRIOLS, en premsa. 
9 Una revisió recent de la identitat de la figura a: OLAÑETA 2013, p. 110-113 
10 Potser Ramon Guissall (1179-1196), el govern del qual coincideix amb la construcció de l’espai (LORÉS 
1995, p. 28-29). 
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En termes generals, cal dir que la promoció d’arts sumptuàries té un paper destacat, 

protagonista, en el marc de la promoció plenomedieval. No hi ha cap altra sector de 

l’activitat artística que rebi tanta atenció, potser amb l’excepció de l’arquitectura, que és 

igualment objecte de l’interès financer dels estaments elevats de l’època però en la qual la 

dimensió material i artística resulta potser en certa manera subordinada a les necessitats 

funcionals. El paper principal dels objectes de luxe en la vida quotidiana de les elits, tant pel 

què fa a l’àmbit domèstic com en relació amb l’esfera sacre, converteix la producció de 

peces i el seu finançament en una activitat resoltament adequada i necessària. Les fonts 

constaten que l’interès fonamental dels promotors es dirigeix a la producció d’objectes de 

funció religiosa, litúrgica, als quals no hi ha dubte que es dediquen els màxims interessos. 

En canvi, la promoció d’obra profana no queda gairebé mai explícita, i encara que els 

utensilis de vaixella o les joies sobretot es compraven o s’heretaven, naturalment havien de 

fabricar-se en un o altre moment, i bé hi havia orfebres i tallers que aparentment hi estaven 

especialitzats. Com que la disponibilitat dels metalls era problemàtica, el més habitual quan 

es desitjava finançar una peça per a l’àmbit domèstic era proporcionar el material (gairebé 

sempre plata, com hem anat veient) als artífexs i aquests elaboraven el producte ex professo 

per al client. Només en època tardana i sobretot, sembla, per a peces de coure i de metalls 

menors, el procés d’adquisició es deslliga de l’encàrrec i s’encamina cap a l’àmbit més 

estrictament comercial (és a dir, les peces es van a comprar directament als orfebres o 

mercaders) tal i com s’esdevé més habitualment a la baixa Edat Mitjana. 

 

Com deia, però, no hi ha pràcticament notícies sobre la producció i la promoció de peces 

profanes. Un document molt curiós pot aportar una mica de llum al respecte: en el 

testament sagramental del bisbe de Tortosa Ponç de Monells, ja de finals de segle XII, hi ha 

un llegat per a la reina (Sança, l’esposa d’Alfons el Cast) de 100 masmudines et unam cupam 

argenti qui fecit Guillelmi de Mulnels fratri mei11. Malgrat que tant el testador com el seu germà 

eren bisbes (Guillem de Monells, mort el 1171, havia estat bisbe de Girona), la copa de què 

es parla és clarament un objecte de luxe d’ús profà, una propietat privada del prelat tortosí 

que deuria haver heretat anys enrere. La copa deuria ser notable, no pas un simple vas de 

plata sinó una peça de qualitat, potser fins i tot amb la superfície decorada. Només així 

s’explica la voluntat de llegar-la a un personatge com la reina (dimitto domine regine), i el 

record explícit que la peça l’havia feta (és a dir, l’havia finançada) l’estimat germà del bisbe 

                                                 
11 DOC-189. 
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Ponç. Hi ha, per descomptat, nombroses altres referències a copes i vasos profans 

d’orfebreria, alguns dels quals es reconeixen fins i tot com a obsequis o com a importacions 

de l’estranger, però és excepcional que es reconegui, com aquí, la promoció expressa (i no 

pas la compra) d’una obra d’aquest tipus. 

 

Tot al contrari, pel què fa als objectes religiosos les referències més o menys explícites 

abunden notablement. Abans de repassar les més interessants, cal veure quins són els 

motius per a la promoció d’aquest tipus de peces (alguns dels quals són vàlids també per les 

profanes), quins són els factors que estimulen la producció d’objectes sumptuaris per part 

dels homes i dones medievals. 

 

Hi ha en primer lloc, la dimensió religiosa de l’acció promotora, absent en el cas de 

l’orfebreria laica però indiscutiblement substancial en relació amb els objectes i mobles 

sumptuaris elaborats per a magnificar l’escenari litúrgic dels temples. Des d’aquest punt de 

vista, la promoció artística és estrictament una ofrena material a l’Església motivada per una 

voluntat pietosa sincera, sovint per la necessitat de compensar actes del passat. En la 

mentalitat medieval això és veritablement important, però també és difícil copsar en quina 

mesura la temença o el convenciment religiós, l’autèntica Fe, condicionaven veritablement 

les accions de les persones. Perquè una cosa és el que transmeten la literatura i els 

documents, sempre sota control eclesiàstic estricte, i una altra la veritable dimensió moral 

de cada època. 

 

En tot cas, el factor religiós anava sempre indissolublement lligat a d’altres factors molt més 

materials i pràctics, que condicionaven igualment les actuacions promotores de 

l’aristocràcia medieval. Així, un element fonamental en el camp de les arts sumptuàries eren 

els valors polítics o de representació que aquestes incorporaven, la capacitat de les 

manifestacions artístiques per a posar de relleu el poder, el prestigi o la riquesa de les 

persones que els finançaven. Assumptes, aquests, que naturalment tenien poc a veure amb 

l’orgull o amb la vanaglòria personal i que, en canvi, funcionaven com a factors 

d’afermament de les jerarquies i les relacions socials, i ajudaven a consolidar, en els 

diferents esglaons del sistema, les posicions dominants de les autoritats. En certa manera, 

les actuacions promotores de la noblesa feudal (no només en el camp de l’orfebreria, per 

descomptat) eren encara una vella herència de les funcions i responsabilitats públiques de 

les antigues aristocràcies urbanes del món romà, lentament abandonades durant el Baix 
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Imperi i transformades en un compromís molt més íntim i personalitzat, al marge de la res 

publica, entre la noblesa laica i la noblesa eclesiàstica, sempre entrelligades. 

 

Un tercer aspecte fonamental que justifica l’acció promotora és de caire estrictament 

econòmic i ha de ser tingut molt en compte (tal i com hem vist, ja, en el capítol dedicat als 

materials). El finançament d’obres sumptuàries té tot sovint com a objectiu 

l’emmagatzematge dels metalls preciosos, la consecució d’objectes amb determinades 

utilitats, més o menys quotidianes, però que a la vegada permeten reservar el metall per a 

disposar-ne fàcilment en cas de necessitat futura. Certament els metalls s’atresoraven també 

monetaritzats, però l’encunyació de monedes era potestat dels governants i, per tant, no 

estava pas a l’abast de la majoria. Els textos demostren com també es guardava metall en 

barres o lingots, sobretot si es tractava de grans quantitats i que podien fàcilment tornar a la 

circulació, però la fórmula preferida per al dipòsit de plata i d’or era la seva conversió en 

objectes artístics. Per descomptat, aquesta funció econòmica no implica pas que els 

mateixos objectes no poguessin ser utilitzats i gaudits, ni que no conformessin un entorn de 

luxe quotidià propi dels estrats aristocràtics; és evident, també, que se’n valorava la bellesa 

purament estètica. 

 

La dimensió econòmica de les peces orfebres és un fenomen sobre el qual cal insistir totes 

les vegades que calgui. Més encara, quan les obres promogudes eren finançades per 

promotors laics però quedaven després en propietat de l’Església, com passa en la majoria 

dels casos documentats, servien preciosament per a canalitzar les riqueses laiques cap al 

món religiós d’una manera moralment acceptable i molt pràctica. En molt casos, tant pel 

què fa a obres promogudes com per simples donacions, el lliurament dels objectes no era 

exactament un acte de pietat devocional o de contrició religiosa, sinó un assumpte 

contractual pel qual es rebien contrapartides, directament en vida però també en el més 

enllà, tant oracions per a la salvació de l’ànima com suport específic (econòmic) per als 

familiars. 

 

 

4.1.1. Anàlisi dels promotors documentats 

 

L’estudi de la documentació ens permet considerar, és veritat que prenent un punt de vista 

modern, dues categories distintes de promotors, i almenys tres fórmules diferents de 
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plantejar-se el finançament d’una obra sumptuària. Respecte de la primera qüestió, ens serà 

útil diferenciar entre els promotors que són personatges històricament coneguts, i això val 

especialment per la més alta noblesa i per les jerarquies eclesiàstiques, i els promotors que 

coneixem gràcies als textos però dels quals sabem menys coses, als quals hem de suposar 

un relleu social o polític menor. La divisió és interessant perquè permet veure com les 

actuacions de les elits governants són o bé reproduïdes a petita escala o bé 

complementades pels estrats inferiors de la noblesa. Els grans projectes són sempre obra 

dels primers, naturalment, però la dimensió social de la promoció artística no pot 

entendre’s sense els segons, i per altra banda la participació d’aquests s’amplia 

progressivament amb el pas dels segles i guanya clarament en importància, mentre que els 

grans llinatges sembla que progressivament dediquen menys esforços a les arts sumptuàries 

o, si més no, es plantegen cada cop menys projectes de gran ambició. 

 

L’activitat promotora s’articula, deia, de tres maneres diferents. En primer lloc hi ha aquests 

grans projectes suara esmentats, empreses ambicioses econòmicament, només a l’abast de 

les fortunes més notables. Són projectes empresos en vida, actuacions promotores en el 

més estricte dels sentits, i s’adrecen de manera general al mobiliari de grans dimensions, 

singularment a les taules decoratives dels altars, que reben una atenció veritablement 

majúscula durant el segle XI. Aquests grans projectes poden dilatar-se molt en el temps, 

sobretot per causa de la poca disponibilitat dels metalls, i també poden ser objecte de 

constants reformes i millores, procediment aquest que constatem molt propi de l’època (i 

que s’explica també per l’ús dels objectes i els desperfectes que se’ls ocasionava), segons 

revelen els textos. Entra aquí la segona formula de promoció, que poden anomenar 

complementària, i en la qual podem incloure totes aquelles actuacions destinades a obres 

preexistents que requereixen d’algun tipus d’intervenció. Això, com deia, és 

extraordinàriament habitual, i hi aboquen recursos tant els grans promotors com 

personatges d’envergadura econòmica relativament escassa. La tercera de les fórmules són 

els petits llegats ad facienda, les deixes testamentàries vinculades a la fabricació d’objectes de 

menor relleu, sobretot calzes i creus, per a la qual es poden deixar béns de tota classe, 

monedes i, més especialment, altres peces orfebres el metall de les quals podia ser reciclat. 

En aquesta tercera fórmula s’hi troben menys habitualment els grans promotors, i en canvi 

serveix per a vehicular els interessos d’un ampli ventall de jerarquies nobiliàries amb menys 

possibilitats financeres. És el sistema que sembla predominant (sempre cal recordar que 
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l’anàlisi ve condicionat pels documents), i cal considerar-lo dins del context més ampli les 

donacions testamentàries “directes”, a les quals farem referència una mica més endavant. 

 

**  ** 

 

És significatiu que la major part de les notícies sobre l’acció promotora de l’alta noblesa 

governant, és a dir de membres principals dels llinatges comtals, es refereixen a projectes de 

fabricació de taules d’altar12. La decoració dels altars és, doncs, objecte dels màxims 

esforços econòmics, i cal dir que cronològicament es concentra de manera molt clara 

durant al segle XI. Hi ha fins a una desena de notícies sobre aquests projectes que informen 

de la identitat dels promotors i del context en què es duen a termes les empreses, 

explicitant també sempre les aportacions econòmiques que s’hi esmercen. Naturalment les 

dades són tanmateix parcials, testimonien només una part dels processos i s’han d’analitzar 

amb prudència. 

 

La notícia més antiga data de finals de segle X i és en el testament, sense data, del comte 

Borrell I de Pallars, mort el 99513. Entre els diversos llegats hi ha la deixa d’una sèrie 

d’animals el preu de la venda dels quals es dirigeix explícitament a una taula d’argent que ha 

de fer-se (que debuit facere) per al monestir de Sant Pere de Maleses (al Pallars Jussà). La 

fórmula utilitzada sembla fer referència a un projecte definit, que deuria completar la 

construcció d’una nova església per al petit cenobi, l’obra de la qual també pot documentar-

se probablement en aquestes dates (si més no, hi ha una consagració del temple 

aparentment datada l’any 988). És clar que la casa monàstica estava sota directe control i 

patrocini dels comtes pallaresos, i podem suposar fàcilment, per tant, que l’empresa 

constructiva i decorativa formaven un mateix projecte de la casa comtal; sospito que l’abat 

del monestir, Isarn, a qui podem imaginar també un rol destacat en la direcció conceptual 

del projecte, deuria pertànyer al mateix llinatge14. 

 

Pocs anys després, el comte del territori veí de l’Urgell, el primer dels Ermengols, oferia 

també un llegat testamentari al monestir de Sant Cugat del Vallès dirigit a la fabricació d’un 

frontal15. Era un llegat important, de trenta unces d’or, no pas suficient com per a pagar la 

                                                 
12 La qüestió es tracta amb més detall al capítol 5. 
13 DOC-15 
14 És marmessor en el testament del comte Borrell, i potser pot identificar-se amb un fill d’aquest, que 
efectivament s’anomenava Isarn, nom habitual en la dinastia (SOBREQUÉS 1980a, p. 23-24). 
15 DOC-18. 
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totalitat de l’obra però sí rellevant. Des d’aquest punt de vista, podem considerar el comte 

urgellenc com un dels promotors d’aquesta taula sancugatenca, que deuria ser d’or, i que 

amb tota seguretat va rebre també el suport d’altres promotors. El llegat d’Ermengol, en tot 

cas, es dirigeix a una obra que encara no estava feta (ut faciant tabula ante altare, diu 

exactament el text) i que potser podem imaginar que comptava també amb el patrocini dels 

comtes de Barcelona. Ermengol era germà de Ramon Borrell, amb el qual va mantenir 

sempre bones relacions, i això pot explicar el seu gest envers l’abadia vallesana. El frontal 

del seu altar major, que deuria desaparèixer al segle XII, hauria estat doncs un projecte 

compartit dels dos comtes germans, o en tot cas una empresa lligada als comtes de 

Barcelona a la qual Ermengol hauria donat suport generós. 

 

Per descomptat, el gran projecte comtal de la Catalunya del primer romànic en relació amb 

l’orfebreria és el frontal d’altar, també d’or, de la catedral de Girona, que va desaparèixer 

durant la guerra del Francès però del qual tenim informació abundant, incloent diverses 

descripcions. Aquí m’interessa només destacar el paper dels promotors, o millor dit de les 

dues promotores principals del moble, que són les comtesses Ermessenda i Guisla, mare i 

esposa de Berenguer Ramon I. La intervenció expressa de les dames en la promoció 

artística és un tòpic de la historiografia medieval, però les dades no permeten pas concloure 

que hi tinguessin un interès específic, com de vegades es proposa. Ermessenda, com se sap, 

governa directament els territoris comtals durant anys, amb mà ferma, i els seus interessos 

en la promoció artística no semblen pas diferents dels dels seus contemporanis masculins. 

L’empresa gironina va comptar segurament amb la direcció del bisbe Pere Roger, que era el 

seu germà, i comprenia no només l’ornat de l’altar sinó la mateixa construcció de la catedral 

romànica, en el finançament de la qual també és explícita la participació comtal16. Es tracta, 

per tant, d’un projecte únic, en què arquitectura i ornat interior formen un tot indestriable. 

La taula, però, només estava projectada l’any 1038, quan es consagra el temple (del qual, 

per tant, hi havia ja la capçalera completada), moment en què Ermessenda fa lliurament de 

300 unces d’or dedicades específicament a la realització del moble. És una donació 

excepcional, que pressuposa una obra veritablement ambiciosa, de preu molt elevat; hom se 

sent temptat de pensar que els dos germans carcassonencs tenien en ment, com a model, 

algun frontal auri existent a la seva terra nadiua, però potser, més senzillament, la referència 

                                                 
16 Condicionada, almenys en part, a la compra, l’any 1015, de l’església de Sant Daniel i tot el seu alou 
(MARQUÉS 1997, doc. 5, p. 61-62). Ermessenda hi fundaria poc després el monestir femení. 
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va ser la taula d’altar també d’or de Santa Maria de Ripoll, que l’abat Oliba havia fet 

elaborar tot just aleshores17. 

 

La coneguda presència, al frontal de Girona, del retrat en esmalt de la comtessa Guisla i de 

la inscripció que la declara també com a promotora (GISLA COMITISSA ME FIERI IUSSIT) 

resulta en certa manera sorprenent, tenint en compte la participació igualment segura 

d’Ermessenda. És clar que les dues dames tenien bona relació: Guisla era filla d’un dels 

principals consellers d’Ermessenda, Sunifred de Lluçà, i en quedar vídua de Berenguer 

Ramon va situar-se, per dir-ho així, al bàndol de la seva sogra durant el llarg enfrontament 

d’aquesta amb Ramon Berenguer I, que no era pas fill de Guisla sinó de la primera esposa 

del Corbat, Sança de Castella18. Les relacions de Guisla amb la seu de Girona no semblen 

tan clares com per suposar-li un interès específic en el projecte del frontal, però és 

indubtable que deuria participar-hi molt activament (amb algun tipus de donació molt 

significativa també); potser va fer-ho en la fase final de l’elaboració, que deuria concloure 

cap al 1045. És tal vegada possible que la inclusió de la placa esmaltada amb el seu retrat 

signifiqués una petita variació en el disseny original de la taula, o que s’hi incorporés el nom 

de Guisla, per comptes del d’Ermessenda, en atenció a aquest esforç econòmic final, que 

només suposo. En resum, la decoració de la catedral de Girona (i, en termes generals, la 

construcció de l’edifici) fou una gran empresa promotora que va involucrar, no pas 

exactament les dones de la casa comtal sinó, més precisament, per dir-ho així, el partit o 

bàndol d’Ermessenda. És a dir: la vella guàrdia senyorial que controlava els comtats de 

Barcelona, Girona i Osona davant de la pressió de la jove generació de feudals, 

encapçal�lats pel nét de la comtessa, Ramon Berenguer I. 

 

Ermessenda va morir l’any 1058. En el seu testament hi ha referència a dos altres projectes 

que involucren la fabricació d’obres orfebres19. Tots dos estan vinculats a esglésies amb les 

quals la comtessa havia tingut una relació personal, mentre que, significativament, els 

abundants llegats que hi ha per a molts altres temples catalans i occitans no impliquen pas 

l’elaboració d’objectes d’aquest tipus. Deixa, en primer lloc, una quantitat indeterminada de 

plata per a la fabricació d’un frontal d’altar per al monestir de Sant Feliu de Guíxols. I en 

                                                 
17 És una simple especulació, naturalment. Però el frontal de Ripoll ja deuria estat col�locat en la consagració 
del temple abacial, l’any 1032, a la qual havia assistit Ermessenda (vegeu capítol 5, p. 289) 
18 To superant una sèrie de dubtes i errors de la historiografia clàssica, avui les dades sobre la vida i la família 
de Guisla de Lluçà semblen ben aclarits (SABALA 1972; AURELL 1991, p. 322-323). 
19 Cal parlar, de fet, del testament i d’un codicil posterior, dictat just abans de morir la comtessa (DOC-67 i 
69). Tos dos documents s’han editat en diverses ocasions, per exemple a: GIL I ROMAN 2004, docs. 187 i 188, 
II, p. 530-533. 
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segon lloc, concedeix a Sant Quirze de Besora la quantitat necessària d’or i de plata per a 

fer una creu de la millor qualitat per a l’altar major (tantum argenti et auri ex quo possit esse una 

obtima crux). Són dos projectes pòstums però en els quals es revelen les relacions de la 

dama, que havia posat sota la seva directa protecció el monestir de Sant Feliu, llargament 

enfrontat amb la noblesa local de la zona, i que deuria conèixer també molt estretament la 

capella de Sant Quirze, situada en les possessions del seu estret col�laborador Gombau de 

Besora i justament l’indret on, com se sap, va acabar morint la comtessa. 

 

A la segona meitat del segle XI, el besnét d’Ermessenda, Ramon Berenguer II, i la seva 

esposa normanda, Mafalda de Pulla, van participar també com a promotors en la 

consecució d’un altre frontal d’or, que aquesta vegada va fer-se per a la catedral de 

Barcelona. El procés és semblant al gironí, però més dilatat en el temps, i la participació 

comtal només la veiem documentada puntualment, sense una implicació tan clara en 

l’empresa, cosa que pot interpretar-se com un signe dels temps i potser també com a 

producte de la complexitat de la política barcelonina de l’època, tan afectada pel llarg 

enfrontament entre la casa comtal i la vescomtal20. En tot cas, altra vegada la producció 

d’una taula es lliga amb la construcció d’un nou temple catedralici, que com se sap havia 

consagrat l’any 1058 el bisbe Guislabert. En el testament del 1062, Guislabert fa una 

primera deixa per a l’obra del moble21, que tanmateix no deuria fabricar-se fins a molt més 

tard, i no pas sense la definitiva aportació comtal. Aquesta aportació data només del 1081, 

si bé resulta d’un deute contret anteriorment per Ramon Berenguer i la seva esposa 

Mafalda de Pulla. Els comtes s’obliguen a empenyorar diversos alous a la catedral per 

correspondre a aquest deute de 2000 mancusos d’or, que són els que cal destinar a 

l’elaboració de la taula. L’argument diplomàtic confirma que el projecte del frontal era 

certament previ a la data de l’empenyorament, i potser també una certa reticència dels 

comtes a participar-hi de manera efectiva. Potser, aquest cop, el lideratge episcopal (al bisbe 

Guislabert l’havien succeït, primer Berenguer i després Umbert de Cervelló) en la promoció 

va ser més explícit i destacat, però per al finançament calia recórrer de tota manera al poder 

laic, que era el que disposava del metall. 

 

En els quatre casos analitzats aquí, els quatre grans projectes de promoció que tenim 

documentats del segle XI, és significativa la participació conjunta de comtes i d’eclesiàstics, 

sense que quedi sempre clar de qui parteix la iniciativa original. Són, doncs, projectes 
                                                 
20 Una completa relació de les desavinences: RUIZ-DOMÈNEC 2006. 
21 DOC-73. 
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compartits, projectes en certa manera familiars o de llinatge, perquè no poden oblidar-se les 

relacions de parentiu entre uns i altres. L’abat Isarn de Maleses era possiblement un fill del 

comte Borrell, i el monestir de Sant Cugat estava governat, en el moment en què Ermengol 

I d’Urgell dicta el seu testament, per l’abat Odó, que era també bisbe de Girona (hi precedí 

al germà d’Ermessenda, Pere Roger) i que potser també era membre de la casa de 

Barcelona, o almenys hi estava en estreta relació22. La proximitat del bisbe Pere Roger de 

Girona amb el poder és evident, germà i conseller de la comtessa Ermessenda, mentre que 

Guislabert de Barcelona, responsable primer de la taula catedralícia barcelonina, abans que 

bisbe havia estat vescomte i, tot i que sovint enfrontat amb el poder comtal, era ell mateix 

nét per línia materna de Borrell II. 

 

Vistes així les coses, cal creure també que els altres grans projectes sumptuaris de la 

Catalunya del segle XI, per als quals no coneixem promoció comtal explícita, van funcionar 

de la mateixa manera. A Ripoll, per exemple, l’extraordinari desenvolupament del tresor i, 

en concret, la fabricació de les nombroses tabulae altaris hauria estat impossible sense la 

participació financera de la família comtal de Cerdanya-Besalú, és a dir dels germans de 

l’abat Oliba i de les seves esposes i fills. La col�laboració familiar amb el bisbe-abat està ben 

documentada en altres àmbits, però per desgràcia no hi ha cap document que expliciti una 

promoció comtal en matèria sumptuària. Els nobles cerdans no deurien tenir gaire interès, 

en canvi, en el mobiliari de la catedral de Vic, que quedava fora dels seus territoris. Potser 

per això la fabricació d’una taula per a la seu ausetana va retardar-se notablement; no es va 

concretar, de fet, fins a després de la mort d’Oliba (però no podem descartar que aquest 

hagués preparat ja el projecte), en època del seu successor Guillem de Balsareny. 

 

Aquest bisbe Guillem (1046-1074), que era nebot d’Oliba, va ser conseller i amic 

d’Ermessenda en la darrera part de la llarga vida de la comtessa, i fóra raonable pensar que 

aquesta participés també en el finançament del frontal osonenc, cosa que de tota manera no 

s’ha documentat. Significativament, però, la comtessa va prestar-li l’any 1057 (és a dir, en 

unes dates possibles per a la creació del frontal) una quantitat equivalent a 1000 mancusos 

en or i plata, que és temptador vincular, si no específicament a l’obra de la taula (el 

                                                 
22 La figura d’Odó té un paper central en l’auge del monestir vallesà a principis de segle XI (RUIZ I CULELL 
1995) S’ha analitzat específicament la seva responsabilitat en la construcció del primer gran conjunt monàstic 
(LORÉS 2013, p. 152-155). 
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document del préstec no ho diu pas), sí a les necessitats litúrgiques i decoratives de la 

catedral que semblen manifestar-se en aquest moment23. 

 

En el finançament del moble de Vic hi van participar alguns altres personatges, que amb 

donacions de més petit abast col�laboraven també en el procés productiu. Hi ha almenys 

quatre llegats ad tabula que hi aporten petites quantitats d’or o de monedes entre l’any 1049 

i el 1088, atorgats per personatges vinculats d’una manera o altra amb la seu, especialment 

religiosos (el sacerdot Guitard, el canonge Guifré, el monjo Enric de la comunitat 

benedictina de Casserres) però també algun laic24. Tals aportacions exemplifiquen el tipus 

d’actes de promoció “secundària” que abans he esmentat, que completaven les aportacions 

principals. D’alguna manera, aquestes donacions solidifica en els llaços entre la catedral i la 

comunitat humana del seu entorn, que se sabia partícip també de la generació dels tresors, i 

a la vegada reforçaven les relacions entre les jerarquies comtals o episcopals i la noblesa que 

quedava sota la seva jurisdicció.  

 

La participació en empreses d’aquest tipus era, doncs, molt útil per al posicionament social 

dels donants, els permetia d’implicar-se més activament dins els cercles de poder i podia 

servir a les famílies per escalar socialment, o per vincular-se a territoris que els eren 

econòmicament atractius. Un exemple molt interessant en aquest sentit, no pas relacionat 

amb el frontal de Vic sinó amb el de Barcelona, és el d’un magnat vallesà anomenat 

Ermengol Samarell. El personatge era un terratinent local originari a la zona de Sant Pere 

de Vilamajor i el vessant sud del Montseny. Va prosperar enormement gràcies al comerç i 

va establir-se a Barcelona, on va adquirir nombroses propietats segons testimonia la 

documentació25. En el seu testament, que data del 1076 i l’exuberància del qual dóna fe de 

l’èxit econòmic de l’home, hi ha una deixa de cinc unces d’or ad tabulam Sanctae Crucis, i 

dues unces més van directament al bisbe Umbert26. Eren maneres de consolidar lligams 

amb el poder episcopal, tenint en compte, a més, que un dels fills d’Ermengol, Bernat, era 

canonge del capítol catedralici. L’assentament familiar a Barcelona dels descendents 

d’Ermengol va ser tot un èxit, i aquests van formar part duran segles de l’alta burgesia 

                                                 
23 El préstec es coneix per un document posterior, pel qual el bisbe Guillem empenyora a la comtessa, a canvi 
del metall, tota una sèrie d’alous i uns cifos de plata (DOC-65). Contra la hipòtesi que aquí plantejo, en alguna 
ocasió s’ha interpretat que el préstec en qüestió s’havia fet deu anys enrere, amb l’objectiu que Guillem 
pogués pagar el donum per accedir a la dignitat episcopal (PLADEVALL 2000, p. 15). La distància cronològica 
entre les dues dates sembla, però, una mica excessiva per a relacionar totes dues coses. 
24 Vegeu capítol 5. 
25 BONNASSIE 1979-1981, II, p. 292. 
26 DOC-88. 
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comercial de la ciutat; al segle XII fins i tot un d’ells va arribar a ocupar la càtedra episcopal: 

Arnau Ermengol (1137-1143)27. 

 

Les promocions secundàries en els grans projectes sumptuaris són molt habituals a tot 

arreu, i no pot menystenir-se el seu pes a l’hora de consolidar la fabricació de les obres més 

ambicioses. A banda de Vic i Barcelona, hi ha també llegats i donacions d’aquest tipus per 

al frontal de Girona i també, molt especialment, per a la taula de l’altar major de la Seu 

d’Urgell, que potser va finançar-se més singularment d’aquesta manera28. És clar que no 

només es dedicaven, aquest tipus de participacions, a la promoció de taules d’altar, sinó que 

podien contribuir també en la fabricació de qualsevol altra obra sumptuària de context 

litúrgic, i tenien un pes especialment decisiu en les reformes o millores dels objectes 

preexistents, que sempre eren necessàaries perquè les peces es deterioraven notablement 

per l’ús, o es trencaven. Així per exemple, en el testament del 1093 d’un clergue anomenat 

Joan, que deuria pertànyer a la comunitat canonical de Sant Joan de les Abadesses, hi ha un 

llegat de diversos cifos de plata i d’un anell per a la restauració de la creu major de l’església 

canonical, que deuria haver patit algun desperfecte important29. Una cinquantena d’anys 

més tard, el 1148, el canonge Pere de Vic concedia a la catedral vint-i-dues monedes d’or i 

sis anells amb pedres precioses per a una creu d’or, ad restaurandam et augendam30. 

 

**  ** 

 

Un cert abandó per part de les cases comtals de la promoció de grans projectes sumptuaris 

es detecta clarament a partir de finals de segle XI. Les empreses compartides amb els bisbes 

o amb els abats desapareixen, i l’interès en el mobiliari d’altar es redueix de manera molt 

evident. L’explicació d’aquest fenomen és complexa. En bona mesura té l’origen en el 

distanciament familiar de les jerarquies eclesiàstiques respecte de les dinasties comtals, que 

ja no col�loquen els seus membres al capdavant de les institucions, una mica per manca 

d’interès però també, més senzillament, perquè ja no poden comprar tan fàcilment els 

càrrecs. El que durant el segle XI havia estat un únic poder familiar, amb l’associació sincera 

entre l’àmbit laic i el religiós, desapareix amb l’enfortiment de l’administració eclesiàstica 

                                                 
27 La nissaga, que cognomenava Ermengol, es va relacionar amb la poderosa família dels Durfort (BATLLE 
1982, p. 10). 
28 Tots aquests casos van reportats també, convenientment, al capítol 5, dedicat als frontals d’altar. 
29 DOC 114.  
30 DOC-160. Potser es pot identificar la creu amb la que s’esmenta (cruces argenteas II et una de auro cum gemis) a 
mitjan segle X un inventari catedralici redactat a la mort del bisbe Guadamir (DOC-2), idea que plantejava: 
GUDIOL 1902, p. 291. 
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propulsat des de la Roma reformista. A la vegada, el poder dels monestirs benedictins 

comença a declinar a poc a poc, i també el seu govern s’allunya –menys dràsticament, 

potser– de les grans famílies laiques, convertits en institucions cada vegada més autònomes 

i de vegades amb dificultats per encaixar en el dibuix parroquial tan pulcre i sistematitzat 

que Roma ha acabat imposant. És veritat també que els grans projectes econòmics 

d’aquesta segona època plenomedieval, el segle XII, no es concentren en la construcció del 

territori sinó en la seva expansió, i les grans empreses bèl�liques de les cases comtals més 

importants i riques minoren les possibilitats de plantejar, finançats per elles, projectes 

artístics o arquitectònics de tant relleu com els de l’època anterior. En fi, tal i com s’ha 

explicat en el capítol dedicat als materials, és també després del 1100 que la producció de 

mobiliari d’altar s’encamina a l’ús de materials de menys luxe, cosa que permet 

l’espectacular arrelament de la pintura sobre taula. Aquest tipus de mobiliari no necessita de 

recursos econòmics tan significatius, i els seus costos són, per tant, més fàcilment 

assumibles pels grans centres eclesiàstics, sense suport extern. 

 

Tot plegat, no vol dir que les nissagues governants es desentenguin completament de 

l’orfebreria, però hi aboquen certament menys esforç, i sobretot, ho fan en situacions de 

puntual emergència. En realitat, molt més que no pas finançar l’art sumptuari, els 

governants laics pretenen aleshores utilitzar-lo per als seus propòsits, i això vol dir fer-lo 

fondre i obtenir els necessaris metalls per a cobrir tot tipus de despeses, bàsicament 

militars. Tant és així que les (escasses) actuacions promotores comtals que van reportades 

en aquest període són sempre motivades per la necessitat de reposar o de restaurar peces 

alienades, gairebé sempre foses amb més o menys connivència dels seus propietaris, les 

cases eclesiàstiques. 

 

Així per exemple, en el testament de Ramon Berenguer III es concedeixen les rendes d’un 

mas a la catedral de Vic per a la restitució dels ornaments del temple, i al monestir de Sant 

Cugat unes franqueses que el comte té dins l’honor vallesà per tal de compensar el manlleu 

del frontal d’altar (pro emendatione illus tabule), que potser podem identificar amb la vella taula 

finançada per Ermengol I d’Urgell31. Precisament un dels descendents del comte urgellenc, 

Ermengol VI, s’ocupa explícitament de la cobertura de la taula de la catedral de la Seu amb 

làmina de plata, obra per a la qual disposa un important llegat anual de cinquanta monedes 

d’or; es tracta molt possiblement d’un moble nou, que substituïa un frontal més antic, 

                                                 
31 DOC-145. 
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elaborat a mitjan segle XI32. La restitució de peces era, com es veu, assumpte rellevant en les 

relacions polítiques entre el poder laic i l’eclesiàstic, entre altres coses perquè la fosa 

d’ornaments catedralicis era sempre pactada entre les parts, i quan trobem documentat un 

robatori o saqueig aquest és sempre obra de la noblesa feudal, no pas dels poders comtals. 

A l’alt Urgell, la compromesa situació política que enfrontava els bisbes amb els nobles del 

seu entorn, liderats per la casa vescomtal de Castellbó, va acabar amb un atac molt violent i 

una completa devastació del temple catedralici per part dels homes del vescomte, l’any 

1196. S’ho van emportar tot, diuen les cròniques. La magnitud del desastre va fer que poc 

després la comtessa Elvira, esposa d’Ermengol VIII, oferís les rendes de les viles comtals 

de Castellciutat i de Nargó durant deu anys, així com vint marcs de plata i una copa del 

mateix metall i una tela de seda, tot per a la restauració de l’instrumental litúrgic robat o 

destrossat en l’assalt33. 

 

Deixant de banda les grans dinasties i els projectes que només elles podien sostenir, la 

promoció d’obres de menys abast material, però que en tot cas eren productes de luxe, és 

generalitzada entre les classes nobiliàries. Destaquen per descomptat, també, les actuacions 

testamentàries encaminades a la fabricació d’objectes per al culte, que són habituals ja a la 

primera meitat del segle XI (així, l’any 1039, per exemple, la vescomtessa Engúcia d’Osona 

dóna dos cifos a la seu de Vic per a la realització d’una creu d’altar) però que són 

progressivament abundants a la documentació a mesura que passa el temps, perquè l’accés 

als materials preciosos s’amplia a la noblesa mitjana i a l’alta burgesia de les principals 

ciutats. 

 

Gairebé sempre tractem amb projectes testamentaris, que es forgen amb llegats oferts als 

temples condicionats a la fabricació de peces. Les fonts no ho recullen de manera expressa, 

però cal pensar que en bona mesura aquest tipus de finançament havia de ser pactat 

prèviament amb les cases religioses, tot sovint a canvi de contrapartides que, evidentment, 

no queden explícites als textos, on se subratlla en canvi la pietosa devoció dels difunts. 

Totes les categories de la noblesa de l’època participen en projectes d’aquest tipus. Grans 

senyors com el vescomte d’Àger Guerau Ponç, que ofereix vint sous de plata a Santa Maria 

d’Artesa per a fer un calze34, o com Berenguer de Queralt, que el 1164 obsequia la 

                                                 
32 DOC-149. Vegeu capítol 5, p. 269-270. 
33 DOC-195. La qüestió dels espolis es tractarà més endavant, en aquest mateix capítol. 
34 DOC-147. 
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parròquia de Mediona amb una copa de plata ad unum calicem faciendam35. I també 

personatges situats en un esglaó inferior de la piràmide social, com el cavaller barceloní 

Berenguer Domnuç, que l’any 1092 vol participar en la projectada conquesta de Tortosa i, 

en fer previ testament, concedeix una lliura de plata per a un calze a l’església de Sant 

Llorenç Savall36, o com el segarrenc Guillem Dalmau, que ofereix cinc morabatins de plata 

a l’església de Sant Pere dels Arquells, i deu a Santa Maria de Cervera, per a la fabricació, 

també, de sengles calzes eucarístics37. Hi ha molts altres exemples, i és de destacar que 

l’objectiu de la majoria d’ells sigui la fabricació de calzes, la qual cosa es justifica no tan sols 

per la importància fonamental del vas en els actes de culte sinó per l’obligatorietat 

normativa que fos obrat amb metalls nobles. Donat que els calzes i patenes havien de ser 

necessàriament d’or o de plata, és normal que se’ls destinessin especialment la majoria de 

recursos38. 

 

Els llegats fets per clergues són encara més importants numèricament, i funcionen 

exactament de la mateixa manera. Si de cas, els religiosos tendeixen a implicar-se més en els 

processos de fabricació, o, millor dit, fan més explícita la manera de dur a terme les seves 

últimes voluntats. Ocasionalment veiem projectes de promoció de certa envergadura, com 

el relacionat amb l’església gironina de Sant Martí Sacosta. Aquest temple va dependre 

durant molt temps de l’escola catedralícia de la catedral, els cabiscols de la qual eren 

canonges de gran relleu, una de les dignitats principals de la canònica capitular39. El cabiscol 

Ponç, ben documentat a mitjan segle XI, aparenta ser un personatge de singular riquesa, 

amb àmplies possessions a la mateixa ciutat de Girona i als seus encontorns. És el 

responsable de la reedificació de la petita església de Sant Martí, que des d’aleshores va 

quedar en certa manera vinculada al càrrec. En el seu testament del 1064, deixa per a l’obra 

de l’església 100 mancusos d’or, i tota la seva plata la concedeix també al temple per a que 

s’hi fabriqui un calze i una creu d’altar. La responsabilitat en la fabricació, la gestió de 

l’encàrrec, es demana expressament a un dels marmessors testamentaris, el canonge Joan, 

que de fet és qui substitueix a Ponç en la dignitat de caput scholae40. Uns anys més tard, per 

                                                 
35 DOC-168. 
36 DOC-112. El germà de Berenguer Domnuç, Ramon, monjo a Sant Llorenç de Munt, ja havia fet una deixa 
per a la fabricació d’un calze a la mateixa església cinc anys enrere (DOC-107); s’intueix que el temple estava 
sota el patrocini d’aquesta família, a la qual suposo pertanyia l’antic bisbe de Barcelona Guadall Domnuç 
(1029-1035). 
37 DOC-151. 
38 Exemples: DOC-102, 103, 129, 1783, 174, 181, 190 i 200. 
39 MARQUÉS 1984, p. 71-73. 
40 DOC-76. Precisament, en el testament de Joan, que data del 1078, hi ha també nombroses donacions a 
Sant Martí, inclosos un encenser i un calze de plata, que no sabem si podria identificar-se encara amb el 
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cert, un altre canonge destacat que ocupà també la dignitat de cabiscol, Pere Bernat de Salt, 

va intentar infructuosament d’establir a Sant Martí Sacosta una comunitat canonical, i en 

testar l’any 1119 li llegava dos cifos de plata per a la fabricació d’una altra creu41. 

 

Vegem un parell més d’exemples. Resulta curiós el testament de l’ardiaca de la catedral de 

Vic Bernat, datat el 1137, pel qual es promou la fabricació de dos calzes mitjançant el llegat 

d’un cifo de plata, que deuria ser de grans dimensions. Bernat és molt específic amb la 

destinació dels calzes, que han de servir respectivament l’altar major i l’altar de la confessio, i 

dóna també una sèrie d’anells d’or per tal de poder-los daurar, procediment que, com 

sabem, era habitual si es disposava almenys de petites quantitats de metall auri. No tots els 

objectes que es pretenen fabricar amb llegats testamentaris eren calzes o creus. Coneixem, 

per exemple, la voluntat de finançar la creació de làmpades, que veiem en el testament ja 

citat del bisbe Ponç de Monells (ad faciendam lampadam dimito unum ciphum argenti)42, o bé de 

de custòdies eucarístiques, tal i com s’informa en el necrologi de Sant Joan de les 

Abadesses, on es menciona un canonge anomenat Ripoll com a promotor de l’obra d’una 

capsam argenteam super auratam in qua reservatur Corpus Christi super altare Sancti Iohannis43. 

 

Hem vist com els promotors catalans de l’època plenomedieval, si més no els que tenim 

documentats, fonamentalment s’ocupen de plantejar projectes de fabricació de peces a 

partir de llegats testamentaris. La naturalesa dels documents conservats, que són tan 

majoritàriament testaments, obliga a prendre una certa perspectiva al respecte, i a matisar 

aquest predomini tan notable del format, per no esbiaixar la percepció. El context 

eminentment eclesiàstic de la documentació també obliga a considerar la possibilitat, ja 

hem vist que nomes excepcionalment reportada pels textos, dels encàrrecs d’objectes 

sumptuaris de funció profana, és a dir de vaixella de luxe i de joies. Veiem, però, que el 

destí final de moltes d’aquestes peces profanes és l’Església, donades a consciència per a ser 

transformades en objectes sacres. L’acumulació de materials en els temples, especialment 

en els conjunts importants (que s’integraven de ple en l’entramat de relacions econòmiques 
                                                                                                                                               
compromès tres lustres enrere per Ponç (DOC-90). Per cert, entre els llegats de manuscrits hi ha un Liber 
expositionis apocalipisis que s’ha identificat amb cèlebre el Beatus de Girona (RIUS SERRA 1928, p. 348). 
41 DOC-136. La personalitat il�lustre de Pere Bernat i el seu complex testament han estat objecte d’estudi 
monogràfic; el seu intent d’organitzar la canònica sembla que va topar amb el rebuig del bisbe (ALTÉS 1979-
1980, p. 144-148). Finalment, però, al cap de no gaire més de trenta anys, el projecta canonical va ser reprès. 
A Sant Martí Sacosta s’hi instal�là una canònica, sembla que inicialment a l’empara de Sant Joan de les 
Abadesses però dirigida per un canonge procedent d’Amer. La comunitat es va dissoldre a finals del segle 
XVI, i aleshores el conjunt monàstic va ser ocupat pel col�legi de jesuïtes de Girona (SIERRA 2005, p. 161-
162). 
42 De nou, doncs: DOC-186. 
43 És veritat que la notícia és un afegit tardà al text original (DOC-220). 
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i polítiques de l’època) era clarament un objectiu a perseguir, un fet indiscutible. Cal parlar, 

per tant, dels tresors... 

 

 

 

4.2. L’acumulació de la riquesa: els tresors 

 

El tema dels tresors medievals està de moda. La historiografia l’ha abordat darrerament 

amb cert entusiasme, en particular en relació amb els tresors eclesiàstics, dels quals ha 

estudiat les característiques i funcions, les relacions amb el passat antic i els lligams amb el 

fenomen posterior del col�leccionisme privat44. Aquí vull centrar-me, com és lògic, en el 

paper de l’orfebreria dins dels tresors estrictament plenomedievals, en la clau econòmica 

que imposa, per sobre de tot, el conjunt de béns acumulats, i finalment en el possible 

retorn dels materials al mercat financer. 

 

Un tresor és, per definició, un conjunt de béns acumulats amb determinats objectius, que 

de fet poden ser múltiples, i que són lluny de la simple rapacitat acumulativa d’objectes 

valuosos pels seus valors estrictament materials o estètics. L’atresorament és una activitat 

pròpia, fins i tot característica, de l’home medieval, que li proporciona seguretat econòmica 

però també valors de reconeixement social i fins i tot confort en les matèries de l’esperit, 

assumpte no pas negligible45. 

 

Cal, en primer lloc, fer una primera distinció de caràcter conceptual entre el tresor entès 

com a simple conjunt de béns i el tresor entès com a reunió pretextada de materials amb 

uns objectius més definits i específics. No són, de fet, dues realitats separades sinó 

complementàries, i la segona probablement parteix en la majoria d’ocasions de principis 

menys elaborats. Tanmateix és evident que, sobretot en context eclesiàstic, els tresors 

assumeixen ràpidament una personalitat que gairebé podem considerar jurídica, se 

substantivitzen tot ocupant espais que els són destinats expressament, i incorporen 

                                                 
44 La bibliografia és amplíssima i impossible de recollir per complet. Entre els principals temes de debat hi ha 
la mateixa definició i significació dels tresors medievals (MARIAUX 2010; GEORGE 2005), la relació d’aquests 
amb el passat antic (CAILLET 1994; ÍDEM 1995) o amb el col�leccionisme d’èpoques posteriors (SÁNCHEZ-
LAFUENTE 2005; FALGUIÈRES 2010), el pes de les relíquies en la formació dels grans conjunts (BARRAL 
1990b; NUÑO & HERNANDO 1994), i de manera general l’anàlisi del tipus d’objectes que en podien formar 
part (FRANCO 1999; BANGO 2000). 
45 Cal recordar l’entusiasme de Suger en aquest sentit: Panofsky 2004, p. 37-40. 
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responsables personals de la seva conservació i augment. Els tresors monàstics i catedralicis 

són el paradigma d’aquesta substantivació, que ve motivada per l’abundància de béns i per 

la necessitat d’una correcta gestió tant utilitària com financera. En les parròquies i capelles 

menors, o en el cas dels tresors laics, predomina la condició primitiva de la reunió indistinta 

de peces, malgrat que de vegades els conjunts poden arribar a tenir una dimensió notable. 

 

La voluntat acumulativa és, en tot cas, pròpia de la naturalesa humana, malgrat que no 

sempre formi part tan intrínseca dels valors socials i morals com en l’Edat Mitjana. Però els 

tresors medievals i les seves funcions tenen arrels molt clares i directes en el món romà 

antic, d’època encara pagana i, per descomptat, en la transformació d’aquest en el Baix 

Imperi mitjançant el cristianisme. Ni tan sols el gust per l’atresorament de metalls i pedres, 

que el tòpic atribueix als pobles bàrbars, és de cap manera aliè a la tradició romana, tot al 

contrari, si de cas es mostra en el món mediterrani de manera més sofisticada46. Els temples 

romans acumulaven riqueses de maneres molt similars i amb els mateixos objectius que les 

esglésies medievals, fins i tot el tipus de materials atresorats podien ser molt semblants 

(excepte per al cas de les especificitats religioses). La vaixella de luxe, per exemple, que 

ocupa un alt percentatge en les donacions pietoses als tresors eclesiàstics, era també el 

producte preferent amb què, en època romana, s’obsequiaven els santuaris pagans47. 

 

Hi ha, però, alguns aspectes que caracteritzen de manera singular els tresors medievals, 

especialment els eclesiàstics. En la reunió de materials, per exemple, malgrat que 

l’orfebreria juga un rol essencial (per causa dels seus valors econòmics, com de seguida 

veurem) hi ha també uns altres tipus d’objectes atresorats que reben tanta o més atenció. 

Així, en els inventaris que conservem és igualment destacada la presència de materials 

tèxtils conformats en peces litúrgiques o d’indumentària, i de vegades també simples teles 

de valor (sedes, en particular). Un altre grup el formen els llibres manuscrits, que podien 

tenir funcions litúrgiques o culturals però que eren, en tot cas, objectes de valor intrínsec, 

tant pels seus continguts com també pel cost mateix dels pergamins48. En aquest sentit, és 

interessant constatar que els còdexs enquadernats ricament, amb cobertes metàl�liques o 

elaborades amb materials sumptuaris com ara l’ivori o fins i tot la fusta, o les decorades 

amb gemmes, generalment es contemplaven com a part de les obres orfebres, i no pas en el 

grup dels manuscrits. Tal vegada perquè es conservaven junt amb els objectes de metall, 

                                                 
46 Una visió recent d’aquest tòpic: POMIAN 2010, p. 149-151. 
47 CAILLET 1995, p. 46. 
48 Sobre la presència del llibre en els tresors medievals vegeu: PALAZZO 1996. 
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que s’havien de protegir més especialment dels robatoris, però també perquè, en la 

mentalitat de l’època, predominava la condició matèrica i l’esplendor visual per sobre del 

fons, diguem-ne, literari. 

 

Encara, dins de les tipologies objectuals dels tresors de la plena Edat Mitjana resta evocar el 

que potser era més important, que és específic del context eclesiàstic i que està relacionat 

molt estretament amb l’orfebreria. Vull dir les relíquies. El paper d’aquestes és 

absolutament fonamental no només en la gestació i la formació dels tresors sinó en tota la 

vida religiosa medieval, condicionada de manera molt absoluta per la seva presència, pels 

seus efectes, per la seva ostentació. Les relíquies eren, d’entrada, al cor de qualsevol edifici 

de culte, l’altar del qual era operatiu només per la gràcia emanada de Crist i vehiculada per 

la presència física de les restes santes, que permeten la santificació de la mesa per al Sacrifici 

eucarístic. Aquestes relíquies d’altar quedaven, per tradició, amagades a l’interior o al 

dessota del mateix altar, i eren llunyanes tant a la vista com a la percepció emocional dels 

fidels cristians. Per això, progressivament es procura un accés més directe dels fidels a les 

relíquies, un acostament més nítid a la percepció de la divinitat, i prenen importància les 

relíquies que poden visualitzar-se, situades a damunt de l’altar o en l’entorn més proper 

d’aquest49. La devoció per les relíquies visualitzades (i el seu ús econòmic per part de les 

institucions que en posseïen) és un tret diferencial de la plena Edat Mitjana, certament amb 

orígens anteriors50 però que assoleix, a partir de mitjan segle X, uns valors primordials en la 

manera d’entendre el culte cristià i la relació de l’home amb el Més Enllà. Ja fa temps que la 

historiografia ha analitzat l’impacte d’aquest “accés” de les relíquies al damunt dels altars, la 

manera com transformen la hierotopia dels temples i com influeixen en l’evolució de 

l’ornat i del mobiliari litúrgic51. Per descomptat, la contemplació de les relíquies (com la 

contermplació del Misteri eucarístic) és sempre indirecta, de manera que l’explosió del culte 

d’aquestes és el factor clau per a la conformació de la idea dels grans reliquiaris de luxe, que 

amaguen el sagrat però que a la vegada l’exposen gràcies a la corresponent sacralització dels 

mateixos materials, en els seus colors i en la llum que els il�lumina. 

 

L’exposició de les relíquies, o dels reliquiaris, no sempre era permanent, sinó que tot sovint 

es limitava a les solemnitats i a les ocasions celebrades. Queden tot sovint, per tant, 

dipositades també en les cambres destinades als tresors, protegides en elles. La dimensió física 
                                                 
49 Resulta pertinent, doncs, la distinció funcional entre relíquies “de consagració”, vinculades a l’altar, i 
relíquies “de veneració”, que són visualitzades mitjançant en els reliquiaris (BANGO 2011, p. 12-13). 
50 Per a la tardoantiguitat: BUENACASA 2003. 
51 Vegeu, per exemple: DURNECKER 2011. 
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dels espais d’atresorament, una de les principals funcions dels quals era evitar els furts, no 

sempre és fàcil de percebre, malgrat que des d’antic algunes cambres i espais auxiliars de les 

esglésies cristianes tenen la funció de reservori per als objectes de culte, que forneixen la 

base primera d’aquests tresors. Aquests espais es coneixen generalment amb el nom de 

sagraris o sagristies, encara que cal distingir entre les cambres destinades a la guarda estricta 

dels objectes utilitzats per al culte i les destinades al tresor pròpiament dit, en el qual 

s’inclouen també materials que no tenen valors litúrgics52. Malgrat aquesta ocasional 

diferenciació, és important insistir en què el concepte de tresor reuneix unes i altres peces, i 

no ve determinat, per tant, per la situació física dels materials sinó pel seu caràcter 

apreciable. 

 

Els espais per a la guarda dels objectes poden rebre també el nom de “tresors”, terme que 

tanmateix no és gens habitual (amb aquest significat) en la documentació catalana. Aquí el 

mot sembla fer al�lusió al concepte de conjunt de béns. No sempre és fàcil distingir els dos 

significats, com veiem per exemple en la publicació sagramental del testament del bisbe 

d’Urgell Bernat Sanç, de l’any 1162, en el qual hi ha un ampli llegat d’indumentària 

episcopal i d’una sèrie de peces de vaixella que el prelat concessit et relinquit thesauro beate Marie 

Sedis53. Probablement es tracta d’una al�lusió genèrica al patrimoni de la catedral, però no 

pot descartar-se que impliqui l’existència d’un espai físic. El terme sacrarium es presta 

igualment a algunes confusions, ja que és notòriament polisèmic i podia fer al�lusió a 

qualsevol espai sagrat, així com als armaris o baguls que contenien, a l’interior, objectes 

sacres. De vegades, però, és ben cert que es refereix a una cambra del tresor, com en 

l’inventari de Ripoll de l’any 1008, que comença: Inventa sunt hec ornamenta supterius scripta in 

aula vel sacrario Sancte Marie, i que fa explícit després que el recompte els béns és feta pel 

monjo encarregat de la seguretat i la gestió dels materials atresorats (per manus Bernadi 

sacristanii vel custodis Sancte Marie)54. 

 

El càrrec de sagristà era de gran importància dins de les comunitats monàstiques o 

canonicals, una dignitat que ocupaven generalment figures de prestància i relleu, que 

assumien una responsabilitat especialment delicada. La gestió del tresor implicava tasques 

molt diverses, algunes en el marc del funcionament intern de les institucions eclesiàstiques, 

però d’altres connectats sensiblement amb el món exterior, d’on finalment provenien les 
                                                 
52 L’estudi específic d’aquests espais, des del punt de vista arquitectònic i funcional, encara està per fer 
(BARRAL 1990a, p. 406; ÍDEM 1990c, p. 189-196). 
53 DOC-226. 
54 DOC-20. 
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peces del tresor (i els metalls i les monedes per a fabricar-les o adquirir-les) i on tot sovint 

aquestes peces havien de tornar, almenys en el cas de les d’orfebreria. No és el moment de 

precisar més el caràcter del càrrec, però sí que voldria breument repassar les funcions 

específiques dels tresors eclesiàstics, perquè són funcions que afecten molt directament els 

objectes orfebres, i que en gran mesura deriven justament de les seves característiques i 

valors. 

 

Hi ha, en primer lloc, una funció religiosa de tipus pràctic, és a dir, el fet que almenys 

algunes peces del tresor operen de manera quotidiana (o extraordinària) en les pràctiques 

litúrgiques. Dins de la mateixa esfera religiosa, la presència de relíquies introdueix també 

valors devocionals en els tresors, que s’estimulen per la singularitat o la importància de les 

relíquies però també per la magnificència i luxe dels seus continents, els reliquiaris, que 

esdevenen finalment objectes igualment sacralitzats per contacte. La presència de relíquies 

és en termes generals un factor decisiu a l’hora de prestigiar el tresor i, conseqüentment, la 

institució monàstica que n’és propietària. Però no només les relíquies subratllen el poder i 

la importància d’aquestes institucions, sinó que ho fan també els valors materials dels 

objectes aplegats en els tresors i la mateixa quantitat d’aquests d’objectes, així com també la 

singularitat d’alguns d’ells, tant física com simbòlica. L’atribució de relacions entre els 

objectes atresorats i el passat funciona certament com a factor de prestigi, ja sigui per la 

sola assignació d’antiguitat com per la seva connexió amb figures tant de la història de la 

pròpia institució com del territori al qual aquesta pertany, o amb personatges celebrats de la 

història cristiana universal. En aquest sentit, els objectes del tresor contribueixen de 

vegades decisivament a la construcció de la identitat emocional i simbòlica dels seus 

propietaris, imbuïts a la vegada de voluntat memorialista i d’ambició política. Aquest tipus 

de construcció identitària a partir dels objectes del tresor s’ha estudiat per exemple per als 

reliquiaris de Conques, associats amb la figura mitificada de Carlemany55.  

 

A Catalunya no hi ha constància textual d’aquest fenomen en època romànica, però és fàcil 

assumir que algunes obres destacades oferissin un paper d’aquest tipus i es pretengués 

d’interpretar-les com a vehicle de connexió amb el passat. És gairebé impossible no 

imaginar que això passava amb les grans taules d’altar o amb algunes de les creus de grans 

dimensions i ben folrades de gemmes que els inventaris evoquen, però a banda d’algunes 

referències escarides que, de fet, al�ludeixen senzillament als nobles antics propietaris de 

                                                 
55 Vegeu l’anàlisi de: REMENSYDER 1996. 
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certes peces, les fonts no parlen d’aquest tipus de relacions. Ho fan, en tot cas, en èpoques 

molt més tardanes, quan certament s’associen algunes peces a la memòria d’il�lustres 

personatges del passat. La memòria de Carlemany, per exemple, igual que a Conques, és 

especialment reivindicada com se sap a Girona, tot i que no pas abans del segle XIV o XV56. 

El tresor de la catedral gironina disposava d’una copa de plata daurada que deuria semblar 

molt antiga a l’època tardomedieval, i que apareix esmentada com a copa de Carles Maynes en 

un inventari del 144057. Diverses peces de l’antic tresor de la catedral de Roda d’Isàvena 

estan associades també tradicionalment amb personatges del passat, fonamentalment amb 

sant Ramon de Roda (la càtedra, la mitra, un bàcul), però diria que es tracta, en aquest cas, 

d’atribucions populars d’època molt moderna58. No hi ha gaire més coses a dir al respecte, 

potser perquè la construcció de les identitats es planteja als comtats catalans molt més 

sovint per la via dels annals i de les cròniques historiogràfiques, que tenen un precoç 

desenvolupament si bé, el més sovint, reivindiquen fonamentalment el poder i la memòria 

dels llinatges comtals, no pas exactament de les institucions eclesiàstiques59. 

 

El darrer tipus de funcions inherents a la realitat dels tresors plenomedievals són 

especialment rellevants, com deia més amunt. Són les funcions econòmiques, que els 

documents tendeixen a obviar per complet, perquè són poc justificables espiritualment. 

Tanmateix, en bona mesura l’acumulació dels tresors (aquesta vegada, tant pels eclesiàstics 

com pels laics) és indeslligable del seu ús econòmic, i això val sobretot per als objectes 

sumptuaris amb presència de metalls nobles. Aquests objectes poden introduir-se fàcilment 

en el mercat, a base de préstecs, empenyoraments o vendes, però també es poden fer 

fondre per a poder disposar ràpidament de quantitats més clarament quantificables de 

metall, que s’emprava per a tot tipus de transaccions, tot sovint sense necessitat de 

monetarització. La circulació d’objectes i la seva fosa és molt evident en el context profà 

(ho hem vist, ja, en els llegats per a la promoció de noves peces) però també existia 

certament en relació amb els objectes dels tresors eclesiàstics, el caràcter sagrat dels quals 

era de totes totes subordinat a les necessitats pecuniàries, bé de les pròpies institucions o bé 

                                                 
56 La relació llegendària del monarca amb la ciutat, que una tradició antiga feia conquerida per ell en persona, 
condiciona el naixement d’un culte local a la figura, institucionalitzat el 1345 (MOLINA 2004, p. 428-430) 
57 L’inventari és publicat per: FITA 1874, p. 38. També la càtedra episcopal i el campanar catedralici es 
coneixien amb el mateix epítet, així com l’extraordinari tapís de la Creació. El primer esment documental de la 
magna obra tèxtil explica com l’emperador Carles V, de visita a la ciutat, demanà efectivament de veure lo 
Drap de Carlesgran l’any 1538 (CASTIÑEIRAS 2011b, p. 22-23). 
58 DEL ARCO 1923, p. 39-40. 
59 Per als valors ideològics de la historiografia catalana medieval: RUBIÉS & SALRACH 1985-1986, p. 470-482. 
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dels seus patrocinadors, que podien requerir de manera natural unes riqueses aportades en 

bona mesura per ells mateixos. 

 

Val la pena plantejar la necessitat de reivindicar l’existència de tresors laics, o de tresors en 

mans de laics, que són en moltes coses equiparables als eclesiàstics, i en els que també es 

combinaven els usos pràctics i els valors simbòlics atribuïts als objectes, que exercien 

definitivament com a marcadors estamentals. Tal vegada la diferència principal entre els 

dos àmbits deuria ser la importància de les relíquies i en menor mesura dels llibres entre els 

béns dels tresors eclesiàstics, dos tipus de materials que, per contra, no solien formar part 

de les propietats dels laics. Tanmateix, així com els tresors eclesiàstics disposaven de 

manera habitual d’objectes elaborats per a funcions profanes, que podien o no ser 

cristianitzats, progressivament entre les possessions sumptuàries de l’alta noblesa van 

entrar-hi també les peces religioses, adoptades per a usos cultuals privats i també, més 

senzillament, com a objectes especialment característics del luxe de l’època. A partir del 

segle XIII, sobretot, es veu ben clar que els tresors de les monarquies europees incorporen 

de manera natural objectes de totes dues procedències, i a la baixa Edat Mitjana l’evolució 

de les pràctiques devocionals i un acostament més personal a l’experiència transcendent 

motiven un increment del pes dels objectes religiosos entre les més preuades possessions 

dels laics. En un cert sentit, els tresors reials d’aquesta època tardana són hereus dels grans 

tresors monàstics dels segles anteriors, tant des del punt de vista de la reunió de peces de 

tipologies diverses com per la diversitat dels usos que se’n fa. Si de cas, i almenys en un país 

com Catalunya on la monarquia passava quasi constantment per fases de veritable misèria 

financera, la funció econòmica de dits tresors es veu encara incrementada notablement60. 

 

**  ** 

 

Les dades concretes sobre els tresors catalans, o sobre els grans patrimonis sumptuaris si es 

vol dir d’aquesta manera, són molt notablement escasses. Respecte dels tresors laics, només 

alguns testaments especialment generosos permeten copsar la realitat de les riqueses 

acumulades, però gairebé sempre, com és normal, tots aquests béns luxosos tenen una 

importància relativa en els textos, on predominen de llarg les referències a propietats 

territorials i béns immobles, que són els agents econòmics principals del període i allò que 
                                                 
60 La formació d’un veritable tresor reial a la Corona d’Aragó, raonablement desvinculat, diguéssim, dels 
patrimonis estrictament personals dels seus monarques, encara no es planteja en època de Jaume I (PALACIOS 
1977, p. 279-280). Una altra cosa són els objectes de la capella reial, que són possessions règies però que cal 
considerar com a tresors eclesiàstics (ESPAÑOL 2000, p. 270-271). 
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més interessa sempre als testadors. Un exemple, potser l’únic, de veritable interès que ens 

proporcionen les fonts és el tresor d’Arnau Mir de Tost i de la seva esposa Arsenda, que 

per fortuna coneixem molt bé gràcies al testament de la dama i a un inventari posterior dels 

béns del seu espòs vidu, redactat abans d’emprendre un pelegrinatge a Compostel�la61. 

 

Aquests tres documents evoquen un patrimoni material veritablement ampli, al qual només 

deurien tenir accés, a mitjan segle XI, les grans famílies nobiliàries. En realitat, és probable 

que el llinatge d’Arnau Mir no fos especialment rellevant, deuria pertànyer a la noblesa 

mitjana del comtat d’Urgell que basculava a l’entorn de la cort comtal; tampoc no s’acaba 

de saber del cert, en realitat62. L’empenta del magnat i el seu excepcional succés en la 

conquesta de terres meridionals van convertir-lo però en una figura capdavantera i en 

l’iniciador d’un segon vescomtat urgellenc, que tindria la seu al centre operatiu del propi 

Arnau Mir, fonamentat a la vila d’Àger. El patrimoni compartit amb la seva esposa Arsenda 

és efectivament destacat en termes quantitatius, i té a més una característica molt particular, 

derivada de la proximitat i els contactes amb la frontera, que és la sobreabundància de 

materials d’importació arribats per via andalusina, i per tant d’origen islàmic, peninsular o 

oriental. Els famosos escacs, dels quals hem parlat ja, són només una de les possessions 

d’origen musulmà de la parella, que exemplifica paradigmàticament el gust per l’exotisme i 

pels productes arribats de fora del món occidental, molt típic d’aquesta època als comtats 

catalans (i a d’altres indrets) i potser especialment difós, segons observem a les fonts 

documentals, al territori de l’Urgell. No es tracta només d’una moda o d’un costum 

hedonista, sinó que darrera hi ha una voluntat expressa d’emmirallar-se en un món més 

avançat i culte, que proporcionava un referent cortesà i models conductuals de prestigi 

apreciats malgrat el condicionant religiós, que ho era molt menys del que les cròniques 

eclesiàstiques fan creure. 

 

Un repàs al patrimoni orfebre de la parella (al qual s’han de sumar els béns tèxtils, que són 

igualment destacats) constata la magnitud i la diversitat de les seves riqueses. Hi ha un 

nombre important de joiells d’or, entre les quals una diadema per al cap, afiblalls de 

diverses mides, agulles i botons per a vestits, i una quantitat indeterminada d’anells, alguns 

                                                 
61 Tots dos documents s’han esmentat ja nombroses vegades en els capítols anteriors (DOC-81 i 83), així com 
un tercer diploma que evoca les donacions fetes per Arnau Mir com a marmessor de la seva esposa (DOC-
82). Com és lògic, aquests documents han suscitat l’atenció dels historiadors des de fa temps (i.e. BONNASSIE 
1979-1981, II, p. 234-238). Hi ha un estudi específic del testament d’Arsenda des d’una perspectiva de gènere, 
que tanmateix voreja perillosament, em sembla, la sobreinterpretació (VINYOLES et alt 1998, p. 270-280). 
62 Es coneix només la figura del seu pare, Miró, però no la genealogia d’aquest (FITÉ & GONZÁLEZ 2010, p. 
54-55). 



 

216 
 

amb pedres. També alguns objectes relacionats amb l’estètica personal i el confort 

domèstic, que el testament d’Arsenda descriu acuradament: tres perfumadors i un sofisticat 

mirall de plata que es qualifica de “indi”63, així com objectes de l’arnès de les cavalleries, 

selles i frens, que són en aquest cas també plata, i un conjunt de peces destinades als jocs 

cortesans, els escacs (alguns de cristall de roca, d’altres d’ivori) i unes altres peces de plata, 

amb el corresponent tauler, emprades per al “joc de taules”, el precedent medieval del 

backgàmon64. I encara, finalment, no podia ser d’altra manera, un extraordinari conjunt de 

vasos i plats, objectes de la vaixella de luxe (concretament: anaps, cifos, copes, naus, 

escudelles, gradals, orsols i aiguamans, un gran nombre de culleres, canelobres) que són 

generalment de plata però també en altres materials, ocasionalment l’or (cifo I aureo) i també 

de coure, llautó o fusta preciosa (de madre), a banda de diverses peces considerades 

“salomòniques” que deurien ser també d’importació musulmana65. És un patrimoni 

francament considerable, potser excepcional. També és veritat que en l’inventari d’Arnau 

Mir, per la pròpia naturalesa del document, es compten amb precisió totes les peces de la 

vaixella, que en la majoria de testaments aristocràtics de l’època s’esmenta molt més de 

passada i en termes genèrics (vascula argentea, vexella ex argento). 

 

Els inventaris eclesiàstics, en canvi, també comptabilitzen amb gran detall els objectes 

preciosos, i poden ser encara més impressionants que el d’Arnau Mir, com és lògic. 

Coneixem sobretot els que informen del tresor de Santa Maria Ripoll, el desenvolupament 

del qual pot estudiar-se amb gran detall gràcies a la conservació dels sis inventaris més o 

menys consecutius, datats entre finals de segle X i finals del XII66. L’evolució que els textos 

reflecteixen revela certament la consistència bàsica del fons atresorat i la continuïtat en la 

utilització litúrgica de les peces més notables, però també la manera com aquestes mateixes 

peces poden moure’s i canviar. En general s’observa un creixement del patrimoni 

sumptuari durant tot el segle XI, accentuat en la llarga època d’Oliba, i un estancament i 

algunes pèrdues sensibles en la centúria posterior67. Alguns altres inventaris conservats 

permeten conèixer també el patrimoni general d’altres temples; la diferència entre les cases 

importants, econòmicament poderoses, i les esglésies més humils, és certament perceptible. 

En els temples modestos es compta normalment amb un calze i una patena, una creu i de 

                                                 
63 Vegeu capítol 3, p. 427-428. 
64 Sobre els diversos jocs: capítol 7, p. XX. 
65 Per al concepte d’obra salomònica: capítol 1.5. 
66 Publicats en primer terme per: JUNYENT 1933, p. 218-225. Vegeu capítol 1, p. 61. 
67 M’abstinc de fer-ne aquí una anàlisi detallada, perquè al llarg del treball les seves dades s’han anat repetint 
insistentment. La sèrie de textos és transcrita al repertori final: DOC-10, 20, 53, 79, 197 i 198. 
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vegades un evangeliari ben enquadernat amb cobertes d’argent (el textum), així com amb 

objectes secundaris que poden perfectament ser de bronze o de ferro. No hi ha una 

veritable acumulació de béns, sinó la propietat dels objectes necessaris en la litúrgia 

ordinària, que de fet són aquells que apareixen quasi sempre en les dotalies que es redacten 

després de la consagració, un tipus diplomàtic que la historiografia ha analitzat sempre amb 

gran interès68.  

 

És interessant de comparar, per exemple, els ornamenta esmentats en parròquies 

d’importància menor (però no pas esglésies pobres ni decadents, consti) amb els enormes 

conjunts de Ripoll o d’altres grans institucions. Per exemple, a Sant Martí del Brull hi 

reconeixem, a finals de segle XI, un petit conjunt format per un calze de plata i un altre 

d’estany, dos petits reliquiaris (capsas de reliquias), un encencer, un conjunt de bacina i orsol 

per al rentamans, tres canelobres de ferro i dues creus probablement del mateix material69. 

L’any 1186, a Sant Martí d’Estopanyà, una petita església castral de la Ribagorça, 

s’inventaria un conjunt de peces que formen un tresoret interessant, caracteritzat més per la 

modèstia de materials que no per la manca de tot allò necessari70. Hi ha dos calzes d’estany 

(un dels quals es diu ser en possessió de domna Sancia71) i dues canadelles del mateix metall, 

tres petites capsas o reliquiaris no sabem pas de quin material, tres canelobres de ferro, dos 

encensers potser també de ferro, i un orsol o gerra per a l’aigua. Encara, s’hi esmenten un 

parell de peces relativament poc habituals, un altar portàtil (aram benedictam) i una pinta 

d’ivori, que remeten potser a un passat una mica més esplèndid. De fet, el text de l’inventari 

reconeix que no s’han localitzat un calze i una creu de plata que hi havia hagut antigament a 

l’església (preter hec soleban esse ibi calix argenteus et crux argentea). 

 

És oportuna la comparació d’aquest modest inventari de la capella d’Estopanyà amb el que 

només unes dècades més tard conservem de la catedral veïna de Roda d’Isàvena72. El 

repertori d’objectes preciosos és notablement més ampli, propi d’una seu episcopal (encara 
                                                 
68 El monumental estudi de Ramon Ordeig les recopila pràcticament totes: ORDEIG 1993-2004, 7 vols. 
69 En un document (perdut) del 1086 que no és exactament un inventari sinó el reconeixement dels béns 
encomanats pels parroquians al clergue; era escrit al dors de la dotalia del temple (DOC-104). 
70 DOC-164. El document reporta l’encomanament dels béns al batlle Guillem Arnau Agela i va signat per 
Ponç, escriba de Ramon Berenguer IV. 
71 Potser en referència a la vescomtessa Sança Díaz, esposa de Ponç Guerau II d’Àger. El castell d’Estopanyà 
l’havia conquerit als moros Arnau Mir de Tost cap a mitjan segle XI, i si bé havia estat sempre senyorejat pels 
comtes de Barcelona, és possible que els vescomtes d’Àger, descendents d’Arnau Mir, hi tinguessin també 
drets. 
72 DOC-196. L’inventari es coneix només per una còpia moderna de Jaume Pascual (GROS 2007a, p. 341). 
Pot comparar-se la magnitud del tresor al segle XII amb la dotació catedralícia inicial, de tota manera ja 
considerable i on destacava un gran calze de plata daurada i tota una colla de teixits, un dels quals 
aparentment bizantí: dossale constantinatum (GALTIER 1981, p. 110-111). 
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que l’inventari –que no porta data– és probablement posterior al trasllat de la seu a Lleida, 

si no és que hi té alguna cosa a veure). Inclou una llarga sèrie d’objectes de plata, entre els 

quals destaca un gran reliquiari (scrinium argenteum) i una custòdia eucarística (vas argenteum ad 

Corpus Domini), així com tota una colla d’evangeliaris amb cobertes de luxe, entre els quals 

un textm argenteum cum gemmis deauratum que cal suposar d’especial riquesa, i que s’han volgut 

considerar un possible regal de la cort reial d’Aragó, cosa de la qual però no hi ha cap mena 

de prova73. El repertori complet de peces de plata és francament important (vasos, calzes, 

canelobres, culleres, un cap de bàcul) i s’hi han d’afegir també nombroses peces que es 

diuen de metallo (de coure, doncs?), algunes de cristall de roca o d’estany, una pinta d’ivori, i 

també diversos anells d’or ornats amb pedres precioses i un petit conjunt de gemmes 

desencastades; encara, com a productes més exòtics hi ha un ullal d’elefant (dentem 

elefantinam) i fins i tot un ovum que podria ser un ou d’estruç, sens dubte obsequis a la seu 

que cal creure arribats, almenys en un primer moment, per via andalusina. Tots aquests 

objectes documentats en l’inventari de la seu de Roda no sembla que s’hagin conservat, 

potser amb l’excepció de la pinta d’ivori, si pot identificar-se amb una de les dues pintes 

que, junt amb altres peces antigues conservades a la catedral (que no corresponen, però, a 

les inventariades) van ser robades el 1980 per Erik el Belga74.  

 

En realitat, tots els grans tresors plenomedievals catalans han desaparegut completament, i 

en tot cas es conserva d’ells, aquí i allà, alguna peça aïllada, com per exemple la creu 

llemosina de Sant Joan de les Abadesses, de la qual hem parlat en el capítol dedicat a les 

importacions. 

 

Només puntualment es conserva alguna altra cosa. Potser el conjunt més significatiu és el 

de Sant Pere de Rodes, que tanmateix cal considerar més aviat un tresor en el sentit 

arqueològic del terme, un veritable hoard segons la terminologia anglosaxona, perquè es va 

trobar convenientment amagat en un reconditori no pas gaire gran, excavat a sota del 

presbiteri de l’església. Les peces que del componen deurien formar part del tresor (aquí, 

entès el terme en sentit de conjunt de béns monàstics) de l’abadia empordanesa, però de 

cap manera hi tindrien un paper principal, tot al contrari fa pensar la seva modèstia. 

L’altaret portàtil de plata, que hem esmentat ja més amunt, n’és la peça principal i l’única 

que tal vegada hauria estat revestida de cert valor material. Podem especular fins i tot un 

                                                 
73 GROS 2007a, p. 351.  
74 Les pintes no s’han recuperat, al contrari d’algunes altres de les peces, com la famosa cadira de sant Ramon 
(que és de fusta) o l’arqueta dita de sant Valeri, obra procedent de Conques (CAT-51). 
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possible relleu simbòlic de la peça per la seva inequívoca antiguitat, que a partir del segle XII 

i XIII deuria haver estat ja molt evident. Acompanyen l’altar peces menys interessants, 

potser amb l’excepció de l’encolpium del qual hem parlat també en el capítol de les 

importacions, significat pel seu origen a Terra Santa. També una petita crismera de plata, 

una tela de seda que es considera d’origen andalusí, i algunes altres petites peces vinculades 

a la guarda de relíquies (lipsanoteques, petits fragments tèxtils, un parell d’autèntiques en 

pergamí), que no es conserven. Tot plegat anava dins d’una arqueta de fusta amb elements 

aplicats d’os i de metall, que s’hauria fet servir per a la reunió de les peces dipositades al 

subsòl presbiteral del temple empordanès75. 

 

Deixant de banda el conjunt de Rodes, l’únic altre grup de conservades d’un mateix tresor 

eclesiàstic és el que prové de Sant Miquel del Fai. Del cenobi vallesà es conserven almenys 

tres o quatre peces notables, que van mantenir-se llargament al monestir des de l’època 

romànica però que, amb la desamortització del 1835, van ser traslladades a la veïna 

parròquia de Sant Vicenç de Riells. Villanueva encara les havia vistes a l’església monàstica, 

junt amb una antiga ara d’altar que diu “andaba suelta por la iglesia”, i que avui sembla que 

es conserva fragmentada, encastats els diversos fragments en un dels arcosolis que hi ha a la 

façana sud del temple. Villanueva descriu tant aquesta ara de marbre com “las pocas alhajas 

y reliquias” que li deixà veure el rector del lloc, i que són una patena esmaltada, una creu 

“alta” i un “cofrecito de madera con esmaltes”. De la dita patena res no se’n sap; és 

probable que no fos una patena sinó una bacina esmaltada d’obra de Llemotges, un dels 

habituals gemellions que, per parelles (en quedava una, però) s’utilitzaven com a aiguamans. 

La creu descrita és per descomptat la fantàstica creu de Riells, que no va despertar 

l’entusiasme de Villanueva però que, avui, és la millor de les creus romàniques conservades 

a Catalunya, i l’única de plata de segura producció local76. També és possible identificar 

positivament el cofret, que és una arqueta llemosina de petites dimensions, però de gran 

qualitat, ornada amb dues escenes del martiri de santa Valèria77, santa de la qual no es 

coneix pas que hi hagués devoció a Catalunya (l’arqueta és testimoni, doncs, de l’habitual 

manca de relació entre la iconografia i el continent d’aquest tipus de reliquiaris llemosins, 

difosos per tot Europa). 

 

                                                 
75 Vegeu l’estudi fonamental de: VIDAL 1999. 
76 CAT-28. 
77 CAT-52. 
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Tant la creu de Riells com l’arqueta de santa Valèria van participar en algunes de les 

primeres exposicions d’art antic que van celebrar-se a Barcelona a finals de segle XIX (fig. 

4.3). L’arqueta va tenir un gran èxit, i va acabar passant al mercat, i emigrant a França, on 

encara es conserva, sempre en col�leccions particulars. La creu de Riells va engrossir l’any 

1919 els fons del Museu Diocesà de Barcelona, on també hi ha una tercera peça conservada 

que cal relacionar amb Sant Miquel del Fai, encara que Villanueva no l’esmenta i no la devia 

veure durant la visita. Es tracta de la Vera Creu de Riells, el reliquiari cruciforme de format 

patriarcal, de plata, que he suposat d’origen oriental78. Que procedia de la parròquia de 

Riells ho assegura el catàleg del museu (cruz de doble brazo), i no fóra lògic pensar que no 

hagués arribat allí des del monestir de Sant Miquel. De les quatre peces que podem 

relacionar amb aquest tresor monàstic, tres són d’importació, dada interessant tot i que 

relativitzable, perquè naturalment hi hauria molts altres objectes al conjunt que s’han 

perdut. La creu de plata, que és l’única peça autòctona, és de dimensions considerables i cal 

creure que s’utilitzava per a l’altar major. 

 

 

4.2.1. La qüestió dels espolis 

 

Tal i com s’ha vist ja en diverses ocasions, la desaparició dels tresors eclesiàstics, i en 

general la desaparició de l’orfebreria antiga, es deu bàsicament a la reutilització dels 

materials metàl�lics amb què estan obrats els objectes. La necessitat de metall, 

inevitablement escàs i d’adquisició costosa i complexa, és constant en els segles medievals, 

de vegades per a la fabricació de noves peces, però més habitualment per a l’ús estrictament 

econòmic dels metalls recuperats, que poden o no monetaritzar-se. Així, la fosa d’objectes 

manufacturats era perfectament habitual, i assumida socialment com un eficaç i ràpid mitjà 

d’obtenció d’or i de plata. 

 

Amb el pas del temps, les necessitats econòmiques creixen progressivament, especialment 

en els períodes de conflictes bèl�lics. La necessitat de finançar els exèrcits i l’armament, que 

ja és present a l’Edat Mitjana, augmenta encara en els segles moderns i fins a l’edat 

contemporània. Els objectius militars, doncs, contribueixen decisivament a la desaparició 

de l’orfebreria antiga, perquè la mobilització de recursos és sempre molt gran i la requisa 

d’objectes més generalitzada; especialment els mobles i les peces de grans dimensions són 

                                                 
78 Tal i com s’ha vist en el capítol 3, p. 169-170. 
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confiscats en aquests processos, perquè la seva fosa proporciona quantitats més elevades de 

metall. També les revolucions i l’anticlericalisme dels segles XIX i XX han contribuït a la 

desaparició de l’orfebreria catalana antiga79; de fet, amb la justificació ideològica de la 

destrucció de les peces hi ha anat sempre aparellada la utilització econòmica dels materials, 

potser sense caràcter oficial però amb les mateixes conseqüències. Tot plegat, per a 

l’historiador de l’art això és una desgràcia, però ens hem de permetre no oblidar que la 

recuperació dels metalls emprats en les peces orfebres s’ha fet sempre per necessitat 

econòmica o –modernament– amb un sentit ideològic, descàrrec que de vegades costaria 

molt de no compartir. 

 

En fi, a Catalunya, determinats episodis bèl�lics especialment durs i cruents han motivat la 

desaparició, com deia, de bona part del corpus orfebre tant d’època medieval com d’època 

barroca. Així per exemple, la major part dels mobles metàl�lics del monestir de Ripoll van 

ser espoliats durant la guerra civil catalana del segle XV, i uns quants segles més enllà, a 

principis del XIX, la guerra del Francès va motivar la fosa de dos altres mobles significatius 

que es conservaven d’època romànica, els frontals d’altar de les catedrals de Vic i de 

Girona. Irònicament, van ser utilitzats tant per a finançar la defensa autòctona, el primer, 

com l’ofensiva napoleònica, el segon80. 

 

Una cosa són, però, aquest tipus de requises forçoses pròpies dels temps moderns, i una 

altra cosa (almenys, la majoria de vegades) els mal-considerats espolis de l’època 

plenomedieval, que és de fet el tema que breument vull tractar en les línies que segueixen. 

Evidentment, a la plena Edat Mitjana hi havia també successos militars, batalles i algarades 

puntuals o conflictes de llarga durada, i en aquests episodis els violents saquejos dels tresors 

enemics no només eren sovint inevitables sinó que moltes vegades actuaven com a motor 

principal per als enfrontaments. A tot l’Occident europeu hi ha saquejos memorables, vull 

dir recordats (amargament) per les cròniques eclesiàstiques o profanes. Per posar un 

exemple que en certa manera connecta amb algunes coses tractades aquí, són cèlebres les 

depredacions d’Enric el Jove, el fill d’Enric II Plantagenet, dels tresors de Sant Marçal de 

Llemotges i algunes altres cases religioses dels seus encontorns (Grandmont i Roacamador) 

per tal de finançar una dels habituals conflictes familiars dels Plantagenet, que en aquest cas 

                                                 
79 Vegeu l’interessant panoràmica sobre la història del “vandalisme” artístic a Catalunya de: BRACONS 2003. 
80 En termes generals, sobre la destrucció de mobiliari litúrgic a Catalunya en aquest període: BRACONS 2008, 
p. 85-89. Vegeu també, per a un context hispànic més ampli: LAFUENTE 2005 p. 501-503. 
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enfrontava el Jove Rei amb el seu germà Ricard Cor de lleó, que comptava amb el suport 

del seu pare81. 

 

A la Catalunya del segle XII també hi ha violències contra catedrals, esglésies i monestirs 

amb objectius econòmics. Alguns estan ben documentats, tot i que hom no pot fiar-se mai 

del tot de les cròniques... perquè sempre les redacten les víctimes. Un memorial adreçat al 

papa Pasqual II l’any 1115, redactat per un canonge de la catedral de Vic, recorda el 

robatori dels ornaments de Sant Joan de les Abadesses per part del comte de Besalú Bernat 

II, quan va expulsar violentament els canonges aquisgranesos (per primera vegada) i els 

substituí per monjos de sant Víctor de Marsella82. A finals de segle XII, la catedral de la Seu 

d’Urgell va ser saquejada encara més violentament per les tropes feudals comanades pel 

comte de Foix, en el marc del conflicte que des de feia dècades enfrontava la noblesa de 

l’alt Urgell i els ambiciosos bisbes de la Seu83. L’assalt catedralici, així com les violències 

contra moltes altres esglésies del nord de la diòcesi, són explicades en un conegut memorial 

dels danys redactat uns anys més tard (fig. 4.4), que explica el robatori de creus de plata, 

encensers, evangeliaris ricament enquadernats i altres objectes de la vaixella litúrgica84. 

 

Els casos esmentats exemplifiquen robatoris de caràcter violent. Tanmateix, contra la 

percepció historiogràfica habitual, es tracta d’episodis relativament aïllats, que només 

s’esdevenien en ocasions molt excepcionals, en contextos polítics d’especial conflicte. Per 

norma general, quan el poder laic s’apropiava dels tresors eclesiàstics ho feia de manera 

pactada, conformada a determinats acords més o menys tàcits, i sempre de manera 

retributiva, és a dir compensant les cases religioses per les pèrdues. És clar que la 

documentació medieval tot sovint ignora la realitat dels pactes i prefereix recordar, o més 

aviat imaginar, la rapinya dels nobles. 

                                                 
81 Els espolis s’esdevenen l’any 1183, per la necessitat d’Enric de pagar els seus mercenaris; el Jove Rei va 
morir molt poc després, aquest mateix any, precisament a Rocamador (AURELL 2012, p. 173). El tresor 
espoliat de Sant Marçal, en particular, és conegtu a través de textos com la Crònica de Geoffroy de Vigeois 
(BOYER 2006, p. 41-42). 
82 DOC-133. El memorial és una relació dels fets ocorreguts a Sant Joan de les Abadesses des de l’expulsió de 
la primera comunitat femenina fins al 1114, quan es restableix definitivament la canònica agustiniana. És una 
càrrega contra les intromissions dels comtes de Besalú, i contra els benedictins de Sant Víctor de Marsella 
(FERRER 2009, doc. 53, p. 103-107). 
83 L’episodi és narrat en la història –una mica estrident– de la croada albigesa de Pierre de Vaux-de-Cernay: 
“O crudelissimi carnifices, o pessimi derisores, o crudeliores ipsis Christi crucifixioribus”, s’exclama 
l’hiperbòlic cronista, tot acusant d’heretgia els assaltants (PL 1844-1855, 213, col. 604). Una recent 
monografia de l’amic Carles Gascón Chopo tracta tota la qüestió sota l’explícit títol: La catedral saquejada 
(GASCÓN 2015). 
84 DOC-215. El text ha estat analitzat en diverses ocasions, especialment tenint en compte les repercussions 
artístiques dels atacs (GROS 1996, p. 171-176). Vegeu també: DURAN-PORTA 2009c, p. 94-96. 
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Fixem-nos en el que succeeix a Ripoll a mitjans de segle XII, qüestió que ja s’ha plantejat de 

passada en el capítol segon. L’any 1141, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV va 

reclamar al monestir 200 lliures de plata per necessitats militars, bé per a les conquestes 

meridionals sobre territori islàmic (Tortosa, Lleida), bé per a la sempre conflictiva situació 

política de la Provença85. Aquestes lliures de plata necessàriament havien de sortir de la fosa 

d’una part dels objectes del tresor ripollès, entre els quals el gran cimbori que des de l’època 

d’Oliba cobria l’altar major del temple abacial. El document de la requesta no s’ha 

conservat, però sí un regest de l’arxiver Olzinelles que afirma, no sense un cert orgull 

benedictí, que la comunitat es resistí al lliurament de la plata (“a cuya entrega se resistieron 

los monjes, pero por fin condescendieron los monjes vencidos de sus instancias”)86. Com 

que manca el text original no sabem com s’hi expressava la suposada resistència, que en tot 

cas era probablement retòrica. Com és evident, Ramon Berenguer no va espoliar la plata de 

Ripoll, sinó que l’obtingué en préstec (!). Aquest tipus de préstecs dels tresors monàstics als 

patrons laics de les abadies, i fins de les catedrals, és habitualíssim en tota l’Edat Mitjana 

plena, i un sistema convincent i ben acceptat per tothom, que enfortia els lligams entre el 

poder secular i l’espiritual. Convenia especialment, de fet, a les institucions religioses, que 

en general eren compensades a bastament per la pèrdua dels ornaments, no només amb 

rendes i béns destinats a reposar-los, sinó amb qualsevol altre tipus de concessions diverses. 

A Ripoll, en aquest cas, Ramon Berenguer cedeix les rendes d’un important alou comtal veí 

de l’abadia, situat a Molló, per tal que amb els seus beneficis es restauri el baldaquí de plata i 

la resta de peces manllevades, cosa que es du a terme, sembla, amb eficàcia notable87. L’alou 

de Molló, per cert, va ser finalment concedit a perpetuïtat a l’abadia ripollesa en el 

testament sagramental del comte, l’any 116288. 

 

Acords similars entre el poder comtal i les cases religioses es documenten en altres ocasions 

a Catalunya. El mateix Ramon Berenguer IV, de fet, va demanar 50 lliures de plata més, 

l’any 1148, a la catedral de Barcelona, per a finançar la conquesta de Tortosa. El préstec va 

concedit fet amb el consentiment del bisbe Guillem de Torroja i els canonges, així com del 

                                                 
85 Thomas Bisson vincula un llistat que es conserva de remuneracions en plata (la plata de Ripoll, sens dubte) 
fetes a Ripoll i Girona als homes de Ramon Berenguer amb una campanya provençal, però situa aquest llistat 
(que no porta datació) en una cronologia molt tardana, ca. 1155 (BISSON 1984 p. 30-33). En la meva opinió, 
no sembla gens desenraonat de vincular els pagaments a les campanyes de Tortosa o Lleida de 1148-1149 
(vegeu n. 89). 
86 ALTÉS 2001, p. 63-64. L’acceptació final del lliurament, per part dels monjos, es diu condicionada per una 
advertència d’excomunió. 
87 Sobre aquesta qüestió, i en particular per a la producció d’un segon baldaquí d’argent: capítol 8.1. 
88 Dimisit corpus suum ad sepeliendum Sancte Marfie Rivipollensi cum dominicatura de Moion (UDINA 2001, p. 103-106) 
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metropolità de Tarragona Bernat Tort. A canvi, el comte signava l’empenyorament a la 

catedral de la senyoria de Viladecans, fins a la satisfacció posterior del pagament. Per 

descomptat, la plata lliurada provenia dels objectes del tresor, i les rendes derivades de la 

senyoria empenyorada havien de contribuir a restaurar-la (ad restaurandum et reformandum 

integriter ipsum thesaurum)89. 

 

Dos exemples més, ara al comtat d’Urgell. Tot just deu anys més tard de l’assumpte 

ripollès, el comte Ermengol VII demana i se li concedeix penyora d’un vas de plata i d’un 

valuosíssim calze d’or amb pedres precioses que són propietat de la catedral. El bisbe 

Bernat Sanç confirma el préstec tot especificant, en aquest cas, la voluntat que les peces no 

siguin ni destruïdes ni venudes pel comte. Ens trobem, és veritat, més davant d’una 

penyora que d’un manlleu amb contraprestació, però la disponibilitat episcopal per a 

sufragar les necessitats econòmiques del comte és la mateixa. Uns quants anys enrere, 

encara a finals de segle XI, l’avi d’Ermengol VII, el quart dels Ermengols, rep un préstec 

encara més considerable del monestir de Tavèrnoles, que li lliura el frontal d’altar de plata 

del seu altra major. Aquesta vegada l’objectiu és clarament la fosa del moble, per tal que les 

divuit lliures de plata que conté serveixin al finançament de la conquesta de Balaguer. La 

comunitat benedictina de Tavèrnoles no fa exactament un acte de generositat: a canvi rep 

una notable quantitat del territori que ha de ser conquerit, i les rendes de l’única església 

que hi haurà a l’interior de la vila (a banda de la de Santa Maria situada al castell o suda), 

que es dedicarà a Sant Sadurní90. 

 

L’anàlisi d’aquests casos permet confirmar que, a diferència dels saquejos amb violència, no 

podem parlar en aquest cas de veritables espolis dels tresors eclesiàstics. Com deia, es tracta 

senzillament de préstecs, contractes pactats i amb contraprestacions. En realitat, el sistema 

és exactament el mateix que quan es produeixen donacions o llegats en sentit contrari, els 

quals també impliquen algun tipus de contrapartida per part del receptor eclesiàstic, encara 

que generalment aquesta no es fa explícita documentalment. Per això, justificar amb la 

devoció, la pietat i el temor espiritual tot aquest tipus de donacions a l’Església, és tan 

inexacte com creure que l’alienació dels béns eclesiàstics és sempre producte de la pressió 

                                                 
89 Vegeu el document a: BISSON 1984, doc. 142, p. 259-269. S’hi fa explícit que l’objectiu del préstec és la 
conquesta de Tortosa (pro honore Dei et sancte Chsristianitatis augmento in obsisione Dertose), que de fet s’estava 
duent a terme ja des de feia mesos (el text data de l’octubre i el setge de la ciutat islàmica comença al juliol). 
Com que el projecte de la conquesta tortosina feia anys que s’estava preparant (VIRGILI 1985-1986, p. 275-
277), és ben possible que també la plata manllevada de Ripoll per Ramon Berenguer IV tingués el mateix 
objectiu. 
90 Vegeu capítol 5, p. 284 i ss. 
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violenta del poders laics. Tot al contrari, justament aquest tipus de resposta financera és 

una de les causes per a la creació dels tresors, una de les funcions de l’atresorament 

d’objectes en l’època plenomedieval. Nogensmenys, els mateixos bisbes i prelats utilitzaven 

econòmicament els tresors de la mateixa manera, de forma més o menys encoberta. Només 

cal recordar, a principis de segle XI, el cas justament cèlebre de l’arquebisbe de Narbona 

Guifré, el ferotge nebot de l’abat Oliba, que va utilitzar sense manies el tresor metropolità 

per a comprar –per 100.000 sous– la vacant episcopal que hi havia a l’Urgell i col�locar-hi 

com a bisbe el seu germà Guillem91.  

 

I no només els grans senyors s’involucren en aquest tipus de contractes. L’any 1104, els 

castlans de Tost es queden en penyora els ornaments de l’església de Sant Martí, un 

evangeliari amb cobertes de plata, un calze i una patena del mateix metall, i una creu d’or. A 

canvi, cedeixen a l’església el cens que reben a la mateixa vila, per tal que pugui vendre’s 

aquest mateix cens (que deuria recaptar-se en cereal, suposem) i adquirir plata per posar-la 

en l’altra creu de què disposava l’església.  

 

En realitat, al marge dels episodis puntuals de violències, generalment els nobles feudals no 

espolien els ornamenta ecclesiae de manera rapaç i contra la voluntat dels eclesiàstics. 

Simplement actuen, respecte dels tresors, amb el mateix sentit econòmic que amb la resta 

d’àmbits amb presència d’objectes sumptuaris. Els béns es compren, s’empenyoren, es 

fonen. A canvi de contrapartides econòmiques, que solen implicar, per cert, la restauració 

específica dels ornaments. Són operacions de mercat, on com a màxim es concentra una 

certa pressió afegida per part dels senyors laics. No cal oblidar que tot sovint eren aquests 

mateixos senyors, o els seus avantpassats propers, els responsables de finançar els mateixos 

tresors, de forma que hi havia una certa justícia moral en el canvi de direcció de les 

riqueses. 

 

El sistema funciona d’aquesta manera als segles XI i XII, però s’hi adverteixen esquerdes a 

partir del 1200, i després senzillament les coses canvien. L’afermament del poder reial 

consolida un estatus específic per a la monarquia i una certa capacitat, ara sí, de requisar els 

objectes eclesiàstics en cas de necessitat de metalls. També hi ha un perceptible augment de 

la cohesió política territorial, i els conflictes bèl�lics prenen una dimensió més àmplia i més 

ideològica, tant els interns com els exteriors Així, veiem com al segle XIV Pere III reclama 
                                                 
91 El fet és conegut sobretot per un famós plany del vescomte Berenguer de Narbona, enemic acèrrim de 
l’arquebisbe català (HGL 1870-1905, V, col. 496-502).  



 

226 
 

els ornaments de les esglésies valencianes per a la guerra contra Pere el Cruel de Castella92, i 

cent anys després, durant la guerra civil que enfronta Joan II i la Generalitat, les requises 

del mobiliari litúrgic esdevenen àmpliament generalitzades93. El context, definitivament, ha 

canviat. 

 

 

 

4.3. Propietat i usos econòmics de l’orfebreria 

 

La qüestió dels suposats espolis dels tresors eclesiàstics ens condueix a l’apartat final 

d’aquest capítol, dedicat als propietaris de l’orfebreria i als usos i funcions de les peces 

sumptuàries en context estrictament econòmic. És una qüestió interessant, poc estudiada, 

complexa, però que val la pena de veure amb cert detall perquè l’orfebreria medieval 

participa molt habitualment en el joc de compra-ventes, d’intercanvis comercials i 

d’empenyoraments que és característic de les relacions econòmiques entre les classes 

elevades de la societat del període. De fet, hi juga un paper molt ben definit, potser no 

exactament principal (la terra i les rendes de la terra són les possessions més preuades, i 

aquelles que més intercanvis generen), però en qualsevol cas altament significatiu. 

 

Ja hem anat veient com la funció econòmica, especialment la funció de reserva financera, és 

inherent a la producció orfebre de la plena Edat Mitjana. Els objectes sumptuaris, per dir-

ho així, es fabriquen tenint en compte expressament aquesta funció, gairebé sense 

excepcions. Per descomptat, no són únicament productes econòmics, no vull dir pas això. 

Assumeixen una multiplicitat de funcions considerable, entre les quals hi ha d’entrada el 

sentit més eminentment pràctic (les copes de plata s’utilitzen efectivament per a beure vi; 

els calzes, per a la celebració eucarística) i també un cert contingut purament decoratiu o 

estètic, que de vegades l’anàlisi historiogràfica sembla que vol oblidar. També, per exemple, 

sovint assumeixen una funció política o de representació, esdevenen símbols ideològics i 

religiosos, o són objecte d’atenció devocional; fins i tot s’ha proposat que algunes obres 

concretes tinguessin un ús pedagògic94. La funció econòmica no és necessàriament més 

                                                 
92 SÁNCHEZ-LAFUENTE 2005 p. 500-51. 
93 No només a Catalunya, és clar. A Portugal, per exemple, Joan II requisa la plata de totes (!) les esglésies del 
territori per a finançar la guerra contra Castella (MARQUÉS 1989, p. 205-209). Agraeixo el coneixement 
d’aquesta informació a Paulo Fernandes de la Universitat de Coimbra. 
94 Això s’ha proposat, per exemple, respecte d’una sèrie de bols o bacines de bronze amb iconografia profana 
que daten del segle XII (COHEN & SAFRAN 2006). 
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important que la resta de funcions, però ve particularitzada per dos condicionants 

específics: és l’única funció permanent dels objectes, intrínseca per causa de la seva 

naturalesa material, i també és la funció que més concerneix a la seva desaparició. 

 

La propietat de les peces, sigui quin en sigui l’objectiu, s’esdevé fonamentalment de quatre 

maneres diferents, maneres que expliquen també, en bona lògica, les vies de circulació 

interpersonal en què funcionen. De la primera ja se n’ha parlat a bastament: la promoció, el 

projecte de creació de la peça mateixa. Les altres fórmules d’adquisició dels objectes 

sumptuaris són les herències, les compra-ventes, i els empenyoraments. Abans d’observar-

les amb detall, a partir de la documentació analitzada, cal fer distinció de les categories 

socials que es corresponen amb aquestes propietats. Els objectes d’orfebreria són 

exclusivament béns de luxe i estan a l’abast només dels estrats més elevats de la societat 

feudal. La seva mateixa possessió és un inequívoc senyal d’estatus, del qual participen en 

primer lloc les elits governants d’àmbit laic, és a dir, a Catalunya, les dinasties comtals i 

vescomtals, i en segon lloc, les altes jerarquies eclesiàstiques, que es comporten 

privadament de la mateixa manera, a la qual sumen les intervencions econòmiques que fan 

com a responsables de les grans institucions eclesiàstiques. Els estrats mitjans de 

l’administració eclesiàstica tenen també un paper important com a propietaris d’obres 

sumptuàries, i no actuen gaire diferent que la noblesa mitjana i l’alta burgesia urbana dels 

comtats, que imita els comportaments simbòlics i econòmics dels grans senyors, i que de 

fet va prenent importància progressiva, especialment a partir de mitjan segle XII. Les 

transformacions de la societat tardofeudal i alguns elements específics de la societat urbana 

a Catalunya, àgilment immersa en una progressió comercial de gran envergadura durant els 

segles XIII i XIV, són a la base de l’especial paper d’aquestes capes socials en l’economia 

catalana tardomedieval, que repercuteix també en l’àmbit de l’orfebreria i de les arts en 

general95. 

 

Potser és interessant insistir en l’escassa diferència entre les actuacions econòmiques de 

laics i d’eclesiàstics, remarcada només en termes quantitatius. Les dificultats que el 

reformisme romà definit a la segona meitat del segle XI posa als clergues per a la 

intervenció en els mercats immobiliaris, condiciona possiblement un major pes dels 

intercanvis comercials (explícits o indirectes) amb presència de béns mobles. Per altra 

banda, els documents permeten constatar també el pes econòmic de la dona en l’àmbit 
                                                 
95 Sobre el paper d’aquesta burgesia urbana (a Barcelona), especialment a partir de mitjan segle XII: BENSCH 
1995, p. 170-183. 
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català, certament menor que no pas el de l’home però inequívoc, bé que reservat a les 

dames de l’aristocràcia més acomodada. En el recull de fonts consignat aquí que contrasten 

actuacions econòmiques (són sobretot testaments), el número de dames signatàries arriba 

aproximadament a la trentena; no sembla gaire sobre un total d’unes 180 referències, però 

almenys hi té un cert paper, i demostra que les dones de llinatge disposaven d’una notable 

llibertat econòmica, sobretot en el cas de les vídues. 

 

L’estudi de la presència de l’orfebreria en els testaments ocuparà la major part d’aquest 

apartat, però primer repassarem algunes de les notícies sobre compra-vendes i 

empenyoraments d’objectes sumptuaris, i en traurem algunes conclusions. Les dades solen 

aparèixer també en els mateixos testaments (i, per tant, no són completament 

representatives), però revelen un fenomen molt estès i que no sempre deuria quedar 

plasmat en forma escrita, o la forma escrita del qual no sempre deuria conservar-se amb 

atenció durant molt de temps. És destacable la quantitat àmpliament superior dels 

empenyoraments respecte de les vendes, que de fet és habitual també en altres èpoques en 

relació amb l’orfebreria, i que en certa manera facilita encara més la mobilitat de les peces. 

El predomini d’empenyoraments també es comprèn, és clar, perquè permetien la funció 

econòmica dels objectes eclesiàstics de manera acceptable, ja que no s’alienaven 

definitivament i, per tant, no es contravenia (o no tant) la legislació en aquest aspecte. 

 

Confirma això últim que els escassos documents que tenim on es reporten ventes siguin 

sempre de context profà. Per exemple, l’any 1010, en una disposició testamentària 

d’Adalbert, el fill del vescomte de Barcelona, s’obliga a la venta d’un anap de plata (i de dos 

bous) per a satisfer un deute contret anteriorment96. En el testament que hem vist abans 

d’Arsenda de Tost, del 1068, també diversos anells i unes agulles d’or han de ser venudes 

per a repartir els beneficis entre les filles, Ledgarda i Valença97. I també el monarca Alfons 

el Cast, ja l’any 1194, reclama en les darreres voluntats que es venguin totes les seves joies i 

algunes altres possessions, del preu de les quals fa graciós llegat de 500 morabatins als 

pobres i 500 als leprosos98. 

 

Ocasionalment trobem exemplificat l’ús de materials orfebres com a mitjà de pagament, 

sense que calgui recórrer, almenys d’entrada, a la fosa del metall. Sabem per una informació 

                                                 
96 DOC-24. 
97 DOC-81 
98 DOC-192. 
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indirecta, per exemple, que el vescomte de Conflent Arnau havia comprat l’honor 

d’Aiguatèbia a la seva germana Guisla pagant amb una copa i amb set culleres de plata, una 

espasa de bona qualitat i quinze sous en dinars andalusins99. Les espases i les peces de 

l’arnès militar eren, com les peces orfebres, objectes valuosos, i de vegades podien 

incorporar també metalls preciosos100. Cap a mitjan segle XI, el veguer de la Portella Guifré 

comprava uns masos al comte Ramon Guifré de Cerdanya per tal de donar-los al monestir 

de Sant Pere, del qual era patró, i els pagava amb un luxós equipament bèl�lic, on s’inclou 

una cota de malla, un casc, i sobretot una esplèndida espasa qui abebat capud et bracia de 

argento et filum de auro obtimo101. 

 

Més que la compra-venda, doncs, l’empenyorament era un sistema d’intercanvi 

extraordinàriament comú per a les peces sumptuàries. Eren objectes raonablement petits i 

per tant fàcilment transportables i re-transportables, i el seu valor era fàcilment 

quantificable tant a la vista com, amb força precisió, al pes. Els exemples documents són, 

en efecte, molt abundants, i revelen que els empenyoraments funcionen com una activitat a 

la frontera del comerç i les finances, justificant un tipus d’activitats bancàries que l’Església 

malveia notablement, però que no s’estava pas de practicar. Això és molt perceptible 

documentalment (almenys amb protagonisme de béns orfebres, que és el que aquí tractem) 

sobretot a partir de 1120-1130, però empenyoraments més puntuals són igualment 

habituals durant tot el segle XI. 

 

En veiem algun exemple, breument. A principis de la centúria onzena, la catedral de 

Barcelona havia empenyorat un calze d’or (una peça important, potser el calze de l’altar 

major) a la vescomtessa Ermengarda, la filla del comte Borrell II. El 19 de desembre del 

1014, el bisbe Deudat donava cinc unces d’or a Ermengarda per al retorn del calze, i tres 

dies després, en un intercanvi de terres entre la catedral i els esposos Ervigi i Ermegoda, 

                                                 
99 DOC-34. L’herència d’Aiguatèbia (que era nucli seminal del vescomtat del Conflent) va dur molts 
maldecaps a la filla d’Arnau, Bonadona. L’altre germà d’Arnau i Guisla, el bisbe Ermengol d’Urgell, va 
apoderar-se de les terres tot afirmant que la venda s’havia desfet legalment. Bonadona va reclamar, i l’any 
1025 es va celebrar un judici força sonat, amb presència del comte de Cerdanya i del vescomte Bernat, que 
també era fill de Guisla i havia reunit els vescomtats de Conflent i de Cerdanya. El bisbe va aportar tres 
testimonis i va guanyar la comesa, no sense que Bonadona –segons reporta l’acta del judici, que és el 
document gràcies al qual coneixem tot el cas (BARAUT 1981, doc 398, p. 1095-106)– abandonés airada l’indret 
tot negant agrament la validesa dels testimonis episcopals. Em jugaria un pèsol que la senyora tenia tota la 
raó... (i això que a Ermengol el van fer sant). 
100 Vegeu, per a casos en aquest sentit: capítol 7, p. 435 i ss. 
101 Ho explica un document una mica problemàtic per discordances en la datació, i que tal vegada és un fals 
(BOLÓS 2009, p. 195-196); però la notícia del pagament, tan específica, ha de ser molt probablement certa, de 
manera que es pot utilitzar per a l’exemple. Vegeu: DOC-42. 
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una altra unça aportada per la parella es dedica també a redimir el mateix calze102. La notícia 

del desempenyorament de peces sol informar de les quantitats esmerçades en el tracte, cosa 

que resulta molt interessant: l’any 1057, el noble Guitard Anania llega al bisbe de Vic 

Guillem de Balsareny un anap de plata que té empenyorat del jueu Iucifià, que per a 

recuperar-o haurà de tornar els 32 mancusos in uno penso ad penso de Hyspanis103. Uns anys 

més tard, un altre empenyorament documentat revela la complexitat dels empenyoraments, 

que poden ser compartits: Sendred Miró reconeix, en el testament, deure quatre unces d’or 

a Esteve Adalbert, unces que junt amb altres quatre té deixades a l’arxilevita Umbert, per 

penyora de dos anaps de plata. Si l’arxilevita no satisfà la penyora, el testament cedeix els 

dos anaps a la canònica catedralícia però condicionats al pagament del seu deute amb 

Esteve Adalbert104. Deixant de banda la complicació del tracte a tres bandes, l’important és 

com els vasos actuen econòmicament i com les embolicades relacions financeres 

involucraven indistintament a laics, clergues i, com hem vist en el cas anterior, fins i tot 

jueus. 

 

Els empenyoraments, com deia, abunden encara més a partir del segle XII, consolidats com 

a sistema d’intercanvi passatger, en certa manera propi de mercats especulatius. Els 

empenyoraments de béns eclesiàstics són constants (potser són especialment visibles pel 

contetx religiós de la major part de textos que conservem). Així: una patena empenyorada 

pel bisbe d’Urgell al prepòsit Ramon Bernat, per 10 morabatins (1119); un cifo empenyorat 

per l’arxilevita gironí Gaufred al clergue de la catedral de Girona Guillem Bernat (1126); un 

cifo de plata que té en penyora el noble Berenguer de Terrades i el llega a la mateixa seu 

(1143); un altre cifo també d’argent que el canonge Pere de Vic reconeix tenir en penyora 

de Ramon de Girona per 48 sous (1148); un anell empenyorat al canonge de la catedral de 

Barcelona Berenguer de Terrasa (1167)105. Entre molts altres... 

 

És possible que, a partir de finals de segle XII, la vitalitat d’aquests negocis dels clergues fos 

objecte de contenció per part d’alguns bisbes reformadors. Aquests negocis no deixaven, 

en certa manera, de ser préstecs, i l’ús tan evident dels ornaments de les esglésies en afers 

poc espirituals no deuria sempre ser vist amb bons ulls. És una qüestió que s’ha d’estudiar 

de manera molt més general, és clar (i no és pas el moment, ara de fer-ho), però sobre la 

                                                 
102 DOC-27 i 28. 
103 DOC-64. Sobre el valor del penso o pensa, que era un pes sembla que quantificat a partir de referents 
andalusins: FELIU 1996, p. 110-113. 
104 DOC-77. 
105 Vegeu, successivament: DOC-137, 143, 158, 160 i 171 
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qual potser aporta un xic de llum un document tardà, del 1239, pel qual el sacerdot Pere de 

Sala, rector de l’església vigatana de Sant Pere de Ferrerons, promet al bisbe Bernat Calvó el 

ràpid desempenyorament d’un calze alienat per ell mateix un temps enrere. Darrera la 

promesa de remissió s’hi adverteix, diria, cert malestar producte d’una reprimenda 

episcopal106.  

 

Certament, els empenyoraments i les vendes, com qualsevol altre afer econòmic, podien 

comportar problemes, de vegades importants. Veiem, per cloure la qüestió, un d’aquests 

casos conflictius. L’any 1182 hi ha un judici per l’acusació feta per l’abat de Sant Joan de les 

Abadesses (i bisbe de Tortosa) Ponç de Monells al seu batlle Guillem de Comes de no 

voler retornar unes honors i un calze de plata que tenia en penyora de l’església de Sant 

Quirze de Besora107. Com que el batlle (que era el representant del monestir a la senyoria de 

Sant Quirze de Besora) nega estar en possessió dels béns, la sentència reclama a Ponç de 

demostrar l’acusació o, en cas de no poder fer-ho, obliga al batlle a passar la prova de 

l’aigua bullent (pro examen caldarie) segons els Usatges de Barcelona. Afers d’aquest tipus no 

són inhabituals en el marc dels intercanvis econòmics de l’època, si bé aquí sembla que les 

forces entre demandat i demandant estan fortament desequilibrades108. 

 

 

4.3.1. L’orfebreria com a llegat testamentari 

 

La importància documental dels testaments s’ha destacat aquí unes quantes vegades. Són 

les fonts privades més abundants i de més interès que es conserven, i les dades que 

contenen no tan sols ajuden a explicar la qüestió de les successions i les herències a la 

Catalunya plenomedieval, sinó que informen d’un gran nombre d’aspectes de la vida 

privada de l’època i de les relacions entre les persones i entre aquestes i les institucions 

eclesiàstiques. Repassarem ara, de manera detallada, el paper jugat per les arts orfebres en 

les disposicions testamentàries, és a dir fonamentalment com es vehicula la transmissió 

hereditària del patrimoni sumptuari109. Hem vist ja, més amunt, la propensió dels testadors 

medievals a concedir llegats per a la fabricació d’objectes litúrgics, sovint a partir dels 

                                                 
106 DOC-214. 
107 DOC-180. 
108 Però el judici és solemne, i els cinc jutges que dicten la sentència són grans personatges del territori, entre 
els quals el senyor de Besora, Bernat, i el poderós canonge de la catedral de Vic Pere de Tavertet (FERRER 
2009, p. 218). 
109 Vaig tractar aquesta qüestió en una comunicació presentada a les VII Jornadas Complutenses de Arte Medieval, 
dedicades profitosament a les arts sumptuàries (DURAN-PORTA 2014c). 
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metalls extrets de la vaixella domèstica. Ara posarem l’atenció en les peces llegades, així 

com en els criteris i els objectius dels testadors (que no van únicament a la promoció o a la 

reforma de peces noves peces), que per fortuna solen explicitar-se en els textos. 

 

D’entrada cal dir que, com és lògic, entre les peces orfebres llegades en herència 

predominen notablement les d’àmbit profà, és a dir les joies i molt particularment els atuells 

de plata de la vaixella de luxe, possessions característiques de les classes elevades. En 

realitat, la possessió d’almenys uns vasos de plata estava àmpliament generalitzada entre la 

noblesa i l’alta burgesia urbana, i és per tant lògic el seu predomini en la documentació 

testamentària. També, per descomptat, apareixen en els llegats altres objectes que podem 

qualificar de cortesans o propis de l’aristocràcia, com ara les armes i arnesos del cavaller, o 

com els jocs de taula, segons hem vist anteriorment. En canvi, per la seva mateixa 

naturalesa els objectes sacres són més escassos en els llegats, i queden gairebé sempre 

reservats als clergues. Aquests podien tenir alguns objectes de propietat privada, però el 

més habitual és que els testaments recullin el traspàs dels objectes d’ús litúrgic que es 

corresponien amb els càrrecs o dignitats exercides pels testadors al sí de les seves 

comunitats. Això s’esdevé molt ocasionalment en el cas de clergues de l’administració 

parroquial, però de forma més acostumada quan es tracta de, per exemple, dignitats 

canonicals o monàstiques associades al govern d’àrees concretes (sagristans, prepòsits, 

cabiscols). No sempre és fàcil de discernir en els textos quan les propietats d’aquests 

personatges concernien l’esfera estrictament personal o a les seves funcions comunitàries, i 

és força probable, de fet, que la distinció fos pràcticament innecessària a l’època. 

 

Generalment, el paper de l’orfebreria en els testaments és complementari. Els objectes 

orfebres no solen mai representar l’actiu principal dels llegats testamentaris, que són 

sempre béns territorials i les rendes que se n’obtenen. Això és perfectament lògic, per 

descomptat, donat el pes preferent de l’agricultura i la ramaderia en l’economia de l’època. 

Però la presència de llegats en peces sumptuàries resulta de tota manera nombrosa, molt 

més que no pas ho són, per exemple, els llegats en moneda o en metalls a pes. Prova, tot 

plegat, de com n’era d’habitual la reserva i conservació dels metalls en productes 

manufacturats. En aquest sentit, hi ha poca diferència entre les funcions testamentàries dels 

grans conjunts orfebres en propietat de les dinasties governants, i les de les peces soltes o 

en sèries reduïdes que deixaven als seus successors els membres de la noblesa més baixa, 

que de vegades es reduïa a una simple copa o vas de plata. La possessió de joies era 



 

233 
 

relativament menor, encara que els anells són un llegat testamentari molt propi del període 

plenomedieval, sobretot els masculins i especialment en l’àmbit eclesiàstic; les dames tenien 

especialment fermalls, que deixaven tot sovint a les filles, si en tenien. 

 

Les peces d’orfebreria són objecte de llegat personal, doncs, i aleshores es concedeixen 

preferentment a familiars o a persones molt pròximes (o amb les que hi ha algun negoci 

establert), però com hem vist també poden ser deixades a institucions eclesiàstiques. En 

realitat, la importància d’aquestes donacions postmortem és immensa, i una de les 

explicacions fonamentals per a l’auge i acreixement continu dels tresors eclesiàstics que 

abans vèiem. Aquest tipus de llegats tenen sobrades justificacions morals i teològiques, així 

com guanys espirituals directes i molt tangibles per als testadors i per als seus familiars, vius 

o difunts, la remissió dels pecats i l’eterna salvació dels quals era tot sovint satisfeta 

mitjançant donacions d’aquest tipus. En la majoria de textos s’adverteix la voluntat 

d’equiparar el benestar dels descendents amb la cura de l’ànima del testador per parts dels 

oratore especialitzats, cosa que naturalment es concreta no tan sols en els llegats orfebres 

sinó en qualsevol tipus d’herència. Ocasionalment, per exemple, es recull la previsió de 

l’usdefruit de béns sumptuaris per part de vídues o fills abans de ser finalment transmesos a 

l’Església, fórmula que és especialment habitual en relació amb els llegats immobiliaris. Així 

per exemple: l’any 1206, el cavaller Pere de Taià deixa un cifo de plata a la seva vídua per a 

què el tingui fins a la seva mort, i després consigna que el vas quedi per al sagristà de la 

catedral de Tortosa, que en farà fer un calze per a l’altar de sant Miquel110. 

 

Una voluntat tan concreta d’especificar el destí de les peces llegades és bastant habitual, tal i 

com hem vist ja amb els exemples de llegats que es destinen a la fabricació de mobles i 

béns litúrgics. Quan les herències són entre laics, sovint l’orfebreria es destina a satisfer 

deutes contrets pel testador o per algun dels seus familiars, cosa ben lògica donada la 

facilitat de quantificació dels materials en els objectes, i per la possibilitat molt ràpida de 

fer-los fondre si el pagament ha d’esser fet en metall a pes. Ho hem vist fa un moment en 

el testament d’Adalbert, fill del vescomte Guitard de Barcelona, que mor en la famosa 

expedició mercenària de nobles catalans del 1010 a Còrdova111. En canvi, quan els llegats en 

peces orfebres es dirigeixen a institucions eclesiàstiques, que ja he dit que és el més normal, 

els objectius del testador poden ser molt diversos. Hi ha, per exemple, donacions 

vinculades al finançament de la sepultura del testador dins de l’església beneficiària, com en 
                                                 
110 DOC-200. 
111 Vegeu n. 96. 
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el cas de la vescomtessa Ermengarda, esposa de Geribert (el germà d’aquest Adalbert mort 

a Córdova), que segons la publicació sagramental de les seves últimes voluntats deixa el seu 

cos ad sepeliendam al monestir de Sant Cugat del Vallès, certament acompanyat d’un notable 

conjunt de vasos i culleres de plata. El 1119, el sagristà de la catedral de Girona, Pere 

Bernat de Salt, deixa també el seu cos per a ser enterrat al cementiri catedralici i concedeix 

gentilment a la seu un calze, dues ampullae de plata i un orsol de llautó, per al servei de 

l’altar de santa Maria. En tots dos exemples es veu ben clar que l’orfebreria es concedeix 

expressament per a pagar el dret de sepultura, tot i que els textos posen una certa cura a no 

fer gaire explícita la relació entre una i altra cosa. 

 

A banda de pagaments per al dret a sepeli, poden consignar-se almenys tres altres motius 

fonamentals per a les donacions testamentàries d’objectes orfebres a institucions 

eclesiàstiques. En primer lloc, és comú que els llegats es condicionin a les activitats 

rogatives dels clergues per al futur de les ànimes dels difunts. Aquest tipus de deixes, que es 

fan pro anima o per missas, són relativament abundants. De vegades el testament interpel�la 

fins i tot la presència del bisbe, si el difunt té prou categoria, i aleshores és el mateix bisbe 

que rep directament la donació, generalment en forma d’anell; si el difunt s’ho pot 

permetre, la seva ànima pot fins i tot ser salvada no per un sinó per dos mitrats, com en el 

cas del noble Ramon Arnau d’Anglesola, l’any 1166, que obsequia amb anells al bisbe 

d’Urgell i a l’arquebisbe de Tarragona per a què oficiïn respectivament misses per a la 

salvació de la seva ànima112. 

 

En segon lloc, són també molt nombroses les donacions destinades al finançament (ad 

opera) de qualsevol tipus d’activitat constructora, decorativa o de restauració de l’església 

receptora. Altre cop és significatiu l’ús de les peces orfebres amb aquest objectiu, per la 

facilitat amb què podia quantificar-se el seu valor o, donat el cas, reconvertir-se en 

quantitats de metall si s’esqueien pagaments d’aquest tipus. Les empreses finançades amb 

aquests llegats solen ser molt específiques, i destinades normalment a les activitats 

arquitectòniques. Ho veiem, per exemple, en el testament del sagristà Bernat de la catedral 

de Girona, que l’any 1081 deixa una copa suposem que de plata per a la cobertura (ad 

coperiendum) de la capçalera de la seu113. El sagristà era el responsable del tresor del temple i 

en gestionava, doncs, els objectes sumptuaris, però aquí és probable que la copa llegada fos 

una propietat personal. Una colla d’anys després, el 1118, el també sagristà Pere Bernat de 
                                                 
112 DOC-169. 
113 DOC-95. 
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Salt llega per al sostre del cos de naus de la mateixa catedral gironina (ad Ecclesiam 

cooperiendam) els 45 morabatins que li deu el bisbe del valor d’un cifo de plata que, entenem, 

Pere Bernat havia deixat en préstec114. 

 

Però els llegats ad opera no només anaven destinats a l’arquitectura. Excepcionalment, l’any 

1076 trobem la deixa d’un cifo de plata per a l’església de Sant Pere de Vilamajor ad picturam 

eiusdem ecclesie, en el testament del magnat vallesà Ermengol Samarell115. Com que els cifos 

podien ser de mides molt diferents i, per tant, contenir més o menys quantitat de plata, és 

difícil copsar el valor real que havien de tenir aquestes obres pictòriques, però en tot cas és 

un esment interessantíssim, per inhabitual, d’aquest tipus d’actuacions promotores 

dedicades a la decoració mural. Una cosa diferent són els llegats ad opera dels altars dels 

temples, que generalment es dediquen no pas a la construcció dels mateixos altars sinó a 

l’aprovisionament del seu mobiliari i ornaments litúrgics. Paradigmàtic d’aquestes 

intencions és el testament del sagristà (altra vegada) de la Seu d’Urgell Gombau, que l’any 

1135 o 1136 deixava totes les seves mules i una tonna de vi ad operam auri vel argento sancta 

Marie altaris, és a dir per a la fabricació o per al manteniment de l’instrumental d’or i plata 

de l’altar major de la catedral116. Aquí però, tancant el cercle, ja no es tracta de llegats en 

objectes preciosos sinó de llegats dedicats als objectes preciosos, que ja hem vist més amunt 

que eren especialment habituals. 

 

Cal veure finalment on van destinades totes aquestes deixes, a quines institucions en 

concret. Són relativament escassos els llegats en orfebreria destinats a esglésies foranes, que 

per altra banda, en canvi, sí que solen rebre més habitualment un altre tipus de llegats, 

fonamentalment monetaris o en rendes. De tota manera, les fonts sí que recullen algunes 

donacions en objectes de luxe destinades, en primer lloc, als temples més importants de la 

Cristiandat, com ara Sant Pere del Vaticà o el Sant Sepulcre de Jerusalem, així com també 

destinades a centres relativament pròxims al context català que eren coneguts com a focus 

de pelegrinatges regionals, cas de Santa Fe de Conques o de l’abadia provençal de Sant 

Egidi de Nimes (Saint-Gilles-du-Gard). Un cas molt particular, excepcional pel caràcter 

reial del personatge, el trobem en el testament de 1194 del monarca Alfons el Cast, els 

abundants llegats orfebres del qual es dirigeixen a nombrosos temples internacionals: el 

Vaticà i Sant Pau Extramurs a Roma, Santa Maria de Betlem i el monestir de Santa Maria 

                                                 
114 DOC-136.  
115 DOC-88. Per al personatge, vegeu supra, p. 202-203. 
116 DOC-152.  
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de la vall de Josafat a Palestina, les abadies occitanes de Santa Maria del Puei i de Nostra 

Senyora de Rocamador, Sant Nicolau de Bari i el santuari del Monte Gargano a la Itàlia 

meridional, Canterbury, i Compostel�la117. Evidentment, les deixes d’aquest tipus (en 

orfebreria o en altres béns) poden derivar d’algun tipus de relació directa del testador amb 

aquests indrets llunyans, però tenen a la vegada un objectiu polític o de representació, 

perquè revelen el poder i el prestigi del difunt (i dels seus descendents) vehiculat per aquest 

tipus de tractes internacionals. 

 

Com deia, però, la gran majoria de temples que reben llegats preciosos pertanyen a l’àmbit 

dels comtats catalans, i el més normal és que siguin de l’entorn directe dels testadors. És el 

cas, per posar un exemple significatiu, del testament de 1059 del magnat Silvi Llobet, 

fundador del monestir de Santa Maria de Cervià, prop de Girona. Dóna, en morir, la meitat 

dels seus béns mobles al cenobi, i específicament tots els seus sciphos argenteos simul cum copas 

argenti que van ad operam ecclesiam, expressió que en aquest cas no sembla relacionar-se amb 

la construcció arquitectònica del temple sinó probablement amb l’adquisició del seu aparat 

litúrgico-decoratiu118. Cal dir també que, entre les categories d’institucions receptores, 

predominen, i de molt, les catedrals, que concentren els interessos dels membres dels seus 

capítols canonicals però que també s’inclouen en els interessos de molts testadors laics. A 

partir de la segona meitat del segle XII hi ha també un notable nombre de deixes als ordes 

militars, tant als hospitalers com sobretot als templers, bé que sobretot es tracta de deixes 

en armament. Com sabem, però, de vegades armes i arnesos podien ser peces de gran luxe, 

i així per exemple trobem un fre de brida de cavall d’or entre els objectes deixats l’any 1212 

a l’orde de l’Hospital per Arnau de Llers III, il�lustre membre de la família dels Cervià, 

descendents de Silvi Llobet119. 

 

 

4.3.2. Algunes dades sobre els preus dels objectes 

 

Voldria fer, per acabar el capítol, una reflexió una mica ràpida i desigual sobre les dades que 

proporcionen les fonts al voltant dels preus de les coses, dels valors econòmics dels 

objectes d’orfebreria.  

 

                                                 
117 DOC-192 
118 DOC-71. 
119 DOC-203 
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Per a la valoració d’aquests objectes, en els textos s’utilitzen tant unitats de pes com unitats 

monetàries, les quals poden ser, al seu torn, monedes corrents o de compte. Es tracta d’un 

sistema fatigosament complex i irregular, en el qual, a més, cal comptar les evolucions dels 

tipus monetaris i els canvis en la relació dels metalls de les successives encunyacions. En 

atenció a tota aquesta complexitat, no és de cap manera factible establir unes coordenades 

sistemàtiques de preus i valors dels objectes orfebres i ajustar-hi les dades existents, de 

forma que em limitaré, a continuació, només a presentar les informacions que podem 

extreure dels textos conservats, sense pretendre arribar a conclusions gaire generals ni 

extrapolables120. Els preus de les coses es donen, com deia, en valors diferents, amb una 

presència notable de lliures, sous i marcs de plata, és a dir valors estretament relacionats 

amb el pes dels materials, que són fàcilment calculables per als objectes metàl�lics. Quan es 

tracta de valors auris els preus es defineixen ocasionalment en unces, que torna a ser una 

unitat de pes, però en general es comptabilitzen per monedes, inicialment mancusos i 

després morabatins, és a dir les dues monedes àuries que circulen als comtats catalans en 

l’època que ens ocupa, de valors una mica variables però per a les quals és habitual la 

relació de set a l’unça; de tota manera, el més probable és que, en molts casos, mancusos i 

morabatins s’utilitzessin no pas físicament sinó com a monedes de compte. 

 

Com deia, les dimensions dels objectes condicionen el seu valor. La variació de preus que 

trobem en els documents deriva en bona mesura d’aquesta circumstància, i en tot cas ens fa 

saber de la diversitat dimensional que uns mateixos objectes podien tenir. Les creus o els 

calzes, en particular, podien ser molt grossos però també de mida reduïda, cosa que 

convenia sens dubte a les esglésies amb menys possibilitats econòmiques però amb la 

voluntat, almenys, de disposar d’un calze i una patena de plata. De calzes, per exemple, que 

són el tipus d’objecte el valor del qual tenim més àmpliament documentat, n’hi ha sobretot 

de valorats en sous (a 30, 100, 150 i 200 sous) i en morabatins, el valor estàndard dels quals 

com a moneda de compte era de cinc sous (a 5, 10 o 20 monedes)121. Pot calcular-se el pes 

de les peces tenint en compte els valors més habituals dels sous, que no arribaven als dos 

grams de plata; això ens dóna una sèrie de calzes de plata d’entre 50 i 150 grams 

aproximadament, que no semblen pesos excessius. També hi ha documentats alguns calzes 

                                                 
120 Ofereixo alguns valors numèrics només com a suport a la interpretació general, assumint que es tracta 
sempre de valors extraordinàriament aproximats. Plantejo tot aquest apartat, de fet, com una base de partida 
per a una recerca posterior, en què els valors de les peces orfebres haurien de comparar-se amb els d’altres 
béns mobles o immobles de l’època plenomedieval. L’interès d’aquesta recerca, per a la història de l’art i per a 
la història econòmica, em sembla que serà indiscutible. 
121 Vegeu, per a les diverses dades: DOC-139, 151, 165, 187, 202, 222 
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de més entitat: per valor d’uns 50 mancusos (a quatre grams el mancús)122, o per exemple a 

pes d’una lliura (és a dir, al voltant dels 320 grams); en el testament suara comentat 

d’Alfons el Cast es lleguen calzes encara més grossos, que es valoren en dos, tres, quatre o 

fins a set marcs de plata (calculeu uns 234 grams per marc)123. No m’atreveixo pas a valorar 

la realitat específica de cada preu o valor, però la diversitat de xifres ens permet observar les 

distintes realitats de les arts sumptuàries, i el fet que habitualment les peces eren 

considerablement petites i de pes reduït; no cal dir que la ductilitat dels metalls nobles 

permetia la manufactura d’objectes raonablement solvents amb poc material d’origen, i per 

altra banda hi havia tota una sèrie de peces, totes les de gran format, en què sabem que l’or 

o la plata feien només de cobertura de l’ànima interior de fusta. Això reduïa costos, 

naturalment. 

 

A més dels calzes, es poden calcular relacions de pesos i valors en base només a les creus, 

que també eren un objecte especialment rellevant en la promoció d’obres sumptuàries. Les 

dades són un xic més escasses, i com que tant hi havia petites creuetes de metall massís 

com grans creus laminades sobre estructures de fusta, l’anàlisi comparativa resulta menys 

factible i efectiva. En tot cas, les creus documentades tendeixen a no respondre a valors de 

menys de 200 grams, i poden superar fàcilment el quilo. Així per exemple, poden 

comparar-se les creus de valors mitjans (una per valor de 50 mancusos documentada l’any 

1062, una de 50 morabatins a finals de segle XII)124 amb algunes peces considerablement 

més grosses i que deurien tenir ja una entitat veritablement monumental, com per exemple 

la creu que finança el noble Gaufred Bastó (un altre membre de la nissaga de Silvi Llobet) 

per a l’església del monestir familiar de Cervià, a la qual dedica cinc lliures de plata125. 

Encara més plata contenia la creu fabricada a Ripoll a mitjan segle XII per a l’altar de Santa 

Maria, a la qual es van dedicar sis lliures i vuit morabatins de metall i que, per tant, superava 

els dos quilos de pes126. 

 

                                                 
122 DOC-76. Faig una mica de trampa perquè el text, de l’any 1064, en realitat, evoca la donació de 100 
mancusos per a fer un calze i també una creu. Per posar un element de comparació, a la mateixa època un 
cavall valia 30 mancusos (DOC-56). 
123 De nou: DOC-192. 
124 Vegeu: DOC-73 i 193. Potser en el segon cas (una deixa de Sibil�la de Queralt a l’església de Sant Andreu 
de Gurb) la creu ja estava feta i el metall només hi havia de ser afegit, cosa que el text no deixa gaire clar. 
125 DOC-129. 
126 DOC-163. La creu en substituïa una altra d’anterior que havia format part del préstec de plata de l’any 
1141 a Ramon Berenguer IV. Dubto que aquesta creu prestada el 1141 fos encara la creu històrica d’època 
olibana, que era d’or i anava decorada amb pedres i esmalts (DOC-79). 
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Només ocasionalment tenim o podem intuir la valoració concreta d’altres tipus d’objectes, 

tant religiosos com profans. Entre els primers, hi ha un evangeliari amb cobertes de plata 

valorat en dues lliures novament a Santa Maria de Ripoll, i en el testament esmentat 

d’Alfons el Cast el monarca concedeix a diverses esglésies encensers per valor d’entre dos i 

quatre marcs de plata, i píxides a valor d’un marc127; la referència als encensers és 

interessant, perquè confirma que es tractava de peces de valor important, si més no quan 

eren obrades en argent. També cal tenir en compte els valors atribuïts als frontals d’altar. 

Els més habituals, elaborats amb plata, deurien rondar els cinc o sis quilos de pes, tal i com 

ens informa l’acta del préstec de la taula del monestir de Tavèrnoles al comte d’Urgell 

Ermengol IV: tabulam Sancti Saturnini in quo sunt [XVII] libras argenti cocti et purissimi128. Els 

frontals d’or eren evidentment molt més cars, i per això només van disposar-ne quatre o 

cinc grans temples en tot el país, capaços de recaptar grans sumes de diners. Les 300 unces 

ofertes a la taula de Girona per la comtessa Ermessenda donen aproximadament uns vuit 

quilos de metall, si bé quan el frontal es va fondre durant la guerra del Francès la quantitat 

d’or que en van extreure les tropes franceses sobrepassava els deu quilos i mig, de manera 

que encara s’havien aportat a la taula cent unces més129. És possible que tots els frontals 

d’or (que sempre decoraven els altars majors, de grans dimensions) fossin constituïts amb 

més material metàl�lic. Per al de Barcelona, la donació ja comentada de 2000 mancusos per 

part dels comtes de Barcelona permet considerar un pes mínim per al moble novament al 

voltant dels vuit quilos130. Les dades són molt poques, però és significatiu que es moguin en 

valors similars. 

 

Respecte dels objectes profans, per acabar, la veritat és que poca cosa se’n pot dir només a 

partir de les fonts analitzades, perquè no solen aparèixer valorats. Només d’algunes joies se 

n’esmenta vagament el preu en el testament d’Arsenda d’Àger: uns fermalls –però no 

sabem quants–a preu de 50 mancusos, el mirall oriental de plata, valorat en 100131. En una 

altra banda coneixem coneix el preu d’un anell empenyorat, l’any 1167, que s’avalua en la 

gens menyspreable quantitat de 41 sous132. Hi ha, finalment, documentats els preus d’unes 

peces de vaixella de plata, concretament de tres cifos o vasos nansats de peu alt per a la 

                                                 
127 Vegeu, altre cop: DOC-163 i 192. 
128 DOC-115. Tenint en compte el valor de la lliura en uns 324 grams (BALAGUER 1999, p.47-48), les disset 
lliures d’argent cuit i pur (és a dir, no monetaritzat) sumen, en efecte, 5.500 grams de plata. 
129 Vegeu capítol 5, p. 278-279. 
130 DOC-96. 
131 DOC-82. 
132 En el testament del canonge Berenguer de Terrassa (DOC-171). 
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ingesta de vi: el primer es valora en 45 morabatins, els altres dos respectivament en 60133. Si 

fem les corresponents correccions (comptant aproximadament cinc sous per morabatí, i 

dos grams per sou), no deixa de ser rellevant que siguin preus superiors als de la majoria 

dels calzes, que hem vist que no solien passar dels 150 grams. 

  

                                                 
133 DOC-136 i 191. 
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CAPÍTOL 5 

La decoració dels altars 

 

 

  



 

244 
 

  



 

245 
 

Las figuras todas son de pésimo dibujo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monumentalització de l’altar és un dels interessos fonamentals de l’articulació decorativa 

dels interiors de les esglésies cristianes. Tan aviat com es defineixen els edificis oficials per 

al culte cristià, en època constantiniana, l’espai ocupat per l’altar major esdevé el punt focal 

determinant de les celebracions litúrgiques i, alhora, el centre simbòlic de les noves 

arquitectures, el santuari a partir del qual s’aixequen les columnes físiques i metafòriques 

que sostenen l’edifici i la comunitat de creients. L’altar assumeix explícitament el record 

evangèlic de la taula del Sant Sopar, on es prefigura el Sacrifici de Crist, i al mateix temps 

adopta la funció de sepulcre martirial, donada la presència en el seu interior de relíquies 

santes, que vehiculen necessàriament el contacte entre els fidels i la divinitat. 

 

La voluntat d’ornamentar convenientment l’estructura matèrica de l’altar, així com tot el 

seu entorn físic, resulta consubstancial a la importància que li és atorgada, i es consolida 

molt ràpidament, ja en el mateix segle IV, en les primeres grans basíliques que es 

construeixen a Roma i a d’altres indrets significatius per al cristianisme triomfant 

constantinià. De la mateixa manera que l’arquitectura d’aquestes primeres basíliques servirà 

llargament d’arquetipus constructiu per als diversos renaixements de l’Edat Mitjana, els 

programes decoratius dels santuaris d’època antiga proporcionen el model a seguir durant 

la major part del posterior període medieval. La dependència és especialment explícita en el 

decisiu i ambiciós període carolingi, mentre que en el romànic la mirada al passat s’aboca 

menys rígidament a la imitació i és potser més francament lliure i creativa. 

 

Des del punt de vista de l’orfebreria, l’ornamentació del santuari cristià es fonamenta 

sobretot en tres elements de mobiliari que assoleixen grans dimensions. En primer lloc, les 
                                                 
1 De la descripció de Jaime Villanueva del frontal d’or de la catedral de Girona (VILLANUEVA 1803-1851, XII, 
p. 181) 
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taules d’altar, és a dir els plafons metàl�lics que revesteixen i magnifiquen decorativament 

l’altar, sobretot per la cara davantera però també pels laterals, i més ocasionalment per la 

part posterior. En segon lloc els retaules, és a dir els plafons que es disposen, en principi, 

damunt de la mesa de l’altar, sempre a la part de darrera (retrotabulae), i que després es 

desplacen cap a l’espai posterior i augmenten de mida fins a esdevenir les grans estructures 

característiques de l’època gòtica. I en tercer lloc els baldaquins, cobertures exemptes que 

solen tenir forma de petit templet, amb un cobricel superior aguantat per quatre columnes 

angulars que, a banda d’exercir de suports, contribueixen a delimitar l’espai sagrat del 

santuari.  

 

D’aquests tres elements, en època romànica són indiscutiblement les taules d’altar les que 

tenen un major protagonisme, quelcom apreciable en tota la geografia europea i també, 

potser encara més particularment, al territori dels comtats catalans que aquí ens interessa. 

 

A Catalunya, en efecte, la voluntat decorativa aplicada al mobiliari d’altar es concentra 

notablement en les taules d’altar, especialment en els frontals, mentre que els baldaquins 

metàl�lics existeixen (a Ripoll) però són excepcionals, i no sembla pas que hi hagi 

documentat cap retaule fins a mitjan segle XIII –deixant de banda d’una referència 

notablement confusa que comentaré més endavant2. Per desgràcia, cap dels frontals i 

laterals d’altar sumptuaris que s’esmenten a les fonts de l’època no s’ha conservat, però cal 

dir que les notícies són prou nombroses per a poder contemplar un panorama que és d’una 

considerable riquesa, perfectament comparable, en tot cas, al d’altres territoris de l’Europa 

meridional. A més, la conservació tan abundant de taules pictòriques o escultòriques, que 

imiten amb materials i mitjans més modestos les obres de metall, confirma la importància 

d’aquest tipus de moble i els esforços generalitzats que es fan, arreu, per a disposar-ne. 

 

Naturalment, les taules d’altar no són pas els únics elements que decoren –i que aporten 

significants simbòlics– els santuaris catalans en època plenomedieval. Els estudio aquí, de 

manera separada, com a representants del gran mobiliari de luxe i com a obres d’art 

                                                 
2 Em refereixo al problemàtic retabulum de Sant Miquel de Cuixà citat en el testament del comte de Cerdanya 
Guillem Ramon (vid. infra). Per a l’època tardana, cal consignar els quatre raretaules dargent inventariats a la 
capella de Jaume I (DOC-221), però que més aviat em sembla que deurien ser petites tauletes de plata amb 
imatges devocionals per a disposar damunt de l’altar, io no pas retaules en el sentit modern del terme; Gudiol 
proposava que podien haver estat articulades, a manera de tríptic (GUDIOL 1927-1955, II, p. 397). Fora de 
l’àmbit dels comtats, però ben a prop, al tresor de la catedral metropolutana de Narbona s’hi documenten 
l’any 1059 (en el plany en què el vescomte Berenguer es queixa de la venda del tresor narbonès per part del 
bel�licós arquebisbe Guifré, fill del comte de Cerdanya) unes postabulas que també resulten problemàtiques 
d’identificar correctament (HGL 1870-1905, V, col. 496-502). 
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especialment concebudes com a tals (vull dir, amb una acusada funció estètica), però sense 

perdre de vista que altres ornamenta altaris tenen un protagonisme tant o més destacat en la 

visualització del nucli central del temple cristià, així com un valor semàntic encara més 

rellevant des del punt de vista litúrgic o estrictament espiritual. Especialment les grans creus 

que es col�locaven a damunt o al costat de l’altar, però també la imatgeria en fusta 

(revestida de metall, en ocasions) o els objectes emprats físicament en la celebració 

litúrgica, començant pels calzes i les patenes, les reserves de l’eucaristia, els encensers i tota 

la resta de vasa sacra i non sacra que habiliten el funcionament cultual dels temples. Tot 

aquest tipus de peces s’estudiaran en el capítol següent. 

 

Per últim, cal també recordar que l’ornamentació dels santuaris es complementava amb una 

bona colla d’elements tèxtils que eren veritablement imprescindibles, des de corporals fins a 

tovalles d’altar, cortines o pal�lis en general. Aquestes teles queden fora dels interessos del 

present treball, però tenien una importància enorme no tan sols des d’un punt de vista 

pràctic, per al correcte funcionament d’oficis ordinaris i de solemnitats excepcionals, sinó 

també pel seu valor estètic, i econòmic3. 

 

 

 

5.1. Consideracions inicials 

 

Abans de presentar les peces del gran mobiliari documentades a Catalunya, serà bo de fer 

algunes reflexions de caràcter terminològic, funcional i històric fonamentalment en relació 

amb les taules d’altar, que centraran l’atenció d’aquest capítol. Dels baldaquins, en parlaré 

en profunditat en el primer dels estudis del capítol 8, dedicat a les dues estructures de plata 

documentades a Ripoll, mentre que l’absència de retaules documentats a la Catalunya 

plenomedieval justificarà deixar de banda, per ara, la qüestió tan complexa –i apassionant– 

de l’origen d’aquest tipus de moble, que la historiografia encara no ha resolt del tot 

satisfactòriament4. 

                                                 
3 La diversitat i riquesa dels paraments tèxtils de l’altar és ben recollida en la documentació catalana 
plenomedieval, tal i com ha revisat una tesi recent, molt útil per a la caracterització terminològica d’aquests 
materials (TRIAS FERRI 2012, p. 245-269). 
4 La hipòtesi més raonable és pensar que sorgeixin en relació a l’accés de les relíquies a la part superior de la 
mesa d’altar i a l’auge dels grans reliquiaris (KROESEN 2004, p. 245-250). En termes cronològics, cal dir que 
els primers retaules documentats daten del segle XII, casos de Compostel�la, Stavelot o Grandmont (CAILLET 
2006b, p. 8-13), si bé és evident que la tipologia només es consolida més tard, entrat el segle XIII. Vegeu, en 
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Com se sap, les taules d’altar són, a Catalunya i arreu, predominantment frontals. La 

distinció entre els frontals i la resta de taules (laterals o posteriors) és significativa si es 

consideren els paràmetres evolutius de la decoració dels altars, perquè la consolidació 

indiscutible dels primers compromet en certa manera la continuïtat de les segones. O, per 

dir-ho d’una altra manera: la consolidació específica del frontal com a element ornamental 

de l’altar (una consolidació que opera probablement en època carolíngia) sembla que en 

bona mesura liquida la necessitat de complementar la decoració amb taules laterals i 

posteriors, la confecció de les quals es finança només en casos excepcionals, vinculats a 

projectes de promoció artística econòmicament molt solvents. 

 

Abans de traçar les condicions d’aquesta evolució, voldria abordar breument la qüestió 

terminològica, que és rellevant, sobretot, des del punt de vista historiogràfic. Per començar, 

cal insistir en què tant els frontals com la resta de plafons decoratius són identificats en la 

documentació plenomedieval catalana amb el nom de tabula. Ocasionalment s’ofereix una 

mica més de precisió i s’especifica la posició del moble: tabula ante altare, tabula que est ante 

altare. En tot el reguitzell de notícies localitzades (més d’una cinquantena), només una sola 

vegada apareix el terme “frontal”, i és en un document tardà que molt probablement 

al�ludeix a una peça de tela i no pas a una taula metàl�lica5. 

 

Encara amb més seguretat sembla que pot objectar-se la identificació documental de les 

taules d’altar sota els vocables de “pal�li” i de “antipendi”, dos termes que la moderna 

historiografia de l’art tendeix a emprar de manera indiscriminada, amb sorprenent 

freqüència. El primer dels mots, pal�li, abundantment documentat, al�ludeix però 

exclusivament a elements tèxtils, i mai no designa taules de metall o taules obrades amb 

qualsevol altre material sòlid. En realitat, pal�li és un mot polisèmic que es comporta com a 

vocable genèric per a la identificació de tot tipus de teles vinculades al parament de l’altar 

(tovalles, cobertors, corporals, frontals, laterals, dossers), i que també s’empra per a 

designar diverses peces de la indumentària profana, que d’alguna manera deriven dels abrics 

llargs o pallia d’època romana. Així mateix, el pal�li és també la insígnia episcopal en forma 

                                                                                                                                               
darrer terme, el catàleg de l’exposició celebrada al Louvre fa pocs anys sobre tota aquesta qüestió (LE POGAM 
2009). 
5 De fet, en tota l’època medieval el terme “frontal” s’utilitza bàsicament per a identificar els pal�lis de tela que 
penjaven davant de l’altar, de vegades tot cobrint taules sòlides, si aquestes existien (GUDIOL 1902, p. 443-
444). La notícia referida del 1218 (vegeu DOC-207) al�ludeix a un problemàtic frontal de la catedral de Lleida, 
sobre el qual es parlarà més endavant (vid. infra). 
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de banda reposada sobre les espatlles, que encara avui forma part de la vestimenta 

eclesiàstica6. 

 

El segon dels termes, antipendi (antependium), resulta completament desconegut a la 

documentació catalana de l’alta i de la plena Edat Mitjana, i diria que tampoc no apareix en 

les fonts tardomedievals –però no he fet una recerca específica en aquest sentit, de manera 

que això ho he de plantejar amb reserves. Tanmateix, la historiografia catalana l’ha utilitzat 

de manera habitualíssima per a designar els frontals de fusta conservats (i els frontals 

metàl�lics documentats), potser per influència europea, o com a cultisme. En realitat, quan 

apareix el mot en la documentació europea (tardana) refereix bàsicament una peça tèxtil 

que efectivament penja (pendeo) davant (ante) de l’altar, és a dir que el mot s’utilitza com a 

sinònim de pal�li, i no pas com a sinònim de taula7. Només per analogia pot utilitzar-se per 

a identificar les taules obrades en materials sòlids, però és una analogia incòmode, fins i tot 

etimològicament parlant, perquè és evident que aquestes taules no penjaven pas d’enlloc, 

sinó que se sostenien per elles mateixes damunt del paviment de l’església. 

 

En conclusió, podem confirmar que les taules d’altar s’identifiquen a les fonts sempre amb 

el nom de tabulas, nom que per altra banda s’aplica de manera purament descriptiva, en 

atenció al format de les peces, sense connotació substantivada. Això també resulta 

interessant, tenint en compte que el mot té altres accepcions semàntiques: s’utilitza 

evidentment per a designar les taules pròpies del mobiliari domèstic, i també per a tot tipus 

d’objectes de format rectangular, de grans o de petites dimensions; també s’aplica per cert a 

les fitxes del conegut joc “de taules”, un precedent de l’actual backgàmon de gran difusió a 

tot l’Occident medieval8. 

 

Malgrat que la interpretació d’aquests significats distints sol ser raonablement senzilla, algun 

cas ha plantejat certs dubtes. Em refereixo, per exemple, a les tabule auree que s’esmenten en 

el testament del rei Alfons I el Cast (1194), taules que difícilment podem identificar amb 

frontals o mobles d’altar i que més aviat cal entendre com les plaques d’un petit oratori d’ús 

privat, tal vegada en forma de díptic9. Ho dic perquè en documents una mica més tardans, 

                                                 
6 Tan diverses accepcions (TRIAS FERRI 2012, p. 96-100, 260-264 i 347-355) poden plantejar problemes a 
l’hora d’identificar les peces documentades a les fonts. En tot cas, el context textual permet que no hi hagi 
mai confusions respecte de les veritables taules d’altar. 
7 Tal i com especifica Du Cange: “Velum quod ante altare pendet” (DU CANGE, 1883-1887, I, col. 297a). 
8 Sobre aquest joc, vegeu: capítol 7, p. XX. 
9 En el testament s’esmenten al costat de joies i anells (DOC-192). No pot descartar-se que siguin fitxes de 
l’esmentat joc “de taules”. 
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de finals de segle XIII i començaments del XIV, s’utilitza el mateix concepte (tabule, taules) 

per a designar una sèrie de plaques de metall amb decoració figurada, disposades damunt 

dels altars a manera d’imatges devocionals10. 

 

Una vegada resolt l’aspecte terminològic, vegem ràpidament l’origen històric de les taules 

d’altar, una qüestió que s’aborda poc en els estudis dedicats a aquest tipus de peces, que se 

solen centrar només en el tram medieval de la seva existència. És clar que això té un cert 

sentit, perquè la difusió generalitzada de les taules obrades en materials preciosos no 

sembla que sigui anterior als segles VIII o IX, i per tant es vincula molt possiblement als 

aires de reforma impulsats, alhora, des de Roma i des d’Aquisgrà, per la renovatio cultural 

carolíngia. Però bé hi havia alguns antecedents, perquè els models ornamentals que adopten 

els orfebres carolingis es fonamenten en exemplars d’època tardorromana, exemplars 

localitzats essencialment a les grans basíliques de la ciutat imperial. 

 

Com devien ser aquests antecedents és una qüestió intrigant. Les fonts tardoantigues, 

fonamentalment les biografies papals incloses en el Liber Pontificalis, esmenten només alguns 

(no gaires) altars metàl�lics, generalment de plata, que solen ser concedits als temples 

romans pels emperadors o per membres de la família imperial, o bé pels mateixos papes. 

Els altars més antics són esmentats en la biografia del papa Silvestre I, que recull les 

donacions de Constantí a les basíliques cristianes edificades sota la seva protecció. Sant 

Joan del Laterà és especialment agraciada amb set altars de plata, si bé cap d’ells és de tant 

valor com l’altar regalat a la basílica vaticana, una gran peça de 400 lliures de pes, de plata 

sobredaurada i ornada amb 400 gemmes11. També en èpoques posteriors es menciona la 

donació d’alguns altres altars d’argent, per exemple en època de Sixte III12, però es tracta 

sempre de donacions puntuals, menys significades des del punt de vista dels valors 

materials o econòmics13. 

 
                                                 
10 Els documents en qüestió evoquen sempre peces llemosines. Francesca Español proposa convincentment 
d’identificar aquestes taules amb les característiques plaques esmaltades que decoraven les cobertes dels 
Evangeliaris, desvinculades dels còdex i funcionant com a imatges devocionals (ESPAÑOL 2001b, p. 91). 
11 Els altars per al Laterà comptabilitzen 200 lliures de plata cadascun, i també s’esmenten altars donats a la 
basílica del palau Sessorià, i a la dels Sants Pere i Marcel�lí (DUCHESNE 1886-1892, I, p. 172, 177, 179 i 182). 
12 Aquest papa del segle V dóna un valuós altar de plata de 300 lliures a Santa Maria Maggiore, i un altre de 200 
lliures a la confessió de la basílica de Sant Esteve (DUCHESNE 1886-1892, I, p. 232-233). Els pesos tan 
considerables del metall utilitzat apunten potser a estructures completament metàl�liques, sense ànima de 
fusta a l’interior. 
13 És molt més freqüent la donació de baldaquins o de creus d’altar, per dir-ho així. En tot cas, totes aquestes 
referències a altars del Liber Pontificalis han estat reconegudes des de fa temps, bé per a remarcar-hi una 
suposada decoració en relleu (DESCHAMPS 1925, p. 47 i ss.), bé per a explicar la forma i materials dels primers 
altars cristians (BOUSQUET 1982, p. 203-206). 
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Sembla que aquests altars eren estructures completes de metall (potser amb l’excepció de la 

mensa superior, que deuria ser pètria), i no pas plafons decoratius adossats en altars 

preexistents de fusta o de pedra. Aquest model operatiu comença a canviar probablement a 

partir del segle VII, segons observem en el mateix Liber Pontificalis i en algunes altres fonts. 

Desapareixen aleshores les mencions a “altars” metàl�lics i comença a esmentar-se, en 

canvi, la cobertura completa o parcial dels altars per mitjà de plafons o de làmines (és a dir, 

de tabulas) de plata o daurades. La qüestió no sempre queda del tot clara, però per exemple 

en època del papa Teodor (642-649) es col�loca a la basílica del protomàrtir Esteve una 

tabula argentea ante confessione que sembla ser ja un plafó decoratiu a la manera del què seran 

les taules d’altar plenomedievals, malgrat que aquí decori estrictament la confessio o tomba 

monumental del sant, i no pas l’altar superior14. 

 

La pràctica romana del revestiment metàl�lic dels altars (i d’altres elements de mobiliari, 

com ara cancells, confessios o tombes monumentals, portes) sembla trobar-se a l’origen de la 

generalització de les taules d’altar en època carolíngia, la producció de les quals ja no es 

concentra sobretot a Roma sinó que progressivament arriba a tota l’Europa cristiana. La 

concreció del frontal d’altar, que serà un moble característic del món carolingi i encara més 

de la posterior època romànica, s’esdevé doncs a partir de la imitació dels revestiments dels 

altars antics a base de plafons metàl�lics que n’amagaven més o menys completament 

l’estructura. Com que el cost d’aquests revestiments complets havia de ser molt 

considerable, la necessitat d’estalvi va motivar una certa jerarquia en la consecució de les 

seves diverses part, jerarquia dins de la qual es considerà lògicament prioritari el 

revestiment frontal, per ser el costat visible durant la celebració de la missa15. 

 

Ara bé, durant molt de temps (fins al segle XI, almenys) no es renuncia pas a l’assoliment 

d’altars completament revestits de taules metàl�liques, que s’elaboren generalment a partir 

de l’addició progressiva de les taules, i –significativament– sempre començant pel frontal. 

D’aquest tipus de conjunts n’hi ha almenys un parell de documentats a la Catalunya del 

segle XI, com de seguida veurem, i està clar que eren igualment habituals en altres territoris 

europeus. Naturalment, l’exemple més cèlebre d’una obra d’aquest tipus és el paliotto de 

                                                 
14 La menció a la tabula continua sent del Liber Pontificalis (DUCHESNE 1886-1892, I, p. 332). No tinc gens clar 
que puguin considerar-se taules d’altar algunes imaginem auream o argenteam que de vegades s’hi assimilen, però 
en tot cas els esments a les cobertures o revestiments metàl�lics d’altars són relativament abundants també en 
textos fora del context romà, i tot sovint amb decoració figurativa. Vegeu, en aquest sentit: HENRIET 1974, p. 
12-14; i BOUSQUET 1982, p. 203-206. 
15 Al marge de si la Missa en qüestió se celebrava versus o ante populum, possibilitats que són totes dues 
compatibles cronològicament en època altmedieval i també romànica (CAILLET 2005, p. 145-146). 
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Sant Ambròs de Milà (fig. 5.1), que de tota manera és una estructura excepcional en tant 

que segurament elaborat de manera unitària16. També es excepcional que prescindeixi de 

l’habitual ànima interna de fusta, però en qualsevol cas les planxes del paliotto no deixen de 

ser també un revestiment metàl�lic, perquè la seva estructura fou inicialment pensada per a 

recobrir el sarcòfag de pòrfir dins el qual es van acabar dipositant les despulles de sant 

Ambròs17. 

 

Així i tot, sembla que ja en el món carolingi són predominants els frontals elaborats com a 

peces úniques, al marge de taules laterals o posteriors. La documentació europea n’ofereix 

un nombre notable d’exemples18, però són especialment d’interès els pocs que s’han 

conservat o que es coneixen gràficament. El més antic tots ells és el frontal regalat per 

Carles el Calb a l’abadia de Saint Denis, que no es conserva però que es coneix bé per la 

famosa pintura del Mestre de Sant Gilles conservada a la National Gallery de Londres19. 

Una mica posteriors, ja de la primera meitat del segle XI, són els frontals de la catedral de 

Basilea, avui al Museu Cluny de París (fig. 5.2), i el frontal d’Aquisgrà localitzat encara in situ 

a l’antiga capella palatina de la capital de Carlemany (fig. 5.3). Tots dos són elaborats amb 

or (sobre ànima de fusta) i es relacionen amb donacions de l’emperador Enric II20. 

Ofereixen dos plantejaments compositius diferents en atenció a la decoració figurativa, 

respectivament una escena única a base d’una sèrie de figures emplaçades sota d’arcades, i 

una successió historiada d’imatges emplaçades en petits requadres. Malgrat que la segona 

possibilitat resulta clarament predominant en les taules d’altar (metàl�liques o de fusta) 

conservades, l’articulació de la superfície en un únic ambient i l’emmarcament dels 

                                                 
16 Els antics dubtes sobre la unitat del conjunt han estat desestimats àmpliament per la historiografia des de fa 
temps (BISHOP TATUM 1944, p. 45), i això malgrat les evidents diferències estilístiques (i materials) entre el 
frontal d’or i les taules laterals i posterior, que són les realitzades per Vuolvinus. La iconografia del frontal i 
del plafó posterior s’han volgut relacionar tipològicament (ELBERN 1952, p. 23 i ss.), o almenys vincular-se de 
manera simbòlica (HAHN 1999, p. 169 i ss.). 
17 Es coneix bé l’evolució monumental de l’espai sagrat de la tomba martirial sobre la que s’alça la basílica 
ambrosiana (DE BLAAUW 2008, p. 55-62). Els plafons metàl�lics de l’altar s’uneixen mitjançant bigues de fusta 
(BRAUN 1924, I, p. 111). 
18 Un cas curiós és el del frontal d’or documentat a la catedral de Milà, desaparegut en un gran incendi l’any 
1075, que potser hauria estat ofert, com l’altar de Sant Ambròs, pel bisbe Angilbert II (MAGGIONI 2010, p. 
221). 
19 Pintura que data del tombant de 1500. S’hi representa la miraculosa missa de sant Gil celebrada –
erròniament– a Saint-Denis, amb el frontal carolingi reutilitzat com a retaule damunt de l’altar major (LASKO 
1999, p. 103-104). Fins a l’època de l’abat Suger (que ho explica), el frontal (era l’única taula que ornamentava 
l’altar principal del temple monàstic, dedicat a sant Dionís. El propi Suger encarrega la realització dues taules 
laterals i d’una de posterior (aquella la bellesa de la qual és evocada amb la famosa cita ovidiana: materiam 
superabat opus), totes daurades (PANOFSKY 2004, p. 76-79 i 195-199). 
20 Pertanyen, doncs, a la gran època de l’orfebreria otònida (LASKO 1999, p. 217-219). El frontal d’Aquisgrà 
ha estat recentment objecte d’estudi iconogràfic (FISHER 2014). 
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personatges en arquitectures fictícies es manté també llargament com a recurs compositiu, i 

fins i tot sembla especialment habitual en la decoració dels primers retaules21. 

 

En fi, cal remarcar la continuïtat entre aquestes taules d’altar d’època carolíngia i les 

obrades ja en el període plenomedieval. Una continuïtat que no és únicament tipològica 

sinó també tècnica i en certa manera d’estil, almenys fins a la consolidació d’una plàstica 

veritablement romànica, amb una major potència volumètrica, cap a la segona meitat del 

segle XI. Si la documentació de taules d’altar d’orfebreria en els segles XI, XII i XIII és, en 

termes europeus, notablement abundant, les peces conservades són molt escasses i gairebé 

sempre tardanes, gairebé mai anteriors a mitjan segle XII. Això resulta en certa manera 

paradoxal, perquè en la documentació predominen, de molt, les taules de cronologia alta. 

Entre les peces conservades destaquen el frontal de plata de la catedral de Città di Castello 

(fig. 5.4), el de coure daurat de l’abadia de Grosskomburg a Suàbia (fig. 5.5), i el frontal de 

San Miguel de Aralar a Navarra, obrat en coure i amb aplicació d’esmalt champlevé a la 

manera llemosina (fig. 5.6)22. També, per descomptat, la sèrie de mobles escandinaus de 

bronze daurat, que solen incloure taula frontal i també retaule superior, encapçalada pels 

conjunts magnífics de Lisbjerg i Olst (fig. 5.7 i 5.8)23. 

 

A imitació dels frontals d’orfebreria s’elaboraren també, com se sap, frontals i laterals 

d’altar de fusta, que es policromaven o que es decoraven amb elements de talla, tot sovint 

sobre d’un fons de colradura d’estany, de vius colors daurats. He parlat en un capítol 

anterior sobre la manifesta voluntat imitativa respecte de les taules metàl�liques d’aquests 

frontals modestos24, que podien assolir resultats prou acostats als seus models sumptuaris. 

La importància i l’antiguitat de la producció d’aquest tipus d’obres a Catalunya és de sobres 

coneguda, i es manifesta en peces tècnicament molt variades: taules simplement 

policromades, combinació de pintura i fons daurats, taules amb aplicacions de guix (també 

daurades), i finalment peces de talla, generalment amb els elements figuratius aplicats. 
                                                 
21 Per exemple en el de Compostel�la, conegut gràcies a descripcions modernes i l’estudi del qual s’ha revisat 
recentment (CASTIÑEIRAS 2011a, p. 41-44). També és, per cert, el plantejament compositiu de les cèlebres 
llindes rosselloneses, que obren el camí per a la plàstica romànica cap a l’assoliment dels murs exteriors, però 
que deriven molt probablement de formules decoratives pròpies dels mobles d’altar (HUBERT 1974, p. 12). 
22 Aquestes peces il�lustren generalment les panoràmiques històriques sobre els frontals d’altar com a mobles 
litúrgics (BRAUN 1924, II, p. 90 i ss.). Procedents de la península ibèrica es conserven també la majoria de 
plaques d’un frontal d’origen llemosí que hi havia a la catedral d’Orense (GALLEGO 2001, p. 19-25). 
23 L’altar de Lisbjerg, conservat al Nationalmuseet de Copenhague, és entre els més antics dels altars nòrdics, 
datat per dendrocronologia cap al 1135 (KASPERSEN & SCHNELL & STEMANN-PETERSEN 2006, p. 109-117). 
Sis dels set conjunts conservats tenen evidents similituds compositives, i els mateixos objectius conceptuals 
(KASPERSEN 2006, p. 79-127). La composició, iconografia i repertori ornamental del moble s’han estudiat i  
revisat recentment (AAVITSLAND 2008). 
24 Per una àmplia reflexió sobre aquest assumpte (amb la bibliografia pertinent), vegeu: capítol 1.4. 
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Aquests últims ofereixen resultats especialment luxosos i bastant pròxims a les peces 

orfebres treballades amb repussat, com demostra per exemple el frontal de Sant Pere de 

Ripoll, que es conserva al Museu Episcopal de Vic, el qual, tot i que localitzat 

modernament a la parròquia ripollesa, devia formar part del mobiliari de la veïna església 

abacial de Santa Maria (fig. 5.9). Tots els elements constitutius d’aquesta taula revelen 

l’emulació d’un model d’orfebreria que sembla especialment directe, i que, en bona lògica, 

devia proporcionar la mateixa església monàstica25. Fins i tot la concepció general del 

moble, monumental i d’aspecte molt sòlid i massís, admet comparació amb un arquetipus 

metàl�lic, així com també el frondós plantejament ornamental elaborat amb pastillatge de 

guix, que inclou un ampli desplegament de falsa pedreria, i també alguns detalls en baix 

relleu coberts de colradura daurada que imiten insistentment els resultats del repussat 

metàl�lic. És una taula superba, exuberant, que no s’ha reivindicat prou26. 

 

La imitació amb fusta del mobiliari metàl�lic en el romànic no es limita als frontals, sinó 

que també els baldaquins poden ser objecte de rèpliques modestes27. Fins i tot, la 

conservació d’alguna estructura de fusta pintada feta per a ser disposada damunt de l’altar 

podria fer plantejar la possibilitat que es coneguessin també, a Catalunya, les retrotabulae 

sumptuàries, malgrat que, insisteixo, les fonts no en proporcionen cap notícia segura. 

Aquestes estructures de fusta són sempre de cronologia tardana, de ben entrat el segle XIII, 

i tendeixen a anar presidides, al centre, per una imatge exempta o en volum elevat. En 

alguns casos es tracta més aviat de petits edicles completats per un plafó posterior que no 

pas d’autèntics retaules, com és el cas del moble de Sant Martí d’Envalls (fig. 5.10) o de 

l’encara més complex de Sant Martí Sarroca, del qual es conserven només un parell de 

figures i que deuria funcionar a manera de políptic28. Més pròxim a la idea d’un veritable 

retaule primerenc podria ser una taula allargada conservada al MNAC (fig. 5.11), que 

recentment s’ha proposat que podria provenir del monestir pirinenc del Burgal29. 

 

*  * 

                                                 
25 Tal vegada el model compositiu l’hauria aportat un dels laterals de plata de l’altar major de Ripoll. 
Tanmateix, la dimensió plàstica de l’obra és certament producte de l’estètica de mitjan segle XII i té força 
punts de contacte amb l’escultura de la gran portalada pètria (DURAN-PORTA 2008b, p. 392). 
26 Tot i que, certament, és esmentada en els estudis panoràmics dedicats als frontals de fusta esculpida o 
pintada (GUDIOL 1927-1955, II, p. 38). Vegeu també, més detalladament: BASTARDES 1994, p. 118-127. 
27 Qüestió que s’aborda en el capítol 8.1. 
28 Se’n conserven només algunes figures. Una reflexió general sobre aquest tipus de mobiliari: CAMPS 2008b, 
p. 133-137. 
29 MONGE 2014, p. 1205. La peça (núm. inv. 22997) duu incorporada una Verge de talla que, de tota manera, 
sempre s’ha cregut que podria no ser-hi corresponent. 
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Repassaré, a continuació, les referències a les taules d’orfebreria que hi ha en la 

documentació d’entre els segles X i XIII, i miraré de recollir i interpretar correctament totes 

aquestes notícies per a esbossar un panorama el màxim de fidel possible a la realitat 

monumental dels temples catalans en relació amb aquest tipus de grans mobles decoratius. 

He ordenat el panorama en tres apartats: el primer es dedica a les catedrals; el segon als 

monestirs d’on tenim coneixement molt clar de la presència de conjunts de taules d’altar 

d’orfebreria; dins el tercer apartat s’inclouen també cases monàstiques, però de les quals les 

informacions sobre taules són més ocasionals i escasses, malgrat que raonablement 

segures30. Com deia, bàsicament es tracta de notícies sobre taules d’altar, preferentment 

frontals, i al seu respecte cal fer d’entrada un comentari de caràcter terminològic al voltant 

del mot tabula que identifica aquests objectes, un comentari que lliga una mica amb el què 

s’ha dit més amunt però que em sembla més adequat de plantejar en aquest moment.  

 

Les referències a les taules d’altar apareixen en diversos tipus de documents, però sobretot 

en inventaris eclesiàstics i en diplomes testamentaris. Quan aquestes taules s’esmenten en 

els testaments, generalment s’esdevé que el testador ofereix un o diversos llegats ad tabula, 

és a dir destinats a la taula en qüestió. El problema que es planteja és si tots aquests llegats 

són sempre destinats específicament al mobiliari, o si per contra en ocasions s’utilitza el 

terme tabula no pas per a identificar el plafó decoratiu sinó per a designar tot el conjunt de 

l’altar, que assumeix aleshores caràcter jurídic en tant que receptor dels dits llegats. No hi 

ha una lectura senzilla de l’assumpte, perquè si en alguns casos està clar que les donacions 

es realitzen amb l’objectiu de promoure la creació o la restauració dels frontals i laterals 

decoratius, en altres ocasions bé sembla que la referència no s’hagi de vincular 

necessàriament als mobles sinó a l’estructura completa de l’altar. Cal no oblidar, en aquest 

sentit, que els mateixos altars poden ser considerats perfectament “taules” respecte de la 

seva estructura formal. 

 

Hi ha alguns casos en què aquesta segona lectura sembla pertinent, sobretot quan 

s’al�ludeix a esglésies allunyades dels grans centres, en les quals és difícil d’admetre la 

                                                 
30 Dins de cada apartat, l’ordre d’anàlisi és cronològic, basat en la notícia documental més antiga que reporta 
la presència d’una taula d’altar en una institució (però abordant conjuntament, després, totes les informacions 
i les diverses taules que es coneixen de cada institució, per poder traçar una imatge veritablement completa de 
cadascuna d’elles). 
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possessió de taules d’altar sumptuàries31. Cal pensar, doncs, que aleshores la donació ad 

tabula és en realitat una donació ad altaria? Fixem-nos en algun exemple concret, significatiu 

d’aquesta possibilitat: en un testament de l’any 1174, el noble Pere Sanç de Llobera llega 

unes vinyes ad tabula Sancti Petri, ad ille qui servient cotidie, die et nocte, és a dir a la taula i als 

clergues que la serveixen de l’església de Sant Pere de Llobera, una petita possessió de la 

canònica de Santa Maria de Solsona32. És possible que s’al�ludeixi, aquí, a un frontal d’altar? 

Ho veig difícil, tant per la minsa categoria del temple com per la mateixa fórmula de la 

donació, que esmenta els servidors de la “taula”, és a dir molt probablement els clergues 

que oficien la missa en aquest “altar”.  

 

Tot i els dubtes plantejats per aquest i alguns altres documents similars, el cert és que 

moltes altres vegades (la majoria) l’existència de frontals o laterals d’altar queda 

perfectament explícita en les fonts, i les donacions o llegats que s’hi dirigeixen tenen 

certament l’objectiu de fabricar-los, embellir-los, reformar-los o fer-los de nou –és a dir, 

restaurar-los, en la terminologia de l’època– si s’han hagut de fondre o han estat espoliats. 

La importància d’aquests mobles és indiscutible, però a diferència dels ornaments destinats 

específicament al servei litúrgic, no són peces indispensables ni tenen una funció cultual 

expressa. Són sobretot elements que decoren l’espai del Sacrifici, reveladors de la presència 

de Crist i receptacle, no pas continent, del seu Esperit, present durant la celebració de la 

Missa. Potser per això són fàcilment alienables, en realitat (tant en època medieval com 

posteriorment), ja que no recau en ells literalment l’acció celebrativa del culte cristià. En 

aquest sentit, és improbable que les taules veritablement es consagressin, com havia 

proposat mossèn Gudiol en atenció a una benedictio tabulae que coneixia del Pontifical Romà 

de Vic, oració que, en realitat, sembla que recull la cerimònia de consagració dels altars 

portàtils33. La càrrega simbòlica de les taules, per tant, derivava només de la seva vinculació 

amb l’altar i, per dir-ho això, no els era específicament intrínseca, a diferència del què 

passava, per exemple, amb les contemporànies icones bizantines, el paper específicament 
                                                 
31 Només les taules d’orfebreria s’esmenten en la documentació, que es fixa únicament en les peces pel seu 
valor material. No hi ha mai, doncs, cap referència a frontals o laterals de fusta policromada o esculpida. 
32 Document publicat a: BACH I RIU 2002, II, doc. 430, p. 526-527. 
33 Vegeu: GUDIOL 1927-1955, II, p. 27-28. La idea ha estat represa recentment per Manuel Castiñeiras, que es 
basa no pas en el Pontifical osonenc (que esmenta en nota) sinó en la més tardana Collectio Tarraconensis 
redactada a Roda d’Isàbena en època de sant Ramon (1104-1126). Castiñeiras afirma que aquesta benedictio 
tabulae és un ritual “dans lequel la tabula –soit un autel portatif soit un devant d’auitel– étaint ointe, après quoi 
on récitait une priere qui en faisait définitivement un objet sacrée” (CASTIÑEIRAS 2012a, p. 26). Des del meu 
punt de vista, res no permet interpretar que el ritus consagrava frontals d’altar (que, insisteixo, d’entrada no 
necessiten de cap dedicació, perquè no són objectes sagrats) sinó només altars poràtils, que evidentment 
podien ser de pedra però també, i més especialment, metàl�lics. En un sentit similar, Miquel dels Sants Gros, 
en un estudi sobre el Pontifical de Vic, veu també la funció de l’ordo limitada als altars portàtils (GROS 2007b, 
p. 212, 256-257). 
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devocional de les quals els conferia una categoria distinta, immersa en una dimensió del 

sagrat que manca als mobles occidentals34. 

 

Dit tot això, comencem la panoràmica sobre les taules d’altar documentades a Catalunya, 

en la que naturalment es recullen (i es reinterpreten) informacions conegudes des de fa 

temps, però en la que també s’inclouen algunes obres que no formen part dels estudis 

tradicionals sobre el mobiliari metàl�lic de la Catalunya romànica35. 

 

 

 

5.2. Mobiliari d’altar als conjunts catedralicis 

 

De les vuit catedrals catalanes existents en època plenomedieval (de nord a sud: Elna, Seu 

d’Urgell, Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Tarragona i Tortosa), totes les que funcionaven al 

segles X i XI, és a dir les situades a la Catalunya Vella, van disposar de mobiliari d’altar 

orfebre. Per contra, sembla que les tres “noves” catedrals meridionals ja no van ser 

obsequiades amb aquest tipus de mobiliari, i l’ornat dels seus altars va conformar-se amb 

uns altres tipus de materials, preferentment petris. En bona mesura això era un signe dels 

temps, perquè, com s’ha explicat ja en diverses ocasions, l’evolució dels interessos dels 

grans promotors (i potser també les seves possibilitats economiques) condiciona un canvi 

de costums en la producció de mobles sumptuaris a partir del tombant de segle XI-XII. Això 

no vol dir, per descomptat, que no es produeixin obres monumentals de gran categoria, 

entre les quals cal comptar, naturalment, el bellíssim frontal de Santa Tecla de la catedral de 

Tarragona, però l’ús dels materials metàl�lics en aquest tipus de peces pràcticament 

desapareix del tot, o almenys això ens indiquen les fonts documentals que conservem. Cal 

                                                 
34 Hi ha tota una diferència entre els valors sacres de la plàstica bizantina i el caràcter més estrictament 
instrumental (decoratiu) de l’art d’Occident, una diferència que tal vegada neix de les diferents resolucions del 
conflicte sobre la licitud de la imatge propi de la tardoantiguitat. El tema és vast i complex, i completament 
impossible ni tan sols d’esbossar aquí. En relació a la manera de comprendre les imatges en el món 
occidental, les paraules de Tatarkiewicz (que prenc d’una traducció castellana) resulten sempre pertinents: 
“Los eruditos de Occidente no buscavan en las imágenes lo sagrado, sino lo útil, y en consecuencia efectos 
edificantes. No comprendían la metafísica bizantina ni las especulaciones acerca de la identidad de la imagen 
con el prototipo; sus posturas eran más sencillas, por ser más realistas” (TATARKIEWICZ 2007, p. 102). 
35 Vegeu, en particular: GUDIOL 1927-1955, II, p. 27-37; SUBÍAS 1947-1951, p. 373-376; i FOLCH I TORRES 
1956, p. 123-127. 
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esperar un cert tamps, fins al segle XIV, per a veure una certa represa en la producció de 

mobles de plata, que ja seran fonamentalment retaules36. 

 

 

5.2.1. La catedral d’Elna 

 

La referència més antiga que conec a una taula d’altar en tot el territori dels comtats 

catalans és a l’acta de consagració i dotalia de la catedral de Santa Eulàlia i Santa Júlia 

d’Elna, un document que data de l’any 917 i exposa la primera consagració del temple 

catedralici rossellonès celebrada pel bisbe Emerald37. El propi prelat afirma justament, en el 

text, haver donat al temple una taula de plata per a posar davant del magnífic altar (offero 

quoque pro manibus tabulam argenteam ante ipsum altare mirifico opere comptam)38. La taula en 

qüestió, i alguns altres ornaments aportats per Emerald, completaven de fet una primera 

dotació oferta dos anys enrere per l’anterior bisbe, Riculf, els objectes de la qual havien 

format per tant el nucli inicial del tresor catedralici39. Entre aquests llegats per Riculf hi ha 

dues tabulas eburneas i també un altare argenteum, que de cap manera han de ser considerats 

mobles d’altar. Les taules d’ivori deurien procedir de l’enquadernació d’algun manuscrit, 

mentre que l’altar de plata és evidentment un altaret portàtil, on tal vegada s’hauria celebrat 

la Missa abans de la dedicació de l’altar major catedralici l’any 917.  

 

La donació del frontal per a l’altar major de la seu rossellonesa, doncs, va córrer a càrrec del 

bisbe consagrant el 917, Emerald. No sabem pas com deuria ser aquesta taula, ni en 

coneixem cap altra notícia d’època posterior. Fins quan es va conservar? En quines 

circumstàncies va desaparèixer? No ho sabem.  

 

En canvi, la historiografia proporciona notícia d’un suposat segon frontal d’altar 

documentat a la mateixa catedral d’Elna, un segon frontal teòricament vinculat amb la 

                                                 
36 A banda del conservat a Girona (amb el baldaquí), hi ha notícia de retaules gòtics a les catedrals de 
València, Mallorca i la Seu d’Urgell, així com a les capelles reials de Barcelona i Perpinyà (DALMASES 2008d, 
p. 63). 
37 Tan antiga és la referència que sobrepassa el marc cronològic d’aquest treball. La consagració es vincula a 
un edifici evidentment anterior a l’actual obra romànica, alçada durant el segle XI (PONSICH 2003, p. 132-134). 
38 ORDEIG 1993-2004, doc. 44, I, p. 103-104. 
39 El document s’ha publicat en múltiples ocasions, encara que generalment considerat com el testament del 
bisbe (PALAZZO 2004, p. 713-714). De fet, la consagració del 917 esmenta tant aquesta dotació (cartam 
donationis) com el testament de Riculf, que són, per tant, dos documents distints (PONSICH 2006, p. 213; edició 
del text: p. 212-214) 
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consagració ja de l’edifici romànic (o del seu altar major) l’any 106940. Molt em temo, però, 

que aquest segon frontal en realitat no va existir. No està pas documentat en cap font 

escrita d’època medieval, i de fet la seva existència ha estat suposada només a partir d’una 

mala interpretació de les fonts i de la història moderna del conjunt ornamental. La qüestió 

es complexa però val la pena d’aprofundir-hi breument, per a treure’n definitivament 

l’entrellat. 

 

Suposadament, aquest segon frontal hauria estat ofert pels comtes del Rosselló Gausfred II 

i Adelaida, els quals van col�laborar activament en el finançament de les obres de la catedral 

romànica d’Elna i estan directament relacionats amb l’erecció d’una bonica ara d’altar de 

marbre amb decoració lobulada, del característic tipus narbonès, que es conserva encara 

avui a la mateixa catedral. L’ara en qüestió s’acompanyava de dues plaques amb una 

inscripció on es confirma la comitència comtal per a la mateixa (però on no s’esmenta pas 

la donació de cap taula de plata)41. Una bona colla de segles més tard, l’any 1724, es va 

desmuntar un gran retaule gòtic que s’havia col�locat al segle XIV darrera de l’altar, i es va 

reutilitzar aquesta ara de marbre lobulada per a decorar la part davantera de l’altar modern, 

utilitzada en certa manera com a frontal. A la part central del marbre s’hi va afegir una 

inscripció commemorativa de la reforma vuitcentista, i en aquesta inscripció s’afirmà, 

erròniament, que el retaule desmuntat era un moble del segle XI vinculat al comte 

Gausfred42. És aquesta inscripció el què ha fet creure a la historiografia l’existència d’un 

segon frontal, existència que va ser plantejada inicialment per l’autor d’un recull 

d’inscripcions medievals publicades el 183743. Tota la resta de fonts desmenteixen 

absolutament aquesta hipòtesi, de manera que es pot assegurar que no hi hagué, a Elna, cap 

frontal donat el 1069 pels comtes del Rosselló. 

                                                 
40 Les referències a aquest segon frontal en la historiografia catalana es basen sempre en un apunt de Josep 
Gudiol al segon volum de Els Primitius, on afirma que, a banda del frontal preromànic (el d’Emerald), la 
catedral d’Elna “en posseí un altre que li fou successor i que degué ésser fet en 1069, quan va efectuar-se la 
nova consagració de l’altar” (GUDIOL 1927-1955, II, p. 32-33). Gudiol parteix d’una informació errònia de 
Charles Rohualt de Fleury, que parla d’un revètement d’argent de l’altar catedralici conservat fins al 1724 
(ROHAULT DE FLEURY 1883, I, p. 197). 
41 Les dues plaques amb la inscripció, que encara es conserven, anaven col�locades aparentment als flancs de 
l’altar romànic (PONSICH 1993c, p. 214). 
42 La inscripció del 1724 s’ha publicat en diverses ocasions, i fins i tot es pot veure en una fotografia publicada 
a la Catalunya Romànica (PONSICH 1993c, p. 214c). Comença dient: “ARAM ARGENTEAM XI SAECULO. 
GAUFREDO RUSCINONENSIUM COMITE, HUIC SACRAE MENSAE IMPOSITAM (...)” (BRUTAILS 1887, p. 71). 
43 L’autor d’aquest recull epigràfic publicat a les Memòires de la Societé archéologique du Midi, el marquès de 
Castellane, explica en el comentari de la inscripció de les plaques que flanquejaven l’altar d’Elna (no pas de la 
inscripció de la mateixa ara, que és del segle XVIII) que el “revetement d’argent de cet autel consistait en une 
plaque de 9 pieds de long sur 3 pieds 7 pouces de large” (CASTELLANE 1836-1837, p. 71). Aquesta 
interpretació és la que va ser recollida per Charles Rohualt de Fleury (vegeu n. 39) i, a través d’ell, arribà a 
Gudiol. 
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Relacionat amb tot aquest assumpte, un altre punt problemàtic al voltant del frontal d’altar 

d’Elna (el de l’any 917) és la suposada descripció que en dóna un inventari tardà del tresor 

catedralici, redactat el 26 de febrer l’any 155044. En una monografia dedicada al mobiliari 

litúrgic de la catedral rossellonesa, Marcel Durliat suposa que la llarga descripció d’un 

frontal que hi ha en aquest inventari es refereix, o bé al frontal de 917, o bé al suposat 

frontal ofert pels comtes el 106945. El propi editor de l’inventari, Raymond de Lacvivier, 

considerava ja que el “frontal ab tres peces d’argent sobre endaurat scultat” era 

efectivament un dévant d’autel de plata. Tanmateix, si ens fixem bé en la terminologia 

emprada i en la descripció, molt minuciosa, de l’obra, sorgeixen una colla ben empipadora 

de dubtes: 

 

“Item, un frontal ab tres peces de argent endaurat scultat, ab molta padraria de 

diverses colors, ab noranta y nou botons d’argent sobre daurats, ab flochs de seda 

verda que y ha en dit frontal; es asaber a la primera pessa, cinch madallas scultades ab 

sants y santes, y entre madalla y madalla ha una creu de sant Andreu ahont ha molt 

pedres y la del mig major, y una rosa ab una pedra grossa al mig; y son [a] la primera 

pessa quatre creus y quatre roses: Item ha en dita pessa frontal, alt y bax, uns entorns 

de argent sobre deurat gornits de padreria, ço es dos pedres petites y una grossa, per 

orde, tant ait com bax, en que y ha, en lo alt desesset pareils de pedres xiques, e altres 

tantes bax..., y trenta dos pedres grosses, ço es setze alt y tantes bax... (y faltan 21 

pedres xiques y 7 pedres grosses...)”.46 

 

De quina peça s’està parlant, aquí? És possible identificar aquesta descripció, com fa 

Durliat, amb una taula d’altar d’època romànica o preromànica? No ho tinc gens clar. Des 

del meu punt de vista, la descripció no al�ludeix a una taula sòlida d’orfebreria sinó més 

aviat a un frontal de tela, a un pal�li d’altar certament luxós, ornat amb una exuberant dosi 

                                                 
44 L’inventari es consigna en el moment d’accés a la dignitat de sagristà del canonge Miquel d’Oms. Es 
conserva als Arxius Departamentals de Perpinyà, i va ser publicat la perpinyanesa Revue Catalane a principis de 
segle XX (LACVIVIER 1911, p. 71-75). 
45 Desconeixent la problemàtica que acabo de referir, Durliat creu més probable que la descripció es vinculi 
amb el suposat frontal del segle XI (DURLIAT 1954a, p. 148-150). La idea apareix també la introducció, 
redactada pel mateix Durliat, del catàleg de l’exposició d’art orfebre del Rosselló i el Llenguadoc celebrada el 
mateix 1954 a Perpinyà (DURLIAT 1954b, s.p.) 
46 LACVIVIER 1911, p 73-74. 
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d’elements metàl�lics i de pedreria, com d’altra banda era prou freqüent en teixits 

tardomedievals i postmedievals47. 

 

Hi ha nombroses raons que m’inclinen a desestimar que el text es refereixi a una taula 

metàl�lica. En primer lloc, el mateix terme de “frontal” que identifica la peça, terme que ja 

hem vist que a Catalunya no s’utilitza mai com a sinònim de taula d’altar, sinó que identifica 

sempre elements tèxtils. En segon lloc, la descripció parla d’un frontal amb tres peces 

d’argent, no pas –com interpreta Durliat– d’un frontal i de dos laterals d’altar. Aquestes tres 

peces de plata poden ser elements metàl�lics aplicats al teixit (potser fins i tot amb 

decoració cisellada o repussada en baix relleu), si no és que poden identificar-se més 

senzillament –més probablement– amb aplicacions de tela argentada, és a dir amb elements 

brodats en alt relleu. En tercer lloc, no se m’acut que una taula de metall pugui dur 

incorporats flocs de seda verda ni tampoc botons daurats, i en canvi tots dos elements són 

perfectament plausibles en la decoració d’una obra tèxtil. I quart: tant les medalles com els 

entorns de plata em semblen també més fàcilment integrats en un pal�li de tela que no pas 

destriables d’una taula, on el metall cobreix naturalment tota la superfície. 

 

Tinc encara dues consideracions més en contra de la identificació del frontal amb una taula. 

Per una banda, el repertori ornamental consignat, especialment aquesta combinació de 

roses i de creus, és lluny de la imatgeria que coneixem per a les taules del segles X i XI, on 

predomina sempre el repertori figuratiu. Aquí la figuració descrita es redueix als sants i 

santes dels medallons, i en canvi manca (si hi fos, per què no es descriu també?) la 

necessària figura central que caracteritza les composicions de totes les taules antigues. I per 

altra banda, el frontal i totes les altres peces consignades en l’inventari es localitzen en un 

armari fixat a la paret de la sagristia, ben tancat amb dues portes i quatre claus. Difícilment 

tres taules de metall de les dimensions que se suposen a un frontal i a dos laterals d’altar 

s’haurien pogut encabir en aquest armari, mentre que un pal�li de tela, tot i els ornaments 

argentats, necessita de molt menys espai d’emmagatzematge. 
                                                 
47 Però és difícil de localitzar exemples conservats. Una peça que podria comparar-se al frontal d’Elna per la 
incorporació de figuració metàl�lica i altres elements d’orfebreria a una base de seda és l’anomenat Paliotto 
Carandolet que guarda el tresor de la catedral de Palerm (GUASTELLA 1995, p. 123-127). Es tracta d’un 
luxosíssim frontal del segle XVI (que reutilitza diversos materials del XIII), la banda superior del qual (que 
funcionava autònomament) té incorporades perles, pedreria i filigrana de plata, així com una cinquantena de 
plaques esmaltades, sis petites àguiles elaborades amb làmina de plata daurada, i encara una imatge central de 
la Mare de déu, en or (fig. 5.12). La comparació és encara més pertinent si es llegeix la descripció de la peça 
continguda en un inventari del 1606, on (com al frontal elnenc) es destaca la decoració a base de rosetes 
perlades i medalles de plata: “Item frontale incarnatum reccamatum perlis cum cordonis ex auro filato 
decoratum cum quadraginta et quinque rosetis ex argento et quator medaglis etiam ex argento et quinque 
rosetis argentei, cum septis perlis in unaquque earum rosetarum (...)” (ÍDEM, p. 125). 
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En fi, em temo doncs que no hi ha res que permeti suposar que la descripció conservada 

del 1550 al�ludeix a una taula del segle X. De fet, no és pas impossible que la vella taula 

donada pel bisbe Emerald s’hagués mantingut un cert temps a l’altar major de la catedral 

d’Elna, però la documentació no en fa pas mai cap esment. Tal vegada, com en d’altres 

seus catalanes, la peça va acabar formant part d’un parament d’altar més ampli plenament 

desenvolupat en època gòtica. Ja hem vist com al segle XIV l’altar elnenc es dotà d’un 

retaule monumental de plata, que està ben documentat a la dècada del 138048 i que potser 

podríem assimilar al model del retaule conservat de Girona, que també data del segle XIV49. 

Aquest retaule gòtic és, precisament, el moble retirat l’any 1724 que ha ocasionat la 

confusió historiogràfica de la que s’ha parlat. Els canonges, per cert, el substituïren per una 

gran estructura columnada segons la moda tardobarroca, no sense oposició dels vilatans50.  

 

Però és molt improbable que el frontal del segle X arribés al 1724 i el fet que aleshores 

s’utilitzés la vella ara de marbre com a frontal d’altar sembla confirmar que no hi havia cap 

altra peça que pogués exercir com a tal. En resum, les úniques dades segures que tenim 

sobre l’existència de mobiliari altmedieval d’orfebreria a la catedral d’Elna són les de la 

dotalia del 917, de manera que només un únic frontal d’altar pot afirmar-se amb tota 

seguretat que hi existia. Ni la descripció de l’inventari de 1551 sembla referir una taula 

d’altar, ni s’ha de confondre el retaule de plata gòtic desmuntat el 1724 amb el frontal del 

segle X (ni amb una altra taula romànica que mai no va existir). 

 

 

 

 

5.2.2. La catedral de Vic 

 

                                                 
48 El 1387 es destinaren dues columnetes de plata que havien sobrat de l’obra del retaule per a la fabricació 
d’un reliquiari de santa Eulàlia en forma de bust (BRUTAILS 1887, p. 45). 
49 El retaule gironí, en la seva formulació inicial, tenia un format horitzontal que s’adiu bé amb les mides del 
frontal d’Elna. Aquesta formulació inicial deuria estar enllestida cap a la dècada del 1330, mentre que en el seu 
format definitiu, amb l’addició de les parts elaborades per l’argenter valencià Pere Berneç, el frontal estava 
acabat el 1357 (DALMASES 2008a, p. 114-117). 
50 En efecte, la retirada del retaule gòtic va causar sensació, i el rebuig i les queixes ofeses dels habitants 
d’Elna (BRUTAILS 1887, p. 44-45). Els canonges van excusar la retirada en una memòria adreçada al bisbe i a 
l’intendent del Rosselló, justificant-la per la vellesa i el mal estat del moble. És en aquesta memòria que se’n 
donen unes mesures (une planche haute de 3 pieds 7 pouces et large de 9 pieds 3 pouces) que són, és clar, les que 
després van atribuir-se al suposat frontal romànic (vegeu n. 43). 
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A la catedral de Vic hi ha documentats sembla que dos frontals de plata, que decoraven 

respectivament a l’altar major dedicat sant Pere, i l’altar de la confessio inferior, que de fet 

estava igualment dedicat a l’apòstol. 

 

Tradicionalment s’afirma que la notícia més antiga sobre un frontal d’altar a la seu 

osonenca és en un antic inventari de l’any 957, dictat a la mort del bisbe Guadamir i que 

lògicament refereix els béns mobles que hi havia a l’edifici anterior al romànic del segle XI51. 

La referència, però, és molt succinta (tabula I), i apareix en una ubicació inhabitual dins del 

text de l’inventari, no pas al principi o en un lloc preeminent com passa generalment amb 

els mobles d’altar, sinó després de les referències a les creus, a l’Evangeliari i a diverses 

arquetes, justament entre els calzes i els encensers. És per això que em sembla que la taula 

consignada aquí no és pas un frontal, sinó algun altre tipus d’objecte, una tauleta de petites 

dimensions que podria correspondre’s per exemple amb un altar portàtil, amb alguna mena 

de díptic, o amb un placa de coberta de llibre desvinculada de l’enquadernació i 

reconvertida a imatge d’altar, segons hem vist en altres casos. 

 

Si tinc raó (tampoc no pot pas descartar-se del tot que es tracti d’un frontal), cal avançar 

fins al segle XI per a trobar documentació sobre els frontals d’altar catedralicis a Vic. Les 

primeres referències apareixen en dos testaments dictats l’any 1049, on s’al�ludeix 

aparentment a la taula de l’altar major. La primera es troba en les últimes voluntats d’un 

sacerdot anomenat Guitard, que llega a la catedral i ad ipsa tabula els beneficis extrets de la 

venda de diversos béns52. La segona és en el testament del levita i canonge Guifré, entre les 

deixes del qual hi un llegat una mica genèric d’unes unces d’or que van ad tabulam Sancti 

Petri53. Quatre anys més tard, el 1053, diversos testimonis (entre els quals, per cert, el 

cèlebre Ermemir Quintilià) juren al mateix altar catedralici el testament sagramental del 

monjo Enric, de la comunitat benedictina de Sant Pere de Casserres, i novament, entre les 

deixes hi ha dos mancusos que es destinen ad tabulam Sancti Petri54. Hi ha encara dos altres 

testaments una mica posteriors que novament destinen llegats a frontals. Són tots dos de 

l’any 1088. El primer correspon a un tal Miró Esteve, que llega ad tabulam Sancti Petri sedis 

Vici tres sous en moneda osonenca55, mentre que el segon és atorgat pel canonge Borrell 

Adroer i resulta especialment interessant perquè la deixa, en aquest cas de deu sous, va 

                                                 
51 GUDIOL 1927-1955, II, p. 28. 
52 DOC-56. 
53 DOC-58. 
54 DOC-62. 
55 DOC-108. 
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dirigida específicament a la taula de l’altar situat a la cripta: Et Sancto Petro de confessione dimito 

X solidos ad tabulam ipsius56. 

 

Si acceptem que totes aquestes referències esmentades evoquen veritablement mobles 

d’altar57, cal pensar que durant el segle XI es van fabricar o almenys projectar dos frontals a 

la catedral ausetana: el de l’altar major, que deuria elaborar-se cap a mitjans de segle però 

que –com és habitual en l’època– es deuria anar embellint o reformant sempre que n’hi 

havia la possibilitat (o la necessitat); i un altre potser una mica més tardà, i que podem 

imaginar més modest, que es va col�locar a l’altar de la cripta. 

 

D’aquest segon frontal de la cripta no hi ha cap altra notícia que el testament del 1088, i no 

pot descartar-se pas que la deixa es dirigís a un projecte finalment no realitzat, com passa 

algunes vegades. Tot al contrari, del frontal de l’altar major sí que sabem amb seguretat que 

va existir, perquè està ben documentat en èpoques posteriors. De primer, en un inventari 

de mitjans de segle XIII conservat al Liber Dotationum de la seu vigatana, que confirma que 

es tracta d’una obra de plata (tabula argenti)58, i després en almenys tres documents ja molt 

més tardans, d’època moderna. Dos són del segle XVII, i remarquen la presència d’un palit 

de plata encara col�locat a l’altar major. Anava habitualment tapat i es descobria només en 

algunes solemnitats especials, segons s’explicita en una consueta del 165859. També queda 

clar que era un frontal amb decoració esculpida (repussada), tal i com es fa palès en el 

registre d’una visita pastoral del 1666: frontale sive pali argenteum cum quibusdam imaginibus 

sculptum60.  

 

El tercer document, ja del segle XVIII, és especialment interessant perquè explica el motiu i 

el context de la destrucció de la taula, i també la quantitat (el pes, almenys) de la plata que 

contenia. Aquesta plata es va fondre per a proveir de metall la resistència antinapoleònica 

durant la guerra del Francès. El text, precisament, és una acta del lliurament dels objectes 

d’argent que no eren imprescindibles per al culte i que, per tant, es podien lliurar a la Junta 

Superior de Catalunya l’any 1809, per a la defensa davant de la invasió francesa. Hi apareix 

                                                 
56 DOC-109. 
57 I no són, per tant, donacions genèriques vinculades als altars segons el què es plantejava més amunt. Cosa 
que no sembla, però en la qual insisteixo perquè en cap d’aquests documents es fa esment al material de la 
tabula, que sí que sol esmentar-se sovint en aquest tipus de documents. 
58 Liber Dotationum, fol. CLII (GUDIOL 1902, p. 274). 
59 GUDIOL 1927-1955, II, p. 28, n. 3 
60 En època del bisbe Jaume de Copons (GUDIOL 1927-1955, II, p. 28, n. 3). 
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ben explícitament el pali de plata que pesa 250 unces i 8 sous, al costat de molts altres objectes 

menors que permeten superar la suma de 1100 unces de plata donades61. 

 

Així com és coneguda, doncs, la data de la desaparició del frontal, resulta en canvi 

complicat establir el moment de la seva creació i quins en foren els comitents. Atribuir-ne 

la promoció al bisbe Oliba semblaria raonable, tenint en compte la seva contribució en 

l’ornamentació sacra de l’abadia de Ripoll, tan més espectacular, i també podria tenir cert 

sentit vincular-ne la creació amb la consagració de la catedral romànica de l’any 1038. 

Tanmateix, hem vist com les dates dels llegats ad tabula són totes posteriors a la mort 

d’Oliba el 1046, i pel què fa a l’acta de consagració, el seu text no fa pas cap esment que 

pugui fer pensar en la donació d’una taula, com sí que passa, per posar un exemple, en la 

contemporània dotalia de la catedral de Girona. Una possibilitat és que el frontal fos 

efectivament elaborat en època d’Oliba, i que les deixes documentades siguin donacions 

per a la seva millora i enriquiment, però la reunió de tres llegats en un període de temps 

reduït al voltant del 1050 potser apunta cap a una altra direcció.  

 

En aquest sentit, podria ser que aquestes donacions del tram central del segle XI 

coincidissin amb el procés de creació del moble. Caldria vincular-lo, aleshores, al govern 

episcopal del successor (i nebot) d’Oliba, Guillem de Balsareny, home ben relacionat, per 

cert, amb l’aleshores ja anciana comtessa Ermessenda, significativament una de les 

promotores del cèlebre i contemporani frontal d’or de Girona. La hipòtesi no té base 

documental, però em sembla força enraonada, tal i com he explicat ja en un capítol 

anterior62. 

 

En la comparativa entre Ripoll i la catedral de Vic, institucions properes i que durant la 

primera meitat del segle XI queden sota les mateixes mans d’Oliba, la desproporció de 

l’ornat entre el centre monàstic i la catedral resulta en certa manera sorprenent. Mentre a 

Ripoll veurem de seguida que hi havia sis taules d’orfebreria, i encara un baldaquí de plata, a 

la catedral osonenca només l’altar major, i tardanament potser també el de la cripta, són 

obsequiats amb mobles metàl�lics de categoria. L’explicació d’aquesta diferència rau 

possiblement, no pas en la figura d’Oliba, sinó en la dels seus familiars cerdans, que són 

actius promotors d’obres artístiques en els seus comtats però que, lògicament, tenen menys 

                                                 
61 L’acta, que es conserva a l’Arxiu Capitular de Vic, està publicada i reproduïda fotogràficament a: BRACONS 
2008, p. 91. 
62 Capítol 4, p. 201. 
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interès en proporcionar cobertura ornamental a una seu episcopal que queda fora del seu 

territori i és, finalment –tot i la presència d’Oliba al seu capdavant– una aliada ferma dels 

comtes de Barcelona, no pas sempre ben avinguts amb el llinatge cerdà. També cal 

entendre que el sentit de vinculació familiar dels monestirs, tant habitual i característic en 

els primers temps del feudalisme, no sol repetir-se en les diòcesis que depenen sempre de 

l’aparell administratiu de l’Església, i en darrer terme de Roma, i que per tant no poden ser 

controlades amb tanta fermesa pels poders laics. Això no vol dir que no hi hagi comitència 

laica per a les obres catedralícies, naturalment (tot al contrari, de fet, almenys durant el segle 

XI), però és un interès més genèric i que, en relació amb els mobles orfebres, sembla que se 

centra de manera més exclusiva en l’altar major. La dotació de les catedrals és, en certa 

manera, una actuació sense tants beneficis “personals” directes, mentre que la dotació de 

les esglésies de protecció comtal permet de manera més senzilla el control de les riqueses 

laiques ofertes als tresors monàstics, així com –qüestió gens irrellevant– el seu possible 

futur retorn a mans dels promotors. 

 

 

5.2.3. La catedral de la Seu d’Urgell 

 

La documentació referida a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell ofereix notícia 

també sobre dos frontals d’altar vinculats al conjunt catedralici. Totes dues taules semblen 

haver pertanyut originàriament al grup episcopal del segle XI, la construcció del qual es 

relaciona amb el bisbe Ermengol, i no pas amb la majestuosa obra del segle XII que ha 

arribat fins als nostres dies (dins de la qual, emperò, s’haurien incorporat, com és lògic). De 

les dues peces, una, la més important i a la que es refereixen més textos, havia d’ornamentar 

l’altar major de la catedral de Santa Maria, mentre que la segona es destinava a un altar 

secundari precoçment dedicat al bisbe sant Ermengol63. 

 

Totes dues taules semblen esmentades per primer cop en el testament d’un personatge 

anomenat Arnau Salla, que data del novembre 1051. L’individu era, amb certa seguretat, un 

laic, membre de la noblesa local, que llega respectivament una unça al frontal de l’altar 

major i una altra al de sant Ermengol (uncia I ad ipsa tabula Sancte Marie Sedis Vico Urgello, 

alias ad ipsa tabula sancti Ermengaudi eiusdem loci)64. Tot i que en aquest text persisteix el dubte 

                                                 
63 Un altar sota l’advocació de sant Ermengol es documenta ja l’any 1044, a la capçalera de la catedral del 
primer romànic edificada precisament sota les ordres del bisbe santificat (CARRERO 2010, p. 258). 
64 DOC-61. 
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sobre si la referència a les tabulae implica frontals o bé refereix de manera genèrica la mensa 

dels altars, els documents posteriors són més explícits a l’hora d’esmentar mobles de plata, i 

conviden, doncs, a valorar també així els esments d’aquest primer diploma. 

 

No sabem si la deixa del 1051 implica que les dues taules s’estaven realitzant en aquell 

moment. De fet, per a la taula de l’altar major hi ha un extraordinari nombre de llegats, que 

en certa manera poden agrupar-se en dues fases: la primera (menys clara) entre 1051 i 1105, 

és a dir al llarg de tota la segona meitat del segle XI; la segona, molt més concreta, entre 

1119 i 1135. La primera de les fases inclou llegats que, com ara deia, molt probablement es 

fan a una taula ja instal�lada a l’altar major, i certifica el costum de fer donacions 

directament als mobles de les esglésies, per tal d’embellir-los o per a conservar la seva 

decoració metàl�lica. Fins i tot (i aquesta idea em sembla molt interessant, tot i que 

difícilment constatable en les fonts), no pot descartar-se que les deixes als frontals fossin en 

darrera instància gestionades com a fons econòmic per a la reforma o restauració dels 

mobles en cas de necessitat, i que per tant, no impliquessin necessàriament una intervenció 

immediata. La segona fase de donacions, en canvi, molt més concentrada en el temps, 

veurem de seguida que reflecteix segurament la creació d’un moble nou, o almenys una 

gran reforma de la taula primitiva. 

 

Tant en la primera com en la segona fase, les donacions al frontal de l’altar major catedralici 

són fonamentalment llegats testamentaris, com de costum. Els repasso a continuació, 

parant especial esment en els que confirmen amb absoluta seguretat l’existència de la taula, 

que ocasionalment se’ns diu que era de plata65. 

 

1) L’any 1051, el levita Oriol havia deixat una copa i un cifo de plata ad ipsa tabula Sancte 

Marie, objectes que segons el text estaven aleshores empenyorats a l’abat Guillem de Sant 

Sadurní Tavèrnoles, que havia de donar dues unces d’or en cas de voler-se’ls quedar 

definitivament66. 

 

                                                 
65 Malgrat això, bona part de les donacions són en or. Cal recordar, però, que tots dos materials podien 
combinar-se i que, en tot cas, la plata anava gairebé sempre daurada. 
66 DOC-60. El testament és de l’octubre, una mica anterior, doncs al d’Arnau Salla. Com algunes altres dels 
documents referenciats aquí, l’esmenta ja Gudiol a Els Primitius (GUDIOL 1927-1955, II, p. 32) 
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2) L’any 1057, el noble Guillem llega una unça d’or ad tabula Sancta Maria entre altres béns 

destinats a altars i esglésies diverses, en un testament atorgat just abans d’emprendre una 

peregrinació a Compostel�la67. 

 

3) L’any 1072, un altre magnat urgellenc, Arnau Bernat, deixa set unces ad altario Sancte 

Marie sedis ad sua tabula, fórmula que confirma ara amb gairebé total seguretat l’existència 

prèvia del frontal de l’altar major de la seu68.  

 

4) Un esment encara més clar del frontal es mostra, l’any 1083, en el testament del bisbe 

Guillem Arnau de Montferrer69. Entre molts altres llegats, el bisbe concedeix el pom de la 

seva espasa (caput ense), que era possiblement d’or massís, ad Sancte Marie Sedis tabulam que est 

ante altare. El frontal, doncs, és aquí objecte ben explícit de la donació, i es confirma la seva 

existència prèvia i la seva posició, decorant la cara davantera de l’altar major de la catedral. 

 

5) En el testament d’una dama anomenada Amalatruda, de l’any 1086, hi ha una altra deixa 

ad tabula Sancte Marie Sedis, de tres unces70. 

 

6) L’any 1091 Arnau Bonfill deixa un mul a la catedral de Santa Maria, específicament ad 

opera de ipsa tabula. És possible que es refereixi al frontal d’altar, i que els beneficis de la 

venda de l’animal hagin de destinar-se a l’embelliment i millora del moble71.  

 

7) El 1095 hi ha un altre llegat d’un noble de la zona, anomenat Arnau, que concedeix ad 

ipsa tabula de argento una cota de malla i un casc. És naturalment el preu d’aquests dos 

elements allò que es destinarà al frontal (amb l’excepció de quatre unces, concreta el text, 

que s’han de pagar a Bernat Ramon de Noves), que per altra banda aquí torna a ser 

esmentat de manera explícita, incloent-hi el seu material, la plata, que fins ara no havia 

aparegut en la documentació72.  

 
                                                 
67 DOC-66. Al marge de la informació sobre el frontal, el document permet identificar una ecclesia dedicada al 
Sant Sepulcre en el conjunt catedralici urgellenc, església a la qual Guillem estava vinculat familiarment 
(afirma haver-la fundat el seu oncle) i a la qual llega una bona colla d’ornaments, encara que no pas una taula 
d’altar (CARRERO 2010, p. 266-267). 
68 DOC-85. En el mateix testament hi ha un llegat (pebre i uns vasos de plata) a la taula dels canonges (ad 
tabula canonicis), referència que interpreto com la taula del refetor canonical. Cal remarcar l’ús paral�lel de les 
dues accepcions del mot en el mateix text. 
69 DOC-99. 
70 DOC-105. 
71 DOC-110. 
72 DOC-119. 
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8) Entrant ja al segle XII, és a dir en la segona fase de donacions, trobem una primera deixa 

en el testament del noble Pere Gombau, que data del 1119. L’home fa diversos llegats a la 

catedral de Santa Maria (per exemple, a l’obra catedralícia), però comença específicament 

per donar un sou ad tabulam Sancte Marie refectionem, és a dir a la restauració o refeta del 

frontal catedralici73. A la vista d’aquest document i dels posteriors, crec raonable creure que 

es pretengué substituir el vell frontal del segle XI per una obra nova, no sabem si per causa 

de la malmesa del moble antic, perquè se n’havia utilitzat la plata o, senzillament, per la 

voluntat de disposar d’una obra nova més adequada al gust dels temps. Aquesta darrera 

possibilitat té un cert sentit si ens fixem en la cronologia de la substitució, que concorda 

perfectament amb l’etapa inicial de les obres de la nova i espectacular catedral romànica, 

obres empreses pel bisbe Ot precisament a partir de la dècada del 1110. Un nou edifici, i un 

nou altar major, potser reclamaven una nova taula... 

 

9) Dos anys després, el 1121, novament la tabula catedralícia és objecte del llegat d’un alou 

(és a dir, de les rendes d’un alou) en el testament de Ramon Bernat74. Si la referència és, 

aquí, una al�lusió al frontal o a l’altar complet es fa difícil d’assegurar, per la pròpia 

naturalesa del llegat, que cal entendre que era algun tipus de renda a percebre anualment. 

Potser es tracta d’una donació genèrica a l’altar, doncs. En tot cas, en el mateix testament hi 

ha un altre llegat (de dues parts de la venda d’un mul) ad ipsa tabula de Santa Maria de Adrall, 

que o bé referencia un altre frontal, en aquest cas vinculat a l’altar de l’església de la 

població d’Adrall, veïna de la Seu, o bé torna a ser una al�lusió més senzillament a l’altar 

d’aquest temple, cosa que sembla més raonable de pensar75. 

 

10) En canvi, i per acabar el repàs, la referència al frontal de plata és inequívoca en el 

testament del comte Ermengol VI, que data d’uns quants anys després, 1133. Té una certa 

relació amb l’anterior, perquè es tracta també d’un llegat periòdic, encara que les condicions 

(i les quantitats) són distintes. El comte concedeix a la catedral urgellenca 100 morabatins 

anuals, en or, específicament derivats dels que rep anualment de les pàries dels estats 

andalusins de la frontera (de ipsa paria de Hyspania). D’aquest centenar de morabatins, en 

destina 50 ad ipsa tabulam altaris beate Marie argento operiendam, és a dir per a la cobertura 

metàl�lica del frontal d’altar (que, naturalment, tenia ànima interna de fusta). El text és 

fonamental perquè confirma que la taula s’havia hagut de refer completament en aquest 
                                                 
73 DOC-138 
74 DOC-140 
75 Gudiol creia tractar-se, a Adrall, d’un frontal d’altar (GUDIOL 1927-1955, p. 32), cosa que no veig clara però 
que, evidentment, tampoc no és impossible. 
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segon quart de segle XII, o més probablement que era un moble nou, que substituïa l’obra 

de l’antiga catedral. 

 

És probable que també fos dirigit a la nova taula d’altar una altra deixa important de vora 

l’any 1136, deixa en la qual no s’especifica la taula d’altar sinó que s’adreça de forma general 

ad operem auri vel argenti sancte Marie altaris. Aquest llegat, obra del sagristà de la seu, Gombau, 

permet intuir que els objectes preciosos de l’ornat de l’altar major de la catedral havien estat 

requerits per a alguna qüestió, i es procedia aleshores a restituir-los76. En realitat, hi ha 

efectivament testimoni documental de la requesta de la plata del tresor urgellenc per part 

del poder laic, en un document del mes de gener del 1135. Estranyament no és el comte 

Ermengol VI (que aleshores es trobava a Castella) qui reclama el metall catedralici, sinó el 

comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, que concedeix a la seu, a canvi de de vuit lliures, 

disset unces i dotze sous de plata fina, la senyoria de la localitat de Montellà77. La quantitat 

de plata és considerable, però no sembla prou alta per a suposar el desmantellament del 

nou frontal que s’havia fet o que s’estava fent per a l’altar major de Santa Maria. 

 

Encara dins la catedral urgellenca, el frontal de l’altar de sant Ermengol, per al qual hem 

vist abans una primera deixa l’any 1051, reapareix en un altre llegat trenta anys després, el 

1084. És en el testament d’una dama anomenada Estefania, esposa de Tedball, que 

concedeix dos anells d’or a la taula, tal vegada per fer-hi afegir el metall78. Potser, s’hi havia 

de renovar el daurat, per exemple, qüestió sempre delicada i per a la que feia falta fondre 

una certa quantitat d’or, que els anells podien proporcionar. 

 

És possible que hi hagués encara un tercer frontal al conjunt episcopal urgellenc, no pas a 

la catedral de Santa Maria sinó a l’església de Sant Pere, una de les cinc que conformaven al 

segle XI l’impressionant conjunt episcopal urgellenc, i estretament vinculada, litúrgicament, 

                                                 
76 DOC-152. 
77 Com en altres ocasions, no es tracta de la usurpació de la plata sinó d’un contracte econòmic rigorosament 
pautat (BARAUT 1988-1989, doc. 1446, p. 255-256). Malgrat la datació tardana d’aquest document, n’hi ha un 
altre de 1119 on ja s’esmenta –prou vagament, però– l’empenyorament de la plata catedralícia a canvi de les 
terres de Montellà (BARAUT 1988-1989, doc. 1313, p. 140). El tresor de la Seu també oferia recursos 
econòmics als comtes locals, i així el 1160 es concedeixen a Ermengol VII quandam ferratam argenteam et 
quendam calice aureum cum lapiodibus preciosis insertis, però amb la condició expressa de no fer-los fondre ni 
vendre’ls, sinó per a sevir de penyora (DOC-165). 
78 DOC-100. Una altra possibilitat és que es volgués afegir els anells al frontal a manera de presentalles, cosa 
que tanmateix no s’afirma (ni sembla que es pretengui) en el text del testament, on la deixa en segueix una 
altra de dos sous a l’obra de la galilea catedralícia. 



 

271 
 

amb l’edifici catedralici79. Hi ha dos llegats en anys molt pròxims que permeten suposar 

raonablement l’existència d’aquest nou (tercer) frontal d’altar, malgrat que enlloc 

s’especifica que sigui una peça de plata o metall. El primer és de l’any 1116 i correspon al 

testament del noble local Guillem Bernat, que concedeix una unça de plata ad tabulam Sancti 

Petri de ipsa Sede80. Tres anys més tard, en el testament del prepòsit cardenalici Ramon 

Bernat, hi ha també diversos llegats destinats a l’obra de restauració del frontal (ad 

restaurationem ipsius tabule Sancti Petri; ad tabulam Sancti Petri et eius opere), cosa que de fet 

pressuposa l’existència d’una taula anterior81. És interessant que en el mateix testament 

s’esmenti una altra deixa per a la realització presumiblement d’un baldaquí (pro opus 

cimborio), obra de la qual no es torna a parlar en l’extensa documentació urgellenca posterior 

i de la qual no sabem res; potser, senzillament, perquè no va construir-se82. Tampoc del 

suposat frontal de Sant Pere, en realitat, se’n sap altra cosa més. Dubto que es pugui 

identificar amb el frontal pictòric que, de procedència urgellenca però indeterminada, es 

coneix com a “frontal dels apòstols” i es conserva al MNAC (fig. 5.13), perquè les taules 

pintades, sense valor material, no són mai objecte de referència documental, i aquesta en 

seria una excepció realment notable83. 

 

Deixant de banda el mobiliari de Sant Pere, cal dir encara una darrera cosa de les taules 

d’orfebreria de la catedral de Santa Maria: deurien desaparèixer totes dues, la de l’altar 

major i també la de l’altar de sant Ermengol, en el marc del conflicte armat entre el bisbat 

urgellenc i la noblesa feudal del seu entorn, encapçalada pels vescomtes de Castellbó i els 

seus aliats els veïns comtes de Foix. Aquest particular i duríssim conflicte, desfermat per la 

resistència feudal a l’expansionisme patrimonial i jurisdiccional dels ambiciosos mitrats 

pirinencs, implicà un atac en tota regla a la vila episcopal de la Seu l’any 1195 o 1196, dins 

el qual es posa a setge la catedral tot just recentment conclosa84. Els canonges resistiren un 

temps tancats a l’interior de l’edifici, però finalment els assaltants entraren a l’església i la 

                                                 
79 El de la Seu d’Urgell és el més tardà dels conjunts episcopals múltiple de la Catalunya medieval, segons ha 
estudiat Eduardo Carrero. L’església de Sant Pere, avui dedicada a Sant Miquel, és l’única que resta del 
conjunt del segle XI (CARRERO 2010, p. 260-262).  
80 DOC-134. 
81 DOC-137. 
82 La falta d’informació fa difícil de resoldre la qüestió amb certeses. En tot cas, no fóra estrany que s’hagués 
projectat dotar l’altar major amb un baldaquí, perquè en aquests anys hi ha un evident interès en magnificar el 
santuari de l’església de Sant Pere, la segona en importància del conjunt episcopal. En aquesta mateixa època, 
l’absis es decorà amb riques pintures murals (conservades al MNAC), la iconografia de les quals s’ha posat en 
relació amb la reforma gregoriana (WUNDERBALD 2003). 
83 Tanmateix, aquesta hipòtesi ha estat plantajeda recentment: CASTIÑEIRAS 2014b, p. 50. 
84 És justament aquest conflicte el què motiva l’acabament apressat de les parts altes de l’edifici, que complia 
funcions defensives de vital importància (DURAN-PORTA 2005-2006, p. 26). El conflicte entre el bisbat i la 
noblesa es pot relacionar, encara que tangencialment, amb el fenomen càtar (GASCÓN 2009) 
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saquejaren completament: no pot haver-hi dubte que robaren els ornaments dels altars, 

incloses les dues taules85. Quan, al cap de 50 anys, es redactà un memorial dels greuges 

causats pels nobles a l’església urgellenca durant els anys més durs del conflicte armat, 

s’explicà amb detall el saqueig catedralici i se n’avaluaren les pèrdues. Els feudals es 

descriuen asportando secum cruces argenteas, thuribula, textus, pelves et canadellas, pannos sericos et alia 

ornamenta ecclesie, així com també la documentació catedralícia, i tot plegat amb un cost 

enorme, superior als 200.000 sous (excedit summam duccentorum milium solidorum)86. 

 

L’acció dels assaltants a la catedral de Santa Maria va causar sensació: deuria ser brutal, i per 

altra banda menystenia 150 anys de legislació en favor de la impunitat dels edificis 

eclesiàstics. Els comtes d’Urgell, generalment allunyats del conflicte polític i militar que 

s’esdevenia al nord dels seus territoris, i més aviat neutrals amb les parts en conflicte (o 

incapaços de resoldre’l), aquesta vegada s’afanyaren a prestar suport al bisbe, i almenys 

recuperar el bon estat i el culte a la seu de Santa Maria. L’onze d’agost del 1196, la comtessa 

Elvira, esposa d’Ermengol VIII, concedia del seu patrimoni personal una amplia sèrie de 

béns i rendes ad mense altaris argentum restituendum, entre els quals vint marcs de plata i una 

copa del mateix metall, així com una sumptuosa tela de seda que hem de suposar 

reconvertida en pal�li o drap d’altar87. La deixa va ser completada per dues altres donacions 

efectuades el mateix dia respectivament pel bisbe i pels canonges catedralicis, igualment 

destinada vel necessitate urgente argentum ab altari tollere audeat vel presumat88.  

 

No sabem si d’aquestes donacions (que difícilment cobrien totes les pèrdues ocasionades 

per l’atac nobiliari) en sortiria la plata per a la creació d’un nou frontal per a l’altar major, 

que substituís el que presumiblement s’hauria destruït en l’assalt. Sembla difícil que aquesta 

nova peça es pogués fer ràpidament, però el projecte bé deuria ser-hi, tal vegada ja vinculat 

des del principi a l’ornamentació completa de l’altar amb un conjunt ambiciós, propi de 

l’època gòtica. Aquest conjunt s’acabà realitzant però molt més tard, entre mitjan segle XIV 

                                                 
85 La hiperbòlica narració dels fets pel cronista de la croada albigesa Pierre de Vaux-de-Cernay parla de 
devastació i de sacrilegis comesos amb les hòsties consagrades i les relíquies del temple, amb els altars i amb 
les imatges del culte. En general, però, aquest tipus d’accions tenien la ben concreta finalitat del robatori de 
les peces sumptuàries (DURAN-PORTA 2009c, p. 95-96). 
86 DOC-215. El memorial inclou també les malvestats comeses a d’altres esglésies de la diòcesi urgellenca. 
S’ha publicat diverses vegades, i també en vàries ocasions se n’han analitzat les conseqüències des del punt de 
vista religiós i artístic (GROS 1996). 
87 DOC-195. 
88 Vegeu BARAUT 1992-1993, doc. 1883, p. 50. Les donacions de bisbe i canonges són igualment importants, i 
inclouen: el delme episcopal de la vila d’Arcavell per deu anys; i tots els rèdits del cementiri que cobrava la 
canònica, també per una dècada; i els 60 sous que els canonges pagaven per ingressar al capítol (PUJOL I 
TUBAU 1984, p. 591-592). 
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i principis del XV, i el resultat es descriu detalladament en un inventari de l’any 1573: incloïa 

(una mica a l’estil del què hi havia a la catedral de Girona) un gran retaule de plata, el 

corresponent frontal d’altar, i també un baldaquí89. Res no se’n conserva. 

 

 

5.2.4. La catedral de Girona 

 

El frontal d’or de la catedral de Girona és probablement la peça més ben coneguda i 

estudiada d’entre tot el mobiliari d’orfebreria romànic documentat a Catalunya. Hi ha 

notícia de les seves dues principals comitents, les comtesses Ermessenda i Guisla, i el fet 

que la taula es conservés in situ fins a començaments del segle XIX, quan la van fer fondre 

els ocupants francesos de Girona, ha permès que n’arribessin descripcions literàries de 

certa fiabilitat, i fins i tot una reproducció gràfica (tanmateix equivocada). La historiografia 

contemporània li ha prestat molta atenció, de manera que hi ha poques coses veritablement 

noves a dir sobre la peça, que va acabar incorporada a l’impactant conjunt d’ornaments 

d’època gòtica a l’altar major de Santa Maria. Aquest conjunt el formaven també els dos 

laterals i la taula postrera de l’altar (que s’han perdut igualment), i els espectaculars baldaquí 

i retaule quatrecentistes que, per fortuna, en aquest cas sí que s’han conservat90. 

 

Fins i tot quan va passar a formar part de del context decoratiu tardomedieval, el frontal del 

segle XI en va ser sempre la peça més destacada i reconeguda, d’entrada perquè era l’única 

elaborada a base de làmina d’or, i no de plata daurada91. La decoració hi deuria ser 

repussada, segurament en relleu baix, i es completava amb l’afegit d’una sèrie de plaques 

                                                 
89 La història d’aquest conjunt tardomedieval és complexa. La recollida d’argent per a realitzar-lo està 
documentada en 1347-1349 (PUJOL I TUBAU 1984, p. 592), però l’obra no es deuria concloure fins a principis 
del segle XV, moment en què es contractà els orfebres barcelonins Guillem Ballel i Romeu des Feu 
(MADURELL 1945-1946, IV, p. 98-106, i docs. 4-5-6, p. 299-303). L’ inventari del 1573 descriu profusament el 
conjunt, que deuria ser espectacular i d’elaboració costosa (PUJOL I TUBAU 1984, p. 600-603). Això podria 
explicar la tardança en produir-lo (es deuria fer segurament per parts). En aquest sentit, hi ha un parell de 
deixes del segle XIII (1247 i 1299) que potser ja caldria vincular a la realització (o almenys al projecte) del 
conjunt, potser de la primera obra que es deuria fer, que deuria ser tal vegada el frontal (BATLLE 1980b, p. 
385 i doc. 99, p. 413). 
90 Hi ha dues aproximacions encara relativament recents al mobiliari de l’altar gironí, la primera centrada en 
l’època romànica (MOLINA 2005) i la segona incloent tot el desenvolupament medieval (ESPAÑOL 2005). Cal 
dir que pràcticament totes les dades sobre la taula apareixen ja en un article dels anys 50 de l’arxiver catedralici 
Jaume Marqués, que és encara una referència ineludible i que utilitzaré també aquí, com a base, en repetides 
ocasions (MARQUÈS 1959). Menys interessant és un llibret de Maria Comas Ros que funciona com a estat de 
la qüestió, una mica antic (COMAS 1960, cap. 3). 
91 La història del elogis al moble és certament copiosa, tot començant pel comentari del rei Joan II, que va 
veure’l l’any 1471 i en va quedar meravellat (testificate sunt se non vidisse simile) (FITA 1873, p. 20). Des 
d’aleshores i fins al segle XIX hi ha un gran nombre de descripcions i comentaris sobre la peça (ARAGÓ 2004, 
p. 116-117). 



 

274 
 

esmaltades de dimensions considerables i decorades amb figuració, així com d’un 

extraordinari nombre de pedres precioses o semiprecioses encastades, entre les quals 

algunes gemmes procedents d’anells sigil�lars, amb inscripcions (com la que es conserva 

amb el nom d’Ermessenda) o amb imatges gravades. Tot plegat, així com la cronologia de 

la seva producció i la implicació de promotors relacionats estretament, permet de 

relacionar-lo força directament amb el frontal igualment auri que hi havia a Santa Maria de 

Ripoll, que molt probablement va servir-li de referent fonamental; si no en va ser model 

directe, almenys deuria funcionar com a objecte d’emulació, i potser fins i tot d’inspiració 

iconogràfica. 

 

Les notícies sobre la realització del frontal s’inicien l’any 1038, en el text que acompanya la 

signatura de la comtessa Ermessenda que rubrica l’acta de consagració de la catedral de 

Girona. Diu el text: Ermessendis, comitissae, quae eadem die ad honorem Dei et matris ecclesiae 

trescentas auri contulit uncias ad auream construendam tabulam92. La vídua de Ramon Borrell, 

doncs, oferia aquell mateix dia la més que considerable quantitat de 300 unces d’or per a la 

realització d’una taula d’altar93. 

 

Queda clar que la taula no es va elaborar per motiu de la consagració. És un projecte 

plantejat a posteriori, el què no ha d’estranyar donades les presses i la certa improvisació que 

hi hagué en la consagració de la catedral gironina, la fàbrica de la qual no estava pas 

acabada, ni molt menys94. El frontal d’or no va pas ornamentar, doncs, des del principi, 

l’ara de marbre de l’altar major, que encara avui és in situ. Aquesta ara és una bella peça de 

grans dimensions (uns 2’20 m. de llarg) i perímetre lobulat, segons la tradició de la 

província narbonesa, que sí que es deuria tallar expressament per a la consagració i que 

inclou, en un dels cantells curts, la signatura del bisbe Pere Roger (Petrus episcopus), germà 

d’Ermessenda95. Tanmateix la taula d’or s’hi havia de vincular finalment, perquè les mesures 

de la peça es corresponen prou bé amb les que es coneixen del frontal96.  

                                                 
92 DOC-44. 
93 El paper d’Ermessenda en l’empresa és celebrat tardanament en el Martirologi Romà de la catedral, del 
segle XIV, on s’afirma: tabulam auream ac crucem Deo et Sancte Marie obtulit, et Ecclesiam multis ornamentis orbavint 
(DOC-a18). 
94 El mateix text de l’acta de consagració resulta apressat i molt poc explícit en aspectes tan importants com la 
fixació dels límits diocesans o els bens amb què es dota el temple (JUNYENT 1992, p. 230-231). Tanmateix, la 
pressa en consagrar el temple podria ser deguda a la necessitat d’assegurar el control sobre els béns diocesans, 
en disputa amb la noblesa feudal (SUREDA 2008, p. 189-192). 
95 L’ara podria haver estat encarregada pel bisbe Pere (MOLINA 2005, p. 150-151), l’origen carcassonenc del 
qual s’avé amb l’elecció de la tipologia lobulada, que aparentment té l’origen al Llenguadoc (DURLIAT 1966). 
96 L’ara mesura poc o molt 2 metres de llarg, mesura que es correspon bé amb la mida documentada del 
frontal, que feia 12 pams i mig, és a dir uns 2’5 metres (ESPAÑOL 2005, p. 215). 
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El frontal de Girona, per tant, és un projecte únicament plantejat, i no pas acabat, el 1038. 

Tot i la responsabilitat financera d’Ermessenda, el projecte deuria elaborar-se en un context 

catedralici, en bona mesura pensat i dissenyat pel bisbe Pere Roger i el seu entorn 

eclesiàstic; com que el bisbe era germà de la comtessa, tot quedava a casa. Per descomptat, 

la producció del moble s’inclou en el procés de construcció de la nova seu romànica, i en 

aquest cas que l’embelliment del santuari deuria entendre’s com a part fonamental del 

projecte constructiu97.  

 

És probable que el frontal encara fos en procés de realització deu anys després de la 

consagració del temple, quan tenim notícia, l’any 1048, d’un llegat testamentari de dues 

unces d’or ad opera tabulae aurae aecclesiase Sanctae Mariae sedis Gerundae98. El testador és un 

noble anomenat Bernat Ermengol, el testament sagramental del qual és jurat pels 

testimonis a l’església de Sant Jaume de Barcelona. La dada és interessant, perquè confirma 

la implicació de la noblesa gironina, i en general de l’entorn cortesà dels comtes de 

Barcelona, amb la promoció de la taula: Bernat Ermengol era senyor de Fornells, i un home 

ben relacionat amb Ramon Berenguer I (a qui, en el testament, encomana la protecció dels 

seus hereus).  

 

La taula deuria enllestir-se al cap de molt poc temps. A més d’Ermessenda, una altra gran 

dama barcelonina hi va jugar un paper promotor destacat: la comtessa Guisla de Lluçà, 

segona esposa de Berenguer Ramon I i, per tant, nora d’Ermessenda99. La participació de 

Guisla en l’obra del frontal deuria ser molt important. No s’hi entendria, en cas contrari, la 

presència d’una placa esmaltada amb una figura femenina acompanyada de la inscripció 

GISLA COMITISSA ME FIERI IUSSIT, és a dir del retrat de Guisla com a donant, que ve 

reportat per totes les descripcions conegudes del moble. Aquest excepcional esmalt se 

situava, com veurem després, just a sota de la imatge central de la Mare de Déu que 

                                                 
97 Per entendre la importància del frontal d’altar, poden comparar-se les 300 unces d’or dedicades al projecte 
de la taula amb les 100 unces donades pels comtes de Barcelona-Girona abans del 1015 i emprades per Pere 
Roger per a tota la primera part de les obres catedralícies, incloent murs i cobertes del sector oriental 
(SUREDA 2008, p. 186-187). 
98 DOC-55. 
99 Per a la relació entre les dues dames, vegeu capítol 4, p. 199. 
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presidia la taula, i sembla atorgar per tant un paper decisiu en la promoció a la nora 

d’Ermessenda100. 

 

És raonable pensar que les dues dames van col�laborar econòmicament en el projecte, i 

tampoc no pot descartar-se que la donació d’Ermessenda recollida en l’acta de consagració 

del 1038 fos en certa manera una aportació familiar, comtal (Guisla, aleshores ja vídua, no 

va ser present en la consagració). Per altra banda, quan al segle XIX es va fondre la taula, 

l’or resultant sumava vora 400 unces, de manera que el llegat inicial d’Ermessenda no va ser 

pas suficient per a la seva consecució definitiva (ja hem vist, però, que també altres 

personatges de l’entorn comtal van participar en la promoció). 

 

En tot cas, la presència de la inscripció referida a Guisla aporta una dada transcendental 

(encara que per via indirecta) per a la datació concreta de la taula. El text identifica Guisla 

com a comtessa, i això el suposa escrit en un moment en què la dama, vídua de Berenguer 

Ramon des de l’any 1035, mantenia encara el títol comtal101. Més endavant, Guisla va ser 

casada (no se sap exactament l’any, però després del 1037, quan encara signa un document 

com a vídua) amb el vescomte Udalard II de Barcelona, i des d’aleshores apareix en els 

documents sempre com a vicecomitissa102. El canvi de dignitat s’esdevé, en primer terme, en 

un document del 1045, que serveix doncs com a terminus ante quem per a la realització de 

l’esmalt103. D’aquí cal concloure que la fase principal de creació de la taula d’altar se situaria, 

molt raonablement, entre els anys 1038 i 1045104. Significativament, durant aquesta època la 

vella comtessa Ermessenda, enfrontada amb el seu nét (Ramon Berenguer I), es retira a 

viure a Girona al costat del seu germà, el bisbe Pere, que mor el 1051. Sembla més que 

probable, doncs, que en els darrers anys de vida el bisbe carcassonenc ja hauria pogut 

oficiar davant de l’extraordinari moble, obrat sota la seva direcció i amb les riqueses 

proporcionades per les dues grans dames del llinatge comtal de Barcelona-Girona-Osona. 

 
                                                 
100 Part de la historiografia considera, fins i tot, que la iniciativa promotora ha d’atorgar-se a Guisla, tot i 
utilitzant la donació primera d’Ermessenda com a base de finançament (MARQUÈS 1959, p. 216.-217; ALTÉS 
1979-1980, p. 146). 
101 A la mort de Berenguer Ramon, a Guisla i al seu fill Guillem se’ls atorgà el títol de comtes d’Osona, 
mentre que la dignitat barcelonina quedava pel primogènit, Ramon Berenguer I, encara jove i sota el control 
de l’àvia Ermessenda. Guisla podia mantenir el títol comtal fins a esposar-se de nou. 
102 El matrimoni va pretendre, sense èxit, resoldre el conflicte entre els comtes i una part de la noblesa 
barcelonina encapçalada per la família vescomtal (RUIZ-DOMÈNECH 2006, p. 108-110). 
103 És el testament de l’oncle de Guisla, el noble Bernat Guifré de Balsareny; el vescomte Udalard, a més, es 
troba entre els testimonis (SABALA 1972, p. 32 i 39-41).  
104 Manuel Castiñeiras situa la producció del frontal entre 1038 i 1041, però vincula la data ante quem a la 
majoria d’edat de Ramon Berenguer I (CASTIÑEIRAS 2008b, p. 19), la qual cosa, de fet, no afectava pas a la 
dignitat comtal de Guisla. 
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Deixant de banda el llegat de l’any 1048 que hem comentat més amunt (que deu 

correspondre’s amb algun treball de finalització de la peça), més endavant el frontal hagué 

d’ésser reformat o modificat per motius que desconeixem, o bé senzillament se l’enriquí 

gràcies a la generositat de diversos testadors. Hi ha almenys tres llegats testamentaris en 

aquest sentit, durant el segle XII, que van dirigits directament a la taula. El primer és en el 

testament del poderós canonge Pere Bernat de Salt, de l’any 1118, que llega dos anells d’or 

per a ser explícitament afegits a la superfície del moble: dimito ad tabula eiusdem altaris duos 

annullos aureos qui ibi mitantur105. El segon, que data del 1132, és en el testament del prevere 

Berenguer Guillem, que aporta ad tabulam altaris Sanctae Mariae XL et I mancusos almodienses, 

en una deixa sembla que vinculada a una remodelació general de l’espai del cor de la seu 

gironina106. El tercer llegat és en el testament del noble Arnau de Llers i data ja del 1164: 

Arnau concedeix 100 morabatins ad tabulam sancte Marie sedis gerunde reficiendam, és a dir per la 

reparació del frontal107.  

 

Hi ha encara un quart llegat testamentari ad tabula del segle XII però que generalment no 

s’ha vinculat al frontal d’or, sinó que es creu dirigit a la creació ex novo d’una taula de plata 

(que s’hauria d’identificar amb un dels plafons laterals). El llegat en qüestió és ara obra del 

sagristà catedralici Guillem de Terrades i data de 1177, malgrat que es coneix només en una 

còpia del segle XV108. Guillem cedeix ad tabulam beate Marie dos cifos i les seves culleres de 

plata, sense especificar, però, que pretengui promoure la creació d’un moble. Tanmateix, el 

necrologi de la catedral afirma amb contundència que Guillem obsequià l’altar de la Verge 

amb una taula de plata: Gullelmus de Terradis Sacrista major qui tabulam argenteam altari Beate 

Marie Cathedralis fieri fecit109.  

 

Certament hi va haver, a l’altar major de la catedral de Girona, tres taules de plata que 

complementaven el frontal del segle XI, i que conformaven un autèntic altar de metall. 

Tanmateix, aquests tres taules es poden identificar molt clarament, segons les descripcions 
                                                 
105 DOC-136. El testament va ser publicat ja fa temps per F. X. Altés, que tracta amb detall sobre el llegat en 
qüestió. Altés afirma també que Pere Bernat de Salt tenia en propietat una certa part d’un altre anell, que 
estava en possessió d’un altre canonge catedralici, Ramon Pere Bonades; a la mort d’aquest, aquest altre anell 
(que Altés proposa hipotèticament identificar amb un anell pastoral del bisbe de Carcassona Bernat Bernat, 
que era oncle de Pere Bernat de Salt) es destinà també a enriquir la pedreria del frontal de l’altar major, segons 
es consigna en el Martirologi Romà de la catedral (ALTÉS 1979-1980, p. 142-143). 
106 DOC-148. El document el cita i el reprodueix parcialment Marc Sureda, que pensa que el llegat podria 
destinar-se no pas a la reforma del frontal auri sinó a la creació d’una taula lateral de plata (SUREDA 2008, p. 
347). 
107 DOC-167. 
108 DOC-177. 
109 Cito a partir de Marqués, que afirma obtenir la dada de l’Episcopologi de Sulpici Pontich, i esmenta també la 
transcripció del necrologi a la España Cristiana (MARQUÉS 1959, p. 219). 



 

278 
 

modernes del conjunt, amb mobles d’època gòtica110, de manera que es fa difícil interpretar 

l’afirmació del necrologi. És possible que es fes un lateral d’altar argentat encara en època 

romànica, que després hauria desaparegut111. O que el llegat de Guillem de Terrades 

senzillament no es dugués a terme, com s’esdevenia en moltes ocasions. També és possible 

que el necrologi de la catedral, que data del segle XIV, sobreinterpreti les ambicions del 

sagristà, el llegat del qual (encara que sigui en peces de plata) podia també adreçar-se a la 

reforma del frontal antic. 

 

Sigui com sigui, el frontal d’or va presidir l’altar major de la seu gironina llargament. De fet, 

la data i el context de la seva desaparició són perfectament coneguts, perquè, tal i com hem 

vist que s’esdevenia amb el frontal de la catedral de Vic, també la guerra del Francès 

ocasionà la definitiva pèrdua de la taula de Girona, que havia superat altres moments de 

crisi i de necessitats militars de metall, per exemple durant la Guerra Civil del segle XV112. A 

principis de segle XIX, però, tant el frontal romànic com les taules gòtiques van ser foses 

pels ocupants francesos de Girona, just després de la conquesta de la ciutat el 1809113. La 

notícia de la destrucció apareix en una interessantíssima font contemporània als fets, el relat 

del setge i de l’ocupació de la ciutat escrit per l’argenter local Miquel Feu i Balmes114. 

L’escrit explica com de la taula d’or els francesos n’obtingueren 400 unces: 

 

“Se arreplegà tota la plata de las Iglesias que en suma arreplegaren de setanta a buitanta 

mil onssas de Plata: mes se fongué lo Palit de or de la Catedral pes quatre sentas onssas: 

or molt bo: encara que posat en barra passava de 20 a 22 quilats, y lo enemich ho rebé a 

preu corrent y guañà lo enemich ab lo or molt de diner.”115 

 

                                                 
110 A més, per a la taula posterior es coneix una deixa ad opus que data exactament del 1320 (ESPAÑOL 2005, p. 
219-220). 
111 I aleshores podria relacionar-s’hi també la deixa del 1132, com fa Sureda (vid. nota 135) 
112 Aleshores el bisbe Margarit es resistí (pagant) a fer entrega de la taula al veguer reial, Pere de Rocabertí (vid. 
n. 63). 
113 Les peces s’havien preservat durant el setge, malgrat que d’altres peces del tresor catedralici s’havien 
utilitzat ja per a pagar la defensa. És possible que el frontal es cregués popularment que era d’or massís, raó 
per la qual els francesos “hallaron burladas sus esperanzas” –en amical expressió de fra José de la Canal– 
quan van descobrir, en fondre’l, que l’or formava només –com era normal– la capa superficial del moble 
(ESPAÑA SAGRADA, XLV, p. 10). 
114 El text, donat a conèixer ja fa temps per Enric Mirambell, és escrit en un senzill quadern, que, per herència 
familiar, era en mans de l’empresari Josep Maria Ginés i Pous (MIRAMBELL 1959, p. 203-206). 
115 No deixa de ser interessant que l’autor del relat sigui un orfebre. Potser per això s’atura amb cert detall a 
comentar la fosa dels tresors de les esglésies gironines a mans dels francesos, fosa de la qual –consigna ell 
mateix– fou testimoni un altre argenter anomenat Josep Puig, elegit per la junta ciutadana de govern (ÍDEM, p. 
206). 
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Malgrat la desaparició, i a diferència del què passa amb altres mobles, tenim un notable 

coneixement del frontal de Girona gràcies a les descripcions que se’n conserven, 

lògicament anteriors a la seva destrucció. És simptomàtic, per cert, que allò que més 

interessi als autors d’aquestes descripcions siguin les abundantíssimes pedres precioses 

(gairebé 600) que decoraven la superfície de la taula, pedres que finalment es veieren la 

sense cap valor, i que els francesos no van pas poder aprofitar. 

 

La primera i potser la més completa de les descripcions és la que hi ha en un inventari dels 

béns de l’altar major de la catedral redactat en motiu de la visita pastoral del bisbe Guillem 

Boil el 9 de desembre de l’any 1511116. Aquest inventari descriu detalladament el frontal 

(també les altres tres taules de l’altar major), però, com deia, centra carregosament l’interès 

en els materials i sobretot en l’enumeració minuciosa de les pedres, tot prescindint gairebé 

per complet de donar referència de la imatgeria esculpida. Malgrat tot, aporta dades 

fonamentals: revela que el programa iconogràfic es basava en el Nou Testament (sculptum 

misterium Novi Testamenti), descriu amb claredat la imatge titular de la Mare de Déu amb el 

Nen que presidia la decoració (Virgines Marie tenentis Filium suis in brachiis), i esmenta la 

presència, just a sota de la Mare de Déu, de l’esmalt circular o ovalat cum imagina mulieris que 

representava Guisla de Lluçà, reproduint la inscripció que se situava al marc o perímetre del 

dit esmalt (In eodem circuitu est scriptura sequens: Gisla comitissa me fieri iussit). 

 

La segona descripció rellevant de la taula és al Resumen historial de las grandezas y antigüedades de 

la ciudad de Gerona de Roig i Jalpí, que data del segle XVII. Ofereix algunes dades noves, com 

ara que les escenes figuratives són en marcs quadrangulars i de la mida d’una rajola, però 

després la descripció d’aquestes escenes és molt vaga i més aviat inexacta (tanta variedad de 

relieves, imagines de Santos, representación de mysterios). Novament es concentra, el text, en la 

pedreria, i s’hi entreveu ja la inclusió de camafeus o entalles romanes antigues117. 

 

La tercera descripció del frontal és la de Jaime Villanueva, que com és habitual es mostra 

com una font especialment minuciosa i fidedigna. El clergue valencià va veure directament 

la taula durant la seva visita a Girona de l’any 1807, i n’ofereix una descripció molt 

                                                 
116 DOC-a23. Marquès publica parcialment el text de l’inventari, incloent tot allò referit al frontal i les altres 
tres taules d’altar (MARQUÈS 1959 p. 220-231).  
117 A banda de la calcedònia amb el segell d’Ermessenda, Roig esmenta pedres amb imatges de cavallos y otras 
figuras (ROIG I JALPÍ 1678, p. 208-209). 
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específica i rigorosa118. Afirma que la superfície es dividia en trenta-dues escenes, presidida 

al centre per una imatge de la Mare de Déu emmarcada en una màndorla (está dividido en 

treinta y dos cuadros, que representan de relieve varios pasages de la vida del Salvador, cuyo centro ocupa un 

óvalo con una imágen de nuestra Señora). Consigna també la presència de la imatge esmaltada de 

la comtessa Guisla, i diu que hi havia situades “als angles” quatre plaques també esmaltades 

amb les figures dels Evangelistes, és a dir el Tetramorf, con sus respectivos lemas. També 

reporta l’abundància de la pedreria i es fixa molt especialment en les pedres amb 

inscripcions (com la del segell d’Ermessenda) i en algunes d’origen antic, com un camafeu 

amb la figura de Medusa. 

 

D’acord amb aquestes tres descripcions i amb algunes altres dades conservades119, podem 

fer-nos una idea raonablement correcta de l’aparença del frontal. Es tractava d’una taula de 

grans dimensions, organitzada en múltiples escenes de format quadrangular, que 

flanquejaven una franja o espai central presidit per una gran figura de la Mare de Déu amb 

el Nen. Les escenes repussades deurien ser de relleu baix, com és habitual en l’època, però 

és evidentment impossible conèixer-ne els trets d’estil, que només vagament podem pensar 

que s’ajustaven a fórmules similars a les de la miniatura contemporània, pràcticament l’únic 

procediment plàstic que ens ofereix exemples conservats a l’àrea gironina120. Pel què fa a la 

composició general, cal dir que no s’ajusta de cap manera amb una suposada imatge de la 

taula que es conserva en una representació de l’altar de la seu de Girona elaborada, a la 

segona meitat del segle XIX, per l’autor hongarès Ferencz Schultz (fig. 5.14)121. De fet, tanta 

profusió d’escenes no té paral�lels en taules d’altar conservades o conegudes d’època 

romànica122, i en aquest sentit resulta una mica estranya. Per desgràcia, l’inventari del 1511 

                                                 
118 VILLANUEVA 1803-1851, XII, p. 180-182. El volum dotzè del Viaje Literario no es va publicar, però, fins a 
1850. 
119 Les referències al frontal són nombroses des de la baixa Edat Mitjana i fins la seva desaparició (Marineu 
Sícul, Gaspar Sala, Jaume Rebullosa) (MARQUÈS 1959, p. 214). En època moderna, tots els il�lustres viatgers 
que visiten Girona (Antonio de Lalaing, Gaspar Barreiros, Francisco de Zamora, Alexandre de Laborde) 
l’evoquen com un dels tresors de més anomenada de la ciutat (ARAGÓ 2004, p. 116). 
120 Em refereixo, sobretot, a l’Homiliari de Sant Feliu de Girona, produït al mateix segle XI al scriptorium de la 
catedral i proveït també d’un ampli repertori d’imatges neotestamentàries, encara que ni la discreta categoria 
d’aquestes ni la datació del còdex (a la segona meitat del segle) permeten aprofundir gaire més en la relació 
entre ambdues obres. És clar que a Girona, tal i com ha estudiat Anna Orriols, a Girona es disposava d’un 
repertori d’imatges de tradició tardoantiga que deuria servir de font tant per al frontal com per a l’homiliari, 
que com se sap prové concretament de l’església de Sant Feliu, que depenia de la veïna catedral (ORRIOLS 
2004). 
121 Publicada el 1869 en un àlbum monumental dedicat a l’arquitectura de Girona (SCHULTZ 1869), i 
àmpliament reproduïda després, en àmbit català (MARQUÉS 1959, s.p.). El dibuix de Schulttz és molt 
posterior a la desaparició del moble i fet a partir dels records dels canonges gironins, que deurien ser 
confusos; en realitat, reproduerix clarament una de les taules gòtiques laterals, i no pas el frontal de segle XI. 
122 Les peces més monumentals conservades, com ara el frontal auri del conjunt de Sant Ambròs de Milà o 
algun dels frontals escandinaus (el d’Orst, per exemple), no superen la vintena curta d’escenes. En la 
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no enumera les escenes repussades sinó que descriu la taula a partir de les agrupacions de 

pedres, i esmenta la presència, a cada costat de la imatge central de la Verge, de quatre 

creus i, entre elles, tres cercles in barra. Això és difícil d’interpretar. Una possibilitat molt 

raonable és la que presenta Marquès en l’article del 1959, tot situant les creus i els cercles de 

gemmes en les interseccions dels marcs de les escenes, que sumen d’aquesta manera trenta-

dues (fig. 5.15)123. Villanueva també afirma que hi ha sanefes i arabescos en las fajas divisorias, 

el què pressuposa que els marcs tenien una certa amplitud, com és normal en el mobiliari 

orfebre. Tenint en compte això, i també el fet que la descripció de l’inventari situa els 

cercles de pedres en una barra però no pas les creus, potser pot corregir-se lleugerament la 

lectura oferta per Marqués, tot descartant la presència de petits llistons separant totes les 

escenes i mantenint només dues grans barres verticals migpartint els flancs de la taula, i tal 

vegada també una d’horitzontal. Aquestes barres connectarien directament amb el marc, on 

també hi havia sanefes repussades, i formarien quatre grans espais al voltant de la franja 

central, a l’interior dels quals les escenes cristològiques es disposarien als angles de les 

quatre creus formades pels encastos de pedreria (sense llistons). 

  

Fos com fos exactament la superfície del moble, les escenes havien de ser realment petites, 

i no puc estar-me de dir que un nombre menor d’elles, potser vint-i-quatre, resultaria molt 

més adequat a l’espai disponible i fóra igualment assumible amb relació a la descripció de 

l’inventari del 1511. Cal recordar, a més, que el conegut pal�li d’altar de tela que s’utilitzava 

aparentment com a cobertor del frontal, data segurament de finals de segle XIII, conté un 

cicle cristològic de vint-i-quatre escenes124. Dit això, tampoc no hi ha motiu per desconfiar 

de Villanueva i atribuir-li, pobre, un descompte tan evident...  

 

Un altre problema és la ubicació del Tetramorf. Semblaria lògic situar les figures als 

carcanyols formats per la mandorla de la Verge central, però del text de Villanueva més 

aviat s’interpreta que se situaven als quatre extrems del moble125. Per complicar encara més 

la cosa, l’inventari de 1511 parla també dels evangelistes però sembla descriure’ls en un sol 

                                                                                                                                               
proliferació d’imatges del frontal gironí s’hi ha volgut veure la influència de les portes monumentals de 
bronze característiques del món germànic i especialment italià (ESPAÑOL 2005, p. 219), una relació que em 
sembla una mica forçada. 
123 Marqués presenta un dibuix i justifica molt correctament el tipus de composició (MARQUÉS 1959, p. 217, 
n. 15). 
124 El pal�li està documentat només a partir de 1470, però ja relacionat amb l’altar major (MARTÍN 1988, p. 
206). Que el frontal d’or anava habitualment cobert ho confirma una acta capitular que recull la visita a la 
catedral de l’emperador Carles V, el 1538 (MARQUÉS 1959, p. 217). 
125 Ubicació que sembla la més habitual en els frontals metàl�lics conservats; era la original, sembla, al frontal 
d’Aquisgrà (LASKO 1999, p. 219), i és així també en algunes taules escandinaves (Lisbjerg, Olst). 
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esmalt de grans dimensions (esmalt magnum cum quatuor evangelistis), cosa que tampoc no sé 

gaire com interpretar. Potser cal tornar a creure a Villanueva, que generalment és fiable i 

que afirma haver vist, a més, encara una dels lemes que acompanyaven els símbols 

evangèlics, concretament el vinculat a l’àguila de Joan, que reprodueix: MORE VOLANS 

AQUILAE VERBO PETIT ASTRA JOHANNES. Es tracta del conegut vers del Carmen Paschale de 

Seduli, cosa que permet suposar per als altres animals evangèlics els versos corresponents 

(els tres anteriors, de fet) del mateix poema126. No són inscripcions excepcionals: els versos 

del poeta llatí del segle V són repetidament usats en la plàstica romànica per a la 

caracterització del Tetramorf, i així, en context català, els trobem per exemple a les pintures 

murals de Sant Martí de Fenollar (Rosselló) o en les de Santa Maria de Mur (Pallars), com 

s’ha dit ja en diverses ocasions127. En el camp de la miniatura, els versos respectius 

acompanyen les imatges de Mateu i de Marc que hi ha al Beatus de Torí, obra gironina com 

el frontal128, mentre que en un Evangeliari procedent de Cuixà i datat al segon quart del 

segle XII és la representació de Joan la que s’acompanya del vers corresponent129.  

 

Deixant el tema de les inscripcions, cal insistir en l’excepcionalitat d’aquesta presència 

d’esmalts figuratius en context català, cosa que reforça l’apreciació de la taula de Girona 

com una obra de singular ambició artística. Es tractava, naturalment, d’esmalts cloisonné a la 

manera tradicional de l’Europa carolíngia i tardocarolíngia, l’aspecte dels quals podem 

imaginar comparant-los amb els d’algunes obres conservades de cronologia similar, les 

quals tenen generalment procedència nord-italiana o renana, és a dir que es vinculen amb el 

món otònida. Vegi’s, per exemple, els que hi ha a les espectaculars cobertes de l’Evangeliari 

d’Ariberto da Intimiano (fig. 5.16), o els d’unes altres cobertes de còdex conservades 
                                                 
126 És a dir: Hoc Matthaeus agens hominem generaliter implet (vers 355) Marcus ut alta fremit vox per deserta leonis (vers 
356 ) i Iura sacerdotii Lucas tenet ore iuvenci (357). L’ús del poema de Seduli (una versificació èpica del Nou 
Testament, on es consolida la identificació dels evangelistes amb els quatre vivents de l’Apocalipsi segons la 
vella idea de sant Jeroni) és molt freqüent en la plàstica medieval des d’època carolíngia, particularment, com 
és lògic, en els evangeliaris miniats (FAVREAU 1993, p. 65-72). A la Catalunya del segle XI Seduli es coneixia 
perfectament: se n’atesten tres còpies a Ripoll el 1047, i una altra a la catedral de Vic que era propietat del 
conegut intel�lectual Ermemir Quintilià; també se’n conserva un exemplar a l’Arxiu de la catedral de 
Barcelona, segons publicava fa uns anys Jesús Alturo, que el considerava copiat a l’escriptori catedralici a 
finals de segle X (ALTURO 1996). 
127 La identificació és coneguda des d’antic, tot i que no sempre tinguda en compte (KUHN 1930, p. 33). 
Potser és interessant també de recordar que apareixien junt al Tetramorf representat a la cara superior de l’ara 
d’altar de l’església de l’abadia de Sant Joan Baptista de Mallast, a Montolieu (prop de Carcassona), coneguda 
per un dibuix de Mabillon (MÉHU 2013, p. 7-8).  
128 Manquen, en canvi, els versos, en les imatges de Lluc i Joan, igual com passa al Beatus de Girona (on s’ha 
perdut el retrat de Marc), d’origen castellà i que serveix de model directe per al de Torí. Queda ben atestat, 
per tant, l’ús de Seduli en la producció de la catedral de Girona. Als exemples del frontal i del Beatus cal 
sumar, encara, la presència dels versos –que aquí no acompanyen imatges miniades– al Missale Parvum gironí 
conservat a Vic (MEV ms, 71) (ORRIOLS 1999, p. 203-204). 
129 El manuscrit, estudiat per Anna Orriols, es conserva a la Biblioteca Municipal de Perpinyà (ms. 1). També 
hi ha el vers dedicat a Mateu, però desvinculat de cap imatge (ORRIOLS 1996, p. 34, n. 5). 
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Louvre, amb quatre boniques plaques amb el Tetramorf en disposició angular130. Així 

mateix, i malgrat que d’una cronologia lleugerament anterior, el conegut retrat de l’abadessa 

Matilde i del seu germà el duc Otto, situat a l’extrem inferior d’una de les creus conservades 

al tresor de l’antiga abadia –avui catedral– d’Essen (fig. 5.17), ofereix un paral�lel de l’ús de 

l’esmalt per a la imatgeria del donant en un context orfebrístic; la imatge de la comtessa 

Guisla deuria tenir un aspecte similar131. 

 

Pel què fa a pedreria encastada, hem vist ja en el frontal de Ripoll que era un recurs 

decoratiu fonamental en l’orfebreria de l’època. És normal que les gemmes no fossin 

pedres de gran valor, perquè allò que primava era l’efecte cromàtic i l’aparença de brillantor. 

A la taula gironina, la pedra amb el nom d’Ermessenda que esmenten les descripcions 

sempre ha despertat molt d’interès, i s’ha identificat –sembla que correctament– amb una 

calcedònia o cristall de roca que es conserva reencastada a la custòdia gòtica de la mateixa 

catedral, i en la que hi ha gravat el nom de la comtessa en caràcters llatins i també en 

àrab132. Es tracta, per tant, d’una pedra que anava originàriament col�locada a l’encast d’un 

anell sigil�lar (les inscripcions són invertides, el què permet la correcta impressió del nom), i 

que la comtessa deuria utilitzar en la correspondència diplomàtica amb els territoris 

andalusins133.  

 

La pedra sigil�lar d’Ermessenda deuria ser gravada a Barcelona o a Girona per algun 

orfebre versat en l’àrab, el què implica molt probablement que fos un artífex jueu. Dels 

responsables del magne frontal no hi ha pas cap informació ni dada per considerar. S’ha 

proposat en alguna ocasió que l’elaboressin artífexs estrangers, tal vegada germànics o 

arribats del nord d’Itàlia134, però tant és possible això com que s’hagués contractat a 

orfebres locals, que és evident que existien i eren perfectament capaços de produir mobles 

                                                 
130 Vegeu, per a aquests i altres exemples de context otònida: GAUTHIER 1972b, p 49-58. 
131 Es tracta de la dita “primera” creu de Matilde d’Essen (LASKO 1999, p. 172-175). 
132 He esmentat ja la pedra en el capítol 3. Va ser descoberta en una restauració de la custòdia gòtica (GIRBAL 
1888, p. 388-390). Cal reconèixer que són pertinents algunes reserves plantejades sobre la identificació, tenint 
en compte que el frontal no va pas desmantellar-se fins al segle XIX (MOLINA 2005, p. 166, n. 26). S’ha 
plantejat, en aquest sentit, la possibilitat que la pedra conservada a la custòdia provingués de la tomba de la 
comtessa, i no pas del frontal (AURELL 1994, p. 93). 
133 Hi ha una segona pedra encastada també a la custòdia gòtica que sembla procedir també del frontal, on 
Villanueva reporta efectivament l’existència de dos sellos árabes (VILLANUEVA 1803-1851, XII, p. 181). Conté 
una altra inscripció en àrab (no pas un nom sinó un verset: “Únic pels dons i just pels teus decrets, augmenta 
la meva fortuna, el matí i la tarda”), que s’ha proposat de relacionar amb un anell del bisbe Pere (MOLINA 
2005, p. 154). 
134 Tenint en compte la relació que he proposat del frontal de Nájera amb Catalunya, i la teòrica presència 
d’un artífex germànic allà (si és que l’Almandus documentat s’ha de considerar efectivament “alemany”, cosa 
que tampoc no és tan clara), hom es pot plantejar la possible arribada d’un o de diversos orfebres d’aquell 
àmbit a la península ibèrica, potser per via dels comtats catalans. 
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d’aquest tipus a la onzena centúria135. El què és impossible és pensar que la taula hagués 

estat obra importada, perquè el moviment de mobles d’aquest tipus no era gens habitual 

(les taules eren massa grosses i pesades, i massa valuoses per arriscar-se a un trasllat), i 

també perquè la manera com hem vist que s’obtenien els recursos metàl�lics per a la seva 

elaboració difícilment s’adiu amb un procediment de base comercial estricta. 

 

 

5.2.5. La catedral de Barcelona 

  

Com a Girona, també a la catedral de Barcelona hi hagué un frontal d’altar possiblement 

d’or, del qual, tanmateix, en tenim poques notícies. Deuria situar-se a l’altar major, 

naturalment, presidint el presbiteri de la catedral romànica136.  

 

El trobem documentat per primer cop l’any 1062, en el testament sagramental del bisbe 

Guislabert, mort uns mesos enrere137. Guislabert és un dels actors principals de la 

complicada escena política barcelonina de mitjan segle XI, plena de revoltes feudals. El 

bisbe (que abans havia estat vescomte, però que el 1041 havia cedit el títol vescomtal al seu 

nebot Udalard II, el segon espòs de l’antiga comtessa Guisla que hem vist al frontal de 

Girona) havia estat l’artífex principal de la construcció de la nova fàbrica catedralícia 

romànica, solemnement consagrada el 1058. En morir, la dotava generosament amb 40 

unces d’or per a fer-hi una creu per a l’altar major, i destinava unes altres 10 unces per al 

frontal (ad tabula). La diferència en les quantitats, tenint en compte que un frontal 

reclamava, en principi, més material metàl�lic, permet pensar que la realització de tots dos 

mobles, i especialment la de la taula, es veu bàsicament com un projecte de futur. Fins 

aleshores, els esforços econòmics es deurien haver esmerçat a l’edifici més que no pas en la 

decoració de l’interior, cosa ben normal: feia vint anys que les altres grans catedrals 

catalanes dels territoris del comte de Barcelona (Vic, Girona) estaven consagrades. 

 

                                                 
135 La mateixa quantitat de taules documentades als comtats catalans permet confirmar que hi havia 
efectivament tallers locals, cosa que no nega pas, és clar, la possible arribada d’especialistes des de l’exterior. 
136 L’altar major de la catedral comptava amb una ara de marbre feta de dues peces distintes, i sembla que ja 
recolzava sobre els dos capitells corintis antics que encara avui compleixen la funció de bases de l’altar, bé que 
disposats diferentment (FÀBREGA 1998, p. 200-2002). El presbiteri de la catedral romànica devia ser llarg i 
profund, a l’estil dels temples d’una sola nau que hi havia també a Vic i a Girona (BELTRÁN DE HEREDIA & 
LORÉS 2005, p. 119). 
137 DOC-73. Per a la figura del bisbe: RUIZ DOMÈNECH 2006, p. 85-92. 
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A les deu unces llegades per Guislabert cal sumar, uns quants anys més tard, el 1076, cinc 

unces d’or més que són deixades ad tabulam Sancte Crucis per Ermengol Samarell, un 

important magnat d’origen vallesà que tenia casa i nombroses propietats a Barcelona i un 

dels fills del qual, Bernat, era canonge de la seu barcelonina138. És possible que llavors la 

taula fos encara en fase de projecte, o que s’anés elaborant a poc a poc, a mesura que 

arribaven les necessàries donacions en or. En tot cas, l’any 1081 el frontal encara no estava 

acabat, ni de bon tros, tal i com revela un document molt interessant que explica la decisiva 

participació dels comtes Ramon Berenguer II i Mafalda de Pulla en al patrocini definitiu del 

moble.  

 

El document en qüestió és, de fet, un empenyorament139. El dia 26 d’octubre d’aquest 1081, 

la parella comtal cedeix una sèrie d’alous a la catedral amb el compromís de retornar, abans 

de la Pentecosta, 2.000 mancusos en or pur d’un deute contret anteriorment. El text 

explicita també que aquests mancusos, equivalents a una mica menys de 200 unces140, 

havien de dedicar-se a la realització d’un frontal d’altar per a la decoració del cor del temple 

catedralici (construatur tabula perhenniter mansura coram eodem altari Sancte Crucis). 

 

Tenint en compte aquesta notícia i la ferma voluntat dels comtes que s’hi revela, és 

raonable pensar que el frontal de Barcelona finalment va realitzar-se, si bé tal cosa no es 

pot pas assegurar del tot perquè desgraciadament no n’hi ha notícies posteriors141. Si 

realment es va fer, havia de vincular-se a l’ara de marbre instal�lada en la consagració del 

1058, que mesurava més de 2 m de llarg. Com en altres casos que hem repassat, havia de 

ser un moble de dimensions considerables. Per això es fa estrany que la documentació 

tardomedieval senzillament l’ignori, de manera que o bé el frontal va desaparèixer molt 

aviat com en el cas, per exemple, del de Tavèrnoles... o bé hem d’admetre que la seva 

producció quedà només en fase de projecte. 

 

En tot cas, quan al segle XIV se substituí la capçalera romànica per la nova capçalera de 

l’actual edifici gòtic, i es consagrà de nou l’altar major, l’any 1338, el frontal romànic ni 

                                                 
138 DOC-88. Els Samarell són una família notable de la burgesia urbana de la Barcelona d’entre els segles XI i 
XIII, originaris de la zona de Santa Agnès de Malenyanes. Tot i tenir patrimoni territorial, sembla que es 
dedicaven fonamentalment al comerç (BONNASSIE 1979-1981, II, p. 291-293). 
139 DOC-96. 
140 Les equivalències entre el mancús i l’unça d’or són variables al llarg del segle XI, des de la inicial i 
normativa de 7/1 fins als 14/1 que és pròpia dels mancusos encunyats a Barcelona des de finals del regnat de 
Ramon Berenguer I (BALAGUER 1999, p. 53-55). 
141 Algun autor modern és molt taxatiu en afirmar justament l’absència de mobiliari: “no cal dir que en aquest 
altar no hi devia haver ni retaules ni antipendis” (FÀBREGA 1998, p. 202). 
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existia ni es recorda documentalment. En canvi, l’ara d’altar del segle XI sí que va mantenir-

se al lloc, allargada encara mig metre més amb l’afegit d’una nova peça de marbre. Cent 

anys més tard, el 1430, es decorà el frontis de l’altar amb una gran peça de marbre 

col�locada a mode de frontal, una obra de l’escultor Llorenç Reixach decorada amb imatges 

dels instruments de la Passió, que encara es conserva, avui, al museu catedralici142. 

 

 

 

5.3. Taules ben documentades en esglésies monàstiques 

 

Tres són els monestirs catalans dels quals tenim notícia molt clara sobre la decoració dels 

seus altars amb mobiliari de luxe. Les dades són especialment abundants i explícites sobre 

Ripoll, que per altra banda és certament la institució eclesiàstica catalana amb un repertori 

de mobiliari decoratiu més espectacular i exuberant, o almenys això és el que afirmen els 

documents conservats. Menys dades, però tanmateix segures i especialment interessants, hi 

ha també sobre la taules que respectivament decoraven els altars majors dels monestirs de 

Tavèrnoles i de Sant Cugat del Vallès. 

 

  

5.3.1. Santa Maria de Ripoll 

 

De l’abadia de Ripoll es coneix, com deia, probablement el conjunt més ampli de mobiliari 

litúrgic de tot el territori català. Un conjunt amb una història complexa i llarga, que 

coneixem parcialment, i que incloïa diverses taules d’altar, tant frontals com laterals, així 

com un gran baldaquí de plata... o, millor dit, dos baldaquins, obrats consecutivament. En 

bona mesura coneixem tots aquests mobles gràcies als diversos inventaris d’època romànica 

conservats (sembla que es respectava notablement, a Ripoll, l’antic costum monàstic 

d’inventariar el tresor en cada successió abacial), que a més es poden comparar i ofereixen 

dades ben interessants sobre les reformes i embelliments que s’anaven fent a les peces 

gràcies als diversos llegats i donacions143. 

                                                 
142 Aquest frontal tardogòtic va ser un encàrrec del bisbe Francesc Climent Sapera. Segons Àngel Fàbrega, el 
1920 es recol�locà a darrera de l’altar, mig enterrat perquè no sobresortís, i el 1944 es retirà definitivament al 
museu (FÀBREGA 1998, p. 205-206, 213-216). 
143 Els inventaris, conservats en còpia de l’arxiver Olzinelles, són reproduïts parcialment a l’apèndix 
documental (DOC-10, 20, 53, 79, 197, 198). Els publica sencers: JUNYENT 1933, p. 218-225. 
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La referència més antiga a qualsevol de les peces orfebres ripolleses data de l’any 925, i es 

troba en la dotalia d’una capella que hi havia al monestir dedicada al Salvador144. El text de 

la dotalia detalla els ornaments atorgats en el moment de consagració d’aquest altar pels 

seus fundadors, els comtes de Cerdanya Sunyer i Riquilda. Aquests ornaments inclouen el 

calze i la patena preceptius, de plata, un Evangeliari amb cobertes també de plata, i també 

una bona colla de llibres litúrgics, de draps d’altar i de peces de vestuari per als sacerdots 

oficiants. Destaca, entre tot plegat, naturalment (s’esmenta en primer lloc), una tabula 

cohoperta de argento parato cum auro, és a dir un frontal d’altar de plata daurada, que 

probablement disposava de decoració figurada malgrat que això no s’indica pas en el text 

(mai no es fa, en la documentació). 

 

El frontal de Sant Salvador exemplifica, en una època reculada, la relació del gran mobiliari 

d’altar amb la promoció comtal. En bona lògica, només les grans fortunes podien 

permetre’s el finançament de peces orfebres de grans dimensions, i cal pensar per tant que 

els promotors d’aquestes obres eren gairebé sempre els membres de les diverses nissagues 

comtals catalanes, o bé aristòcrates (laics o eclesiàstics) de molt alt nivell. En tot cas, no 

sempre s’explicita de manera tan clara el promotor de la peça, i aquí sembla evident la 

relació específica dels comtes amb l’altar o capella dedicada.  

 

Cinquanta anys després de l’obsequi comtal, l’any 979, es fa a Ripoll un inventari dels 

objectes del tresor del monestir que es guarden en una cambra especialment destinada a tal 

efecte, el sacrario. L’inventari és realitzat en presència del comte de Besalú i bisbe de Girona 

Miró, assistit pel monjo Duran, custodis ecclesiae atque sacrarum vestium. En aquest inventari 

s’esmenten, en posició destacada (només després de la creu major d’or i pedres precioses, i 

de dues creus de plata) dues tabule argentee que s’han identificat generalment també com a 

taules d’altar. És una possibilitat no descartable, però sobta una mica de veure aquestes 

dues taules conservades al sacrario o tresor per comptes d’estar muntades de manera estable 

a l’altar major (o en qualsevol dels altres altars). Més aviat, intueixo en canvi, es tracta de 

plaques d’argent desvinculades d’una enquadernació, hipòtesi que ve reforçada pel fet que 

                                                 
144 La dotalia (que es conserva només en una còpia incompleta recollida per Jaume Pasqual) s’adreça 
exactament ad ecclesiam in honore Dei omnip[otentis et] Sancti Salvatoris, cuius baselica sita est territorio Ausonensis, in valle 
nuncupata Ripullo, in cenobio Beate Marie (ORDEIG 1993-2004, I, doc. 46, p. 115-116). La historiografia sol 
interpretar que es tracta d’un dels altars secundaris del temple abacial, de la fàbrica del qual en època tan 
antiga no en sabem pas res. Després, en l’edifici consagrat el 977, aquest altar s’hauria situat en un dels absis 
laterals de la capçalera (BOTO 2007, p. 294-295). També s’ha proposat, més ocasionalment, que fos des del 
principi una capella independent dins del complex monàstic (PEIG 1999, p. 845-848). 
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just després de les taules s’esmenten els textums de què disposava el temple, és a dir els 

manuscrits enriquits amb cobertes efectivament metàl�liques. 

 

Tampoc no es poden identificar, com s’ha fet alguna vegada, aquestes taules (encara que les 

prenguéssim com a frontals) amb els dos pallia que s’esmenten en el següent inventari 

ripollès conservat, que data de l’any 1008 i és previ a l‘accés a l’abadiat d’Oliba. Aquests dos 

pal�lis inventariats no són taules d’altar sinó cobertors de tela de l’altar major, és a dir draps 

d’altar pròpiament dits, tal i com s’entreveu en el text (on de fet s’enumeren no dues sinó 

tres teles): Sunt in altario Sanctae Mariae II pallio optimi, et unum vestustissimum qui iacet super aram. 

Ja he dit abans que l’ús del terme pal�li és inequívoc en referir materials tèxtils, com de fet 

revela el tercer dels draps, “vellíssim”, que es troba damunt de l’ara. La referència, de fet, 

apareix en un fragment de l’inventari on es dóna relació de les teles de l’altar de la Verge, 

abans que no comencin les línies dedicades als ornaments de metall145. 

 

A la vista de la documentació, és raonable pensar que l’altar major de Ripoll no va ser 

decorat amb taules d’orfebreria fins a l’època d’Oliba. En tot cas, és amb l’abat-bisbe i amb 

els seus parents de la família comtal cerdana que cal relacionar la comitència d’un conjunt 

ornamental que assolí una extraordinària riquesa, i que de fet no es limitava a l’altar major 

sinó que incloïa els principals altars secundaris del temple. Un conjunt que formaven fins a 

sis taules d’altar metàl�liques, i un gran baldaquí de plata que monumentalitzava, a l’estil de 

les basíliques romanes, el santuari principal de l’abadia. Totes aquestes peces es coneixen 

gràcies a l’inventari pres a la mort d’Oliba l’any 1047, inventari que contrasta amb els 

anteriors per l’augment general de riqueses i que confirma el paper de l’abat en 

l’engrandiment no només polític sinó també material del monestir de Ripoll146. 

 

“In primis, in altare sancte Dei genitricis Marie tabulam coopertam auro cum 

lapidibus et esmaltis XVI; tabulas coopertas argento II, colunas ciborii coopertas 

                                                 
145 Eduard Junyent havia proposat antigament la identificació de les taules de l’inventari del 979 amb els 
pal�lis de l’any 1008 (JUNYENT 1933, p. 203). No ho afirma pas, però, en l’edició del document dins el 
diplomatari de l’abat Oliba, on sí que esmenta els pal�lis sense aclarir del tot si els considera draps o taules 
d’altar (JUNYENT 1992, p. 45). 
146 La figura d’Oliba s’ha sobredimensionat inevitablement, en particular pel què fa a la seva relació amb el 
món artístic. S’ha destacat sempre, en aquest sentit, el seu paper en la introducció de l’arquitectura del primer 
romànic, paradigma historiogràfic que no comparteixo gaire (DURAN-PORTA 2014b, p. 92). També se sol 
insistir, correctament, en la notable ampliació de les biblioteques dels centres en què governava, especialment 
la de Ripoll (que passa de 121 a 245 llibres), però en canvi és menys valorat el seu rol fonamental en 
l’activació i engrandiment dels tresors sumptuaris, no pas exactament amb objectius artístics sinó una doble 
finalitat, litúrgica per una banda, i especialment econòmica, per l’altra. 
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argento, et desuper tabulam coopertam argento. In altario sanctae Crucis tabulam 

coopertam argento. In altario sancti Pontii et sancti Benediti, similiter.”147 

 

Gràcies a l’esforç d’Oliba, i gràcies al suport financer dels seus familiars (que de tota 

manera no tenim pas documentat en relació a l’orfebreria148), la basílica ripollesa fou doncs 

revestida d’un esplendor sumptuari veritablement espectacular, potser el més destacat de 

tots els elaborats a Catalunya, almenys quantitativament. No cal dir que al mobiliari de gran 

format se sumava la resta d’ornaments i útils litúrgics d’orfebreria o de tela, que apareixen 

igualment ressenyats en els textos que estem repassant 

 

L’altar major dedicat a Santa Maria anava especialment adornat, i és possible pensar que 

almenys una part de les peces li haurien estat ofertes en la solemne consagració que tingué 

lloc amb gran pompa el dia 15 de gener de l’any 1032149. En tot cas, quinze anys més tard 

l’altar disposava en primer lloc d’una taula frontal d’or, que duia també pedres precioses 

encastades i petites plaquetes esmaltades, setze en total. Són els mateixos materials que es 

documenten al frontal de la catedral de Girona, sobre el que parlaré més endavant i que tal 

vegada va fer-se, precisament, a partir del model ripollès. L’inventari no diu pas res, com és 

normal, de la figuració segurament repussada de què disposaria el moble, que –com el de 

Girona– és possible que tingués la Verge com a protagonista central. Una comitència 

personal d’Oliba respecte d’aquesta taula és ressenyada per una anotació molt explícita en 

aquest sentit, encara que tardana (i no necessàriament fiable), en la redacció definitiva dels 

Gesta Comitum Barchinonsium, que data del tombant de 1300150. 

 

En el mateix moment en què va instal�lar-se el frontal, o potser una mica més tard, els dos 

laterals de l’altar major es cobriren amb dues taules més, aquesta vegada de plata i 

clarament menys riques (sense pedreria ni esmalts); si la Mare de Déu presidia la taula 

davantera, és possible que almenys un d’aquests laterals fos decorat amb una Maiestas 
                                                 
147 DOC-53. 
148 Sorprenentment, no hi ha bibliografia dedicada al paper promotor de la casa comtal de la Cerdanya, que és 
especialment destacat en relació als centres monàstics tal i com s’ha apuntat en algun estudi panoràmic de 
caire superficial (CAMPS & LORÉS 2005, p. 212). Sobre els personatges i la política del llinatge cerdà es va 
publicar l’any 1999 una obra panoràmica de divulgació, prou interessant (BLASI 1999). 
149 Però la relació del parament amb la consagració, de tota manera, és només hipotètica (CASTIÑEIRAS 2011a, 
p. 45). L’acta de consagració s’ha publicat diverses vegades, entre les quals potser destaca l’edició dins del 
Diplomatari d’Oliba recollit per Eduard Junyent, que inclou un interessant comentari sobre l’evolució 
arquitectònica de la basílica (JUNYENT 1992, p. 165-170). 
150 Segons el redactor, monjo ripollès, Oliba altare eodem modo construxit, auro et argento et pretiosis lapidibus nobiliter 
insignuit (BARRAU DIHIGO & MASSÓ TORRENTS 1925, p. 31). Incidentalment, una crònica catalana encara 
posterior (Flos Mundi, del segle XV) explica que l’or i la plata emprats per Oliba provenien de les conquestes 
que “los comptes de Barchinona havien conquerit dels sarrayns” (ALTÉS 2002, p. 62). 
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Domini, com sabem que succeïa en el conjunt de la catedral de Girona151. La historiografia 

considera sempre que aquests dos laterals d’altar havien estat heretats per Oliba de l’època 

del seu predecessor, l’abat Sunifred152, però aquesta identificació deriva només de la 

interpretació, ja he dit que errònia, del material dels pal�lis esmentats en l’inventari de l’any 

1008. Considerant que aquells pal�lis eren peces de tela, les taules de plata s’han de 

considerar també d’època olibana, vinculades a un projecte decoratiu premeditat i, 

cronològicament parlant, estrictament romàniques. Aquesta apreciació es reforça amb el fet 

que unes altres tres taules es promoguessin en aquest mateix període olibà per a la 

decoració de tres altars secundaris de l’abacial ripollès: els de la Santa Creu, Sant Ponç i 

Sant Benet. 

 

L’evolució de totes aquestes taules es constata en l’inventari del 1066, que les enumera 

novament al principi del text: 

 

“In primis ad altare Sancte Marie tabulam cohopertam au(ro), cum lapidibus et 

esmaltis XXIIII; tabulas cohopertas argento II. In altare Sancte Crucis ac Sancti 

Poncii, necnon et Sancti Salvatoris tabulas III cohopertas argento.”153 

 

En el conjunt de l’altar major veiem com s’ha enriquit el frontal d’or, que ha passat de tenir 

setze esmalts a disposar-ne de vint-i-quatre. La presència d’esmalts és, en tot cas, 

particularment interessant, i només es repeteix en l’altre gran frontal romànic d’or dels 

comtats catalans, el de Girona154. Cal entendre que es tractava de petites plaques encastades 

a la superfície de la taula, formades per una fina base daurada i amb aplicació de la pasta 

vítria amb el procediment del cloisonné, l’habitual en la tradició carolíngia i tardocarolíngia. 

Aquestes plaques deurien ser aquí de caràcter netament decoratiu, sense figuració, però de 

colors brillants i notable efecte estètic, una mica a l’estil de les que hi ha en els marcs de les 

escenes del paliotto de Sant Ambròs de Milà, o dels que trobem en algunes peces més 

pròximes cronològicament a l’obra ripollesa, com ara les cobertes de l’Evangeliari 

                                                 
151 És veritat però, que els laterals gironins eren molt més tardans, obra ja gòtica del segle XIV (ESPAÑOL 
2005, p. 219-220).  
152 Vegeu en aquest sentit: JUNYENT 1961, II, p. 275. 
153 DOC-76. 
154 L’aplicació de plaques esmaltades sembla un recurs ornamental habitual en els frontals d’altar del segle XI, 
almenys en els més esplèndids; es repeteix també a la desapareguda taula de Nájera, obra que, com s’ha dit 
més amunt, pot relacionar-se en certa manera amb les taules catalanes per la vida dels promotors (capítol 2, p. 
117-118). 
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d’Ariberto da Intimiano (que inclouen també abundants esmalts figuratius)155 o algunes 

peces del tresor de l’abadia de Conques (fig. 5.18)156. 

 

Per altra banda, en l’inventari veiem com es mantenen les dues taules laterals i s’evoquen 

els tres frontals ubicats en els altars secundaris del temple, si bé ara n’hi ha un a l’altar de 

Sant Salvador i no pas al de Sant Benet, com es deia en l’inventari del 1047 (on de fet no 

s’esmenta cap altar del Salvador157). No sabem si la vella taula de l’any 925 havia passat a 

decorar un altre altar, o si tal vegada havia desaparegut amb els anys. En tot cas, quan l’altar 

del Salvador reapareix en l’inventari del 1006 torna a tenir un frontal, que no hi ha manera 

de saber si era l’antiga taula preromànica o una obra, com la resta de taules, de l’època 

d’Oliba.  

 

En qualsevol cas, una bona part d’aquest ric conjunt de mobles d’altar sembla que va 

mantenir-se llargament a Ripoll158. Sabem que almenys el frontal d’or de l’altar major, i 

segurament també els seus dos laterals de plata van continuar col�locats fins al segle XV. 

Van ser aleshores espoliats durant la Guerra Civil Catalana, espoli atribuït tradicionalment a 

Pere de Rocabertí, el noble empordanès que fou veguer reial de Girona i Besalú i un dels 

caps visibles de les tropes fidels al rei Joan II, i el qual despullà de metall bona part de les 

esglésies d’aquesta àrea geogràfica per a satisfer les incessants necessitats de moneda per al 

finançament de la contesa159. De tota manera, és possible que l’espoli ripollès del 1464 no 

fos complet, perquè un parell de documents referenciats per Francesc Xavier Altés 

confirmen que, un any després, “lo mig altar d’or e tot l’argent del Monestir” era reclamat 

per l’altre bàndol en guerra, el de la Generalitat, que aleshores sostenia com a rei al 

                                                 
155 L’excepcional conjunt data de la primera meitat del segle XI (MAGGIONI 2010, p. 65-66). 
156 En particular la corona de la Majestat de santa Fe, així com l’anomenat reliquiari A (GABORIT-CHOPIN 
2001b, p. 23). També disposava de petites plaques esmaltades (vuit, de les quals en conserva encastada només 
una) el díptic de la reina Felicia procedent de Jaca, relacionat recentment amb el taller de l’abat Begon de 
Conques (ABENZA 2014, p. 44-45). És interessant assenyalar que la presència i la producció d’esmalt cloisonné 
està demostrada al país occità en l’entorn de l’any 1000, abans del desenvolupament meridional de l’esmalteria 
en champlevé sobre coure que caracteritza el segles XII i XIII (TABURET-DELAHAYE 2001, p. 35-39). 
157 Francesca Español és de l’opinió que l’absència d’un altar dedicat al Salvador en l’inventari del 1047 revela 
el procés de les obres de l’església abacial, i que aquest altar, reaparegut en l’inventari del 1066, es trobava al 
pis superior d’una suposada –és molt suposar– galilea del temple (ESPAÑOL & YARZA 2007, p. 91-93). 
158 S’esmenten encara en un dels inventaris del segle XII (Tabule V ex argento et sexta ex auro) (DOC-197). 
159 L’espoli del noble empordanès és explicitat a (i motivà la redacció de) l’obra Templum Domini del bisbe de 
Girona Joan Margarit i Pau. Escrita el mateix 1464, l’obra del conegut humanista gironí tracta de les relacions 
entre l’Església i l’Estat i té justament per objectiu fonamental la denuncia de les confiscacions dels béns 
eclesiàstics (TATE 1955, p. 103-111). 
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conestable Pere de Portugal160. Fos com fos, és a la guerra que cal atribuir la desaparició de 

les taules. 

 

 

5.3.2. Sant Cugat del Vallès  

 

Encara que potser lluny de la fastuositat sumptuària de Ripoll, la importància del monestir 

de Sant Cugat del Vallès, el més ric i poderós del comtat de Barcelona, havia de ser 

considerable. Pel què fa a mobiliari de luxe, sabem que a principis del segle XI va realitzar-

se un frontal d’or, que va tenr una vida relativament curta de poc més de cent anys. 

 

Una primera referència a aquest frontal, que decorava l’altar major de l’església abacial 

vallesana, la trobem curiosament entre la documentació de la Seu d’Urgell. Aquesta notícia 

data concretament de l’any 1007 i es troba en el testament del comte Ermengol I, text 

interessantíssim pel què fa als llegats en peces orfebres i que demostra la riquesa dels 

comtes urgellencs en l’època, en bona mesura derivada dels contactes amb el món 

andalusí161. Ermengol concedeix trenta unces d’or, que és una quantitat considerable, ad 

sancto Cucufato cenobi per a què s’hi faci un frontal d’altar (ut faciant tabula ante altare). La 

identificació del cenobi vallesà, malgrat la distància, sembla indiscutible, i tampoc no resulta 

estranya perquè les deixes comtals a cases religioses no només de tots els comtats catalans 

sinó també d’altres indrets, són habituals especialment a les primeries del segle XI. 

 

Tampoc no pot dubtar-se de les intencions del comte d’Urgell: les unces d’or s’han de 

dedicar a la confecció d’un frontal, que hem de suposar doncs que havia de ser de metall 

auri, com el de Ripoll, per exemple, del qual sembla molt directament contemporani. És 

possible que el llegat d’Ermengol fos el motor inicial per a la fabricació de la peça, però no 

pot excloure’s la possibilitat que en la promoció hi acabessin intervenint, també, els comtes 

de Barcelona, que eren els protectors directes de l’abadia vallesana. En tot cas, la proximitat 

familiar entre les dues figures comtals (Ermengol era el germà petit del comte barceloní 

Ramon Borrell) explica perfectament l’interès del comte d’Urgell en la promoció tan 

explícita d’una peça per a un monestir allunyat dels seus dominis. 

                                                 
160 Els documents en qüestió són dues cartes de 1465 enviades pel Conestable a l’abat de Ripoll (ACA, 
Cancelleria, Intrusos, Reg. 22, fol. 101, 118 i 139v). Revelen que l’or i la plata restants al monestir havia de ser 
duta a Barcelona juntament amb el presoner Dalmau de Rocabertí (germà de Pere), que es custodiava a 
l’abadia (ALTES 2002, p. 66, n. 44). 
161 DOC-18. 
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Tenim coneixement cert que el frontal es va fer, i que va decorar durant un cert temps 

l’altar santcugatenc, gràcies a un segon testament que, de fet, fa explícita la seva desaparició, 

i que també podria confirmar la relació de la casa comtal barcelonina en el projecte. En 

efecte, el frontal s’esmenta en les últimes voluntats del comte Ramon Berenguer III, 

consignades el 1130162. El comte dóna al monestir totes les franqueses que té dins de 

l’honor abacial, amb l’objectiu ben explícit de restaurar (pro emendationi) la seva taula, que el 

text sembla afirmar que es troba en possessió del mateix comte: illius tabule quam inde habui. 

Es dedueix de tot plegat que Ramon Berenguer deuria haver-se apropiat del moble en 

algun moment anterior, segurament per convertir el metall en moneda i finançar així alguna 

campanya militar163. Així, el llegat destinat a la taula de l’altar monàstic tindria per objectiu, 

la creació d’un nou frontal d’altar que substituiria el vell desmuntat pel comte. 

 

D’aquest segon frontal no hi ha més dades, i tal vegada les intencions de Ramon Berenguer 

III no van acomplir-se. En canvi, per a l’abacial santcugatenca sabem del cert que va obrar-

se una mica més tard, ja a la segona meitat del segle XIII, una taula de fusta decorada amb 

relleus en pasta de guix i amb colradura daurada, reproduint els efectes brillants i metàl�lics 

de l’or. Aquest frontal es conserva avui, com se sap, al Museo Civico de Torí, després de 

passar obscurament pel mercat d’antiquaris i reaparèixer de manera sobtada a la capital 

piamontesa164. Està decorat amb una imatge central de la mare de Déu, que flanquegen sis 

escenes per banda amb un cicle d’Infància força particular, que comença amb l’Anunciació 

i acaba amb la Dormició de Maria (fig. 5.19). La voluntat que reflecteix d’emular l’aspecte 

de les taules de metall es confirma per la presència d’abundant pedreria falsa, i potser també 

per les grans dimensions del marc exterior i la potència visual dels espais sense figuració, 

que són trets habituals de les taules orfebres. 

 

No es pot pas assegurar que hi hagi relació entre aquesta peça conservada tan tardana i el 

primitiu frontal de l’altar major realitzat a les primeries del segle XI. Però és possible que 

l’obra del XIII pretengués reproduir l’antic aspecte brillant de la taula romànica, seguint el 

                                                 
162 DOC-146. La mateixa informació apareix en la publicació sagramental del testament, datat uns mesos més 
tard, encara el 1130 (BAIGES & FELIU & SALRACH 2010, III, doc. 633, p. 1058-1064). 
163 És temptador de relacionar-ho amb l’expedició a Mallorca de 1114-1115, on sembla que hauria participat 
també l’abat de Sant Cugat (SOBREQUÉS 1980b, p. 152), però potser és més lògica la vinculació amb els afers 
occitans, o amb la conquesta de Tortosa projectada el 1128, que finalment no dugué a terme. 
164 El procés l’explica Joan Auladell, artífex principal de la redescoberta historiogràfica de la peça (AULADELL 
1983, p. 28-31). L’antiquari que va comprar inicialment la peça sembla que va ser Celestino Dupond 
(BELTRÁN 2014, p. 206-210). 
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procediment imitatiu a base de pastillatge de guix tan conegut i habitual165. Potser cal pensar 

que també el frontal romànic fonamentaria el seu repertori iconogràfic en la figura de la 

Verge (com a Ripoll o a Girona), encara que algunes de les escenes del frontal de Torí, i en 

general els seus esquemes compositius, reflecteixen influències de corrents orientalitzants 

que circulaven a Catalunya durant el segon terç del segle XIII166, de manera que no es pot 

pas suposar que pretenguessin evocar fidelment l’aparença de la taula antiga. 

 

 

5.3.3. Sant Serni de Tavèrnoles  

  

Un frontal d’altar de plata també perfectament documentat però que, en canvi, no ha estat 

mai tingut en compte per la historiografia especialitzada, és el que decorava l’altar major de 

l’abacial de Sant Sadurní de Tavèrnoles. Igual com passa amb les taules de Girona o de 

Ripoll, d’aquest frontal urgellenc en coneixem molt bé la desaparició, motivada també per 

una necessitat bèl�lica (encara, però, en època romànica), però en canvi és difícil 

entreveure’n el moment i les condicions de la seva realització. De nou, la manca 

d’informació impedeix de conèixer-ne el format, la iconografia o els artífexs que van obrar-

lo. 

 

La primera notícia del frontal de Tavèrnoles apareix en l’acta de consagració i dotalia del 

monestir, un controvertit document que va datat a l’any 1040 però que, de fet, és una 

falsificació redactada probablement uns cent anys més tard, amb motivacions polítiques i 

patrimonials força clares167. Aquestes motivacions (la defensa monàstica enfront dels 

intents de control per part del veí poder episcopal) no ens interessen ara, però sí el 

contingut de l’acta de consagració. Quan el falsari s’ocupà de redactar-la, a mitjan segle XII, 

va utilitzar com és habitual tota una colla de documents autèntics més antics, per dotar de 

versemblança el text. Entre aquests documents hi ha un petit però molt interessant 

                                                 
165 Procediment que a Sant Cugat sembla tenir certa prèdica, perquè s’utilitza també en una altra obra singular, 
l’urna sepulcral de sant Càndid, que data del 1292 (DALMASES 1992e, p. 205). L’estil de la figuració d’aquest 
sarcòfag és però clarament vinculat a la plàstica plenament gòtica, i d’entrada sembla encara un xic més tardà 
que el del frontal de Torí (que de tota manera només he vist en fotografies). 
166 L’estudi en profunditat d’aquesta peça encara està per fer. Se sol considerar realitzada cap al 1275, data de 
la consagració d’un altar secundari de l’abacial santcugatenca dedicat a la Verge, que el frontal hauria decorat 
(GUDIOL 1912, p. 459-463; AINAUD 1992, p. 145). 
167 Aquesta falsificació sol passar-se per alt en bona part de la historiografia, tot i que està publicada des de fa 
molts anys (ORDEIG 1993-2004, III, p. 87-94). Tinc en preparació un estudi sobre la problemàtica relacionada 
no només amb el frontal d’orfebreria desaparegut, sinó amb el frontal pictòric que, també procedent de 
Tavèrnoles, es conserva al MNAC (DURAN-PORTA, en preparació). 
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inventari del tresor monàstic que inclou una taula de plata per a l’altar de l’església abacial, a 

banda d’altres objectes d’orfebreria i d’un notable grup de draps i peces d’ornamentació 

tèxtil: 

 

“Ornamenta altaris: tabula I de argento et crucem I et turibulum I et calicem I et testenis 

I et pallios IIII, casullis II et capas VI dalmatica I, camisas XIV cum suis amitis et 

sustins, stolas III, manipulos II giramphanos II conchas II orciolos I signa IIII”.168 

 

És un inventari breu, res a veure amb els llargs inventaris que hem vist a Ripoll, amb els 

quals, per cronologia, bé caldria comparar-lo. Molt probablement recull només els 

ornaments del servei de l’altar major del temple, cosa que s'avé amb la intenció de 

col�locar-lo en el text falsificat de l’acta de consagració, precisament vinculada a aquest altar 

principal dedicat al màrtir Sadurní. Una vegada assumit que l’acta es redacta cap a 1140-

1150169, ens preguntem a quin moment correspon l’inventari. És segur que no és 

contemporani de la falsificació, justament per la presència del frontal de plata (i per la 

història posterior que d’ell coneixem), de manera que ha de correspondre a una època 

anterior. Justament, la desaparició del moble, documentada l’any 1092 com de seguida 

veurem, marca un terminus ante quem per a la seva redacció. Tot i que no ho sabem del cert, 

és suggeridor de relacionar l’inventari amb la veritable consagració de l’església de 

Tavèrnoles, que s’hauria produït en algun moment de la primera meitat del segle XI, 

possiblement en temps de l’abat Guillem (que s’esmenta protagonitzant la celebració en el 

text falsificat al segle XII), és a dir entre 1035 i la dècada del 1050170. 

 

Quan l’inventari va redactar-se, la taula d’altar de plata estava en ús a l’altar major de 

l’església abacial. Devia decorar la cara anterior de la gran ara d’altar de marbre, d’una mica 

més de dos metres de llarg, que es conserva encara in situ a l’antic temple. Era, per tant, una 

taula de grans dimensions, articulada com sempre a partir d’una ànima de fusta recoberta 

per làmina de plata. Li podem suposar també decoració figurativa en repussat, però no hi 

                                                 
168 DOC-47.  
169 En tot cas, després de 1135, perquè entre els béns monàstics hi ha el cenobi de Santa Cecília d’Elins, que 
va ser donat aquell any a Tavèrnoles pel comte Ermengol VI (MARQUÈS SALA 2002-2005, doc. 64, p. 102). 
170 Guillem governa el monestir entre 1035 i 1054. És una figura potent, encara que historiogràficament 
amagada (“un excel�lent gestor de l’herència rebuda”) pel seu insigne antecessor, el cèlebre Ponç (BARAUT 
1994-1995, p. 18). La consagració de l’església monàstica està documentada, encara que sense datar-la, en una 
butlla del 1099 atorgada pel papa Urbà II. Paradoxalment, el text d’aquesta butlla s’inclou en l’acta de 
consagració falsificada, que sí que data la consagració al 1040. No és impossible que efectivament el temple es 
consagrés aquest any, però la data és sospitosament pròxima a la de la consagració de la veïna catedral de la 
Seu d’Urgell (DURAN-PORTA, en preparació). 
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ha pas cap testimoni que l’evoqui, malauradament. Tampoc no sabem gaire res dels 

promotors de la peça, que potser cal suposar, per comparació amb altres casos, membres 

de la nissaga comtal urgellenca. Al segle XI el llinatge manté encara bons contactes amb el 

monestir de Tavèrnoles, el patrocini del qual, més tard, va ser progressivament assumit per 

la família vescomtal de Castellbó171. 

 

Del frontal de plata de Tavèrnoles en coneixem algunes notícies més, que en confirmen 

fefaentment l’existència (l’acta de consagració no deixa de ser un fals, encara que 

s’utilitzessin diplomes antics per confeccionar-la) i, com apuntava abans, en revelen la 

precoç desaparició. D’entrada, l’existència del moble és confirmada a la dècada del 1060 per 

dos documents. El primer és el testament del noble Ramon Adalbert, datat el 1066, que es 

fa enterrar al cementiri monàstic de Tavèrnoles i que, entre altres béns oferts al cenobi, fa 

donació de la armes (espasa, llança i escut) ad tabulam Sancti Saturnini172. El segon és la 

relació dels béns donats per Arnau Mir de Tost després de la mort de la seva esposa 

Arsenda, relació que inclou ad cenobium Sancti Saturnini una certa quantitat de plata dedicada 

específicament ad ipsam tabulam173.  

 

Després d’això, cal esperar més de dues dècades per a trobar la tercera i última notícia del 

frontal, notícia que interessa particularment perquè, com deia, n’explica de manera molt 

precisa la desaparició. La dada es troba en un document de cap a l’any 1092, en què el 

comte Ermengol IV concedeix a Sant Sadurní de Tavèrnoles diversos béns territorials i 

immobles dins del territori de la ciutat encara musulmana de Balaguer, i rep a canvi tot el 

metall de la taula d’argent (tabulam Sancti Saturnini, in quo sunt [XVII] libras argenti cocti et 

purissimi ad libram de Montepeus[ulan]) per tal de finançar la conquesta de la dita ciutat174.  

 

A finals de segle XI, l’expansió meridional del comtat d’Urgell havia posat el punt de mira a 

madinat Balagy, que era llavors la població andalusina més destacada en la línia de frontera 
                                                 
171 La relació entre els vescomtes i el monestir, als segles XII i XIII, no ha estat estudiada en profunditat. 
Tanmateix, la documentació la confirma clarament, i el monestir, de fet, es convertí en certa manera en la casa 
eclesiàstica pròpia del bàndol feudal que va estar durament i llargament enfrontat amb el bisbe de la Seu 
d’Urgell (DURAN-PORTA, en preparació). 
172 DOC-224. El document s’ha reportat en alguna ocasió tot considerant que al�ludeix a un frontal pictòric 
(FITÉ 1995, p. 147). Però els frontals pictòrics no tenen presència diplomàtica pel seu escàs valor, i aquí és 
indubtable que es refereix a la taula de plata (o, en tot cas, a tot el conjunt de l’altar). 
173 DOC-82. 
174 DOC-115. De fet, el document consta datat el 17 d’abril de l’any 1094, data que no lliga amb la presència 
del comte d’Ermengol IV, mort el 1092; per això la datació se sol fer recular almenys un parell d’anys 
(BARAUT 1994-1995, p. 170). A causa d’un antic error de transcripció, la historiografia va confondre durant 
cert temps el mot tabula pel terme “tribunal”, i tendia a identificar la peça amb alguna mena de càtedra o, com 
diu Villanueva, amb “una alhaja que llamaron tribunal” (VILLANUEVA 1803-1851, XII, p. 5). 
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amb els comtats cristians. Malgrat que la conquesta no va fer-se efectiva fins al 1105175, la 

pressió havia començat molt abans i el finançament de les campanyes militars havia de 

comptar amb tot tipus de recursos, inclosos els monàstics. Tavèrnoles, de fet, participa 

molt activament en l’expansió comtal (hi inverteix, diguéssim), i rep en contrapartida una 

bona colla de possessions que li permeten augmentar les rendes i estirar la seva influència 

cap a les noves terres del sud del comtat. El document de 1092 és molt explícit en aquest 

sentit: a canvi del suport financer (exactament, a canvi de la plata del frontal), el monestir 

rebrà dues àmplies possessions balaguerines una vegada siguin definitivament conquerides, 

l’heretat d’Avinamomi (ipsa hereditate de Avinamomi) que incloïa la segona mesquita en 

importància de la ciutat, i una almunia que pertanyia a Iuceph Cavaler, membre conegut de 

la noblesa andalusina de la població176. 

 

La vida del frontal de Tavèrnoles va ser, doncs, notablement breu, menys d’un segle de 

servei. No és un cas excepcional, com bé sabem, sinó un altre exemple de com els valors 

econòmics de les peces d’orfebreria dels temples, inclòs el gran mobiliari, predominava 

sobre les funcions cultuals o estètiques. La taula de Tavèrnoles havia de ser una obra 

monumental. Les divuit lliures de plata que el comte Ermengol en va extreure eren una 

quantitat considerable (més de 210 unces, gairebé sis quilos de plata), que deuria ser 

esmerçada en pagar les despeses del setge balaguerí. Tavèrnoles va quedar durant dècades, 

sembla, sense frontal d’altar sòlid, fins que vora 50 anys més tard es decidí la fabricació 

d’una nova taula per a substituir el vell moble de plata. Aquesta nova taula ja no es va fer 

d’orfebreria sinó de fusta policromada, i es va decorar amb una curiosa representació de 

sants bisbes. És el frontal que guarda encara avui el MNAC (fig. 5.20), un dels millors i més 

interessants d’entre els conservats a Catalunya del segle XII177. 

 

 

 

 

                                                 
175 Hi hagué un primer intent de conquesta, efímerament reeixit, l’any 1094 (BERTRAN 2005, p. 161-176). 
176 El monestir rep també amb el dret de convertir la mesquita d’Avinamomi en església, i de mantenir-ne en 
exclusiva les rendes (decimas et primicias totas ab integrum). 
177 La peculiar iconografia l’ha estudiada Anna Orriols, que l’ha relacionat amb les imatges episcopals que 
il�lustraven les actes del fals concili de Jaca del 1066 (ORRIOLS 2014b). Des del meu punt de vista, tant la 
realització del frontal (amb aquesta excepcional iconografia de bisbes sants) com l’abans esmentada 
falsificació de l’acta de consagració de Tavèrnoles són contemporànies, i producte de la defensa monàstica 
enfront dels intents de subjecció episcopal (DURAN-PORTA, en preparació). 
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5.4. Esments puntuals a altres frontals d’altar  

 

Repassem, a continuació, notícies més escuetes sobre altres taules d’altar, sempre frontals, 

localitzats també en abadies i priorats catalans. Coneixem l’existència d’aquests mobles 

només per esments ocasionals en la documentació, generalment relacionats amb la seva 

producció, i cal reconèixer que no sempre pot assegurar-se que els projectes reportats a les 

fonts es duguessin veritablement a terme. En tot cas, l’abundància de notícies i, per tant, de 

taules d’altar documentades (ni que sigui en fase de projecte) testimonia la importància i la 

generalització d’aquest tipus de peces en el context territorial català.  

 

 

5.4.1. Santa Maria d’Amer 

 

Entre els frontals preciosos que, com el de Tavèrnoles, la historiografia no sol tenir en 

compte quan es repassen les taules documentades a Catalunya, n’hi ha un que va projectar-

se (no podem pas saber si es va arribar a crear) per a l’església del monestir benedictí de 

Santa Maria d’Amer, al comtat de Girona178. 

 

Aquest frontal s’esmenta en un únic document antic, que data de l’any 986, i que és 

perfectament explícit en afirmar la intenció de dotar l’altar de l’església abacial amb una 

taula. El testador és un personatge noble anomenat Guilmon (o Wilmund), magnat 

important del comtat de Girona que va morir l’any 985 mentre participava (o poc després, 

en haver-lo capturat els moros) en la defensa de la ciutat de Barcelona de l’algarada d’al 

Mansur179. Un any després, diversos testimonis confirmen el seu testament sagramental a 

l’altar de l’església de Sant Andreu de Sobreroca, veïna del monestir i que cal suposar 

vinculada al solar patrimonial del propi Guilmon180.  

 

Segons explica el text, el difunt concedeix a Santa Maria d’Amer els beneficis prou 

considerables de la venda del seu cavall i de la seva espasa, de dues cotes de malla (alsebergos 
                                                 
178 Consti que la taula no és pas absolutament desconeguda bibliogràficament (BONNASSIE 1979-1981, II, p. 
372, n. 202). La llarga història del monestir s’explica en un article recent, on també s’esmenta, breument, la 
donació del frontal que aquí refereixo (MARQUÈS I PLANAGUMÀ 2005, p. 55). 
179 Guilmon liderava o formava part d’un grup de nobles que es van desplaçar a Barcelona per donar suport 
de la defensa organitzada pel vescomte Udalard (RUIZ-DOMÈNECH 2006, p. 44). 
180 DOC-11. El testament ja va ser publicat a principis de segle XIX pel canonge i erudit Jaume Ripoll en un 
article monogràfic sobre aquest interessant personatge, i ha estat utilitzat sovint per la historiografia com a 
referent cronològic per als fets del 985 (RIPOLL 1818) 
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II) i de set eugues i cent porcs. El preu de tot plegat ha de permetre finançar la realització 

d’un frontal i d’una creu (inde faciant tabula et cruce), que cal suposar servirien per a la 

decoració de l’altar major de l’església monàstica, que s’havia consagrat el 949. 

 

No he trobat més informació sobre aquestes dues peces, ni de la creu d’altar ni del frontal 

que ara ens interessa especialment. No es pot assegurar, per tant, que el moble finalment es 

realitzés, però la importància de la donació almenys indica que els monjos van tenir la 

capacitat econòmica per a dur-lo a terme. En realitat, hi ha un parell de dades indirectes que 

podrien confirmar que l’obra finalment es va fer. En primer lloc, cal dir que a Santa Maria 

d’Amer s’esmenta, en època tardomedieval, un frontal de plata situat a l’altar de Sant 

Vicenç, aleshores un dels altar secundaris del temple181. Naturalment la referència no 

necessàriament ha de correspondre’s amb la taula del segle X (podria tractar-se d’una peça 

tèxtil d’època gòtica, per exemple), però almenys cal tenir-la en compte. I en segon lloc, del 

monestir d’Amer en depenia el priorat de la Mare de Déu del Coll, al municipi d’Osor, a les 

Guilleries; d’aquest priorat en prové un frontal d’altar de fusta pintada datat a finals de segle 

XII, amb una interessant iconografia mariana (fig. 5.21). És temptador de pensar que la 

concepció d’aquesta peça podria haver estat inspirada en el vell frontal de plata de l’església 

abacial, entre altres coses perquè les al�lusions imitatives a les tècniques i materials orfebres 

hi són molt presents: hi ha pastillatge de guix amb colradura daurada en diversos elements 

(màndorla, corona de la Verge, divisòria d’escenes laterals), que s’adornen a més amb falsos 

caboixons de colors182. 

 

 

5.4.2. Sant Pere de les Maleses 

 

Un cas similar al del frontal de Santa Maria d’Amer s’esdevé a Sant Pere de les Maleses, 

antic monestir de benedictins situat al comtat del Pallars Jussà, vora del congost de 

                                                 
181 L’esment es troba en la visita pastoral feta pel bisbe Andreu Bertran, l’any 1423 (MARQUÈS 2005, p. 66). 
En diversos documents del segle X l’advocació a sant Vicenç es vincula a l’altar major (el monestir 
s’anomenava Santa Maria i Sant Vicenç d’Amer), dada que podria ser rellevant (VILLANUEVA 1803-1851, 
XIV, p. 221). 
182 Compte: només vull dir que la presència d’un frontal a la casa monàstica podria haver fet creure la 
necessitat de tenir-ne un altre al priorat, no pas que la taula romànica s’inspirés directament en l’obra metàl�lica 
del segle X. Pel què fa a la cronologia de la peça pictòrica, cal tenir en compte que els monjos d’Amer 
fundaren el priorat del Coll als voltant del 1180, de manera que s’ha de creure una mica posterior. S’ha 
proposat alguna vegada relacionar estilísticament el frontal i la miniatura d’un Evangeliari copiat a la catedral 
de Vic (MEV ms. 15) (GROS 1991, p. 44). En opinió d’Anna Orriols aquesta relació és més que problemàtica, 
i per altra banda les taules de cànons il�lustrades d’aquest còdex són, molt probablement, un afegit posterior 
de procedència gironina (ORRIOLS 2008b, p. 195). 
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Collegats. Les ruïnes d’aquest antic cenobi es troben sota d’una gran balma, que devia fer 

de sostre natural a bona part de les seves dependències, potser fins i tot a l’església. El 

conjunt sembla que va néixer vinculat a San Vicenç d’Oveix, però durant el segle X i bona 

part del XI fou una abadia independent, sempre sota la protecció dels comtes pallaresos; 

més tard es convertí en un priorat Santa Maria de Gerri, tot i que tingué sempre una 

notable importància, potser per la seva estratègica situació entre els dos comtats del Pallars. 

 

La referència conservada a un frontal d’altar és en el testament del comte Borrell I de 

Pallars, atorgat a finals de segle X (el document es conserva incomplet, sense data, en una 

còpia del segle XVIII)183. Entre molts altres llegats, el comte deixa al monestir de Maleses 

una sèrie de terres i també una sèrie de caps de bestiar, els beneficis de la venda dels quals 

han de dedicar-se propter ipsa tabula de argento que debuit facere pro ipsa cela. No hi ha més 

informació al respecte d’aquest possible frontal, ni podem assegurar que veritablement, 

seguint la voluntat del comte difunt, s’arribés mai a fabricar. 

 

 

5.4.3.Sant Andreu de Tresponts 

 

Un únic document ens proporciona informació sobre una taula d’altar que es va fer, o que 

va estar en projecte, per a l’altar major de l’església del desaparegut monestir de Sant 

Andreu de Tresponts. Aquest monestir era situat a tocar del Segre, una mica al sud de la 

Seu d’Urgell, i dominava el camí que seguint el curs del riu comunicava la Seu amb 

Organyà, i que després seguia cap a les regions meridionals del comtat184. Va passar per una 

època de certa puixança entre finals de segle X i mitjan segle XI, però després va quedar 

generalment en segon pla, i l’any 1079 va ser unit definitivament a Santa Maria de Ripoll, de 

la qual es convertí en un petit priorat185. 

 

La referència a la taula d’altar correspon, com és normal, a l’etapa d’auge de la casa, a 

principis de segle XI. El document on s’esmenta és especialment interessant, perquè revela 

una fórmula poc documentada (no pas inhabitual) per a l’obtenció de finançament per la 

                                                 
183 DOC-15. 
184 El nom del monestir deriva dels ponts sobre el riu que controlava, en una zona que encara actualment 
s’anomena el congost de Tresponts. 
185 Per a la història del monestir: BARAUT 1984, p. 241-248. 
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fabricació de mobiliari d’altar, com és la venda de patrimoni monàstic immoble186. L’abat de 

Trespons, Guitard, va signar la venda de l’església de Santa Eulàlia de Cornellana al bisbe 

Ermengol, a canvi de 200 sous de plata (de plata andalusina de bona qualitat, diu 

exactament el text) a emprar per a la confecció del frontal (ad facienda tabula), que en realitat 

no sabem realment si es va fer o no, perquè no se’n coneix cap altre testimoni. 

 

 

5.4.4. Santa Maria de Serrateix 

 

Hi ha una informació, no pas segura del tot, sobre una taula d’altar al monestir berguedà de 

Santa Maria de Serrateix. Es tracta d’un possible frontal documentat només en una notícia 

de l’any 1050, el testament d’una dama anomenada Adelaida o Adalés (Adelais), sens dubte 

membre d’alguna família notable del pagus del Berguedà187. Aquesta dama dóna diversos 

béns al seu fill Ramon (que intuïm tal vegada membre de la comunitat benedictina de 

Serrateix) i en particular demana que els beneficis de la venda d’una mula lliurada al mateix 

Ramon, així com tots els seus béns mobles llegats directament al monestir, vagin per 

argentum ad tabulam Sancte Marie.  

 

La dada és una mica escassa per a permetre assegurar que refereix a una taula d’altar, però 

la referència a la plata, si no és que és una al�lusió molt genèrica als ornamenta de l’altar 

monàstic, sembla que permetria de pensar en el metall per a la fabricació o per a la reforma 

d’una taula. No m’atreveixo pas a assegurar-ho del tot, però, perquè no he localitzat cap 

altre esment a un moble d’aquest tipus en la documentació de Serrateix. 

 

 

5.4.5. Sant Feliu de Guíxols 

 

Un altre frontal que almenys va ser projectat (que va rebre finançament per a la seva 

realització) i que després no sabem si realment va obrar-se, és el que havia de presidir l’altar 

major de l’església del monestir de Sant Feliu de Guíxols. El moble en qüestió és ressenyat 

                                                 
186 DOC-223. 
187 DOC-59. La identificació de la dama és complicada. Fóra temptador de veure-hi a la vescomtessa Adalés, 
esposa del vescomte Bardina (MIRET I SANS 1901, p. 154-155), però els dos fills de la dama esmentats en el 
text, Ramon i Guisla, no es corresponen pas amb la descendència coneguda d’aquells vescomtes berguedans. 
Deu tractar-se, doncs, d’una dama de la noblesa local, diria que d’una generació posterior a la vescomtessa en 
qüestió. 
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per tota la historiografia, suposo que perquè se l’esmenta en un document molt conegut, el 

testament de la comtessa Ermessenda, de l’any 1057188. 

 

A la venerable dama no tan sols cal reconèixer-li, doncs, la promoció del frontal auri de 

Girona, sinó també el projecte d’un altre moble d’altar similar, encara que de plata, aquesta 

vegada per a l’abadia benedictina de Sant Feliu. En el testament, Ermessenda dóna 70 

mancusos al monestir i afirma també que, d’una quantitat de plata lliurada sembla que amb 

anterioritat al mateix cenobi, se’n faci una taula d’altar: et faciant fieri tabulam argenteam cum ipso 

argento quod eis dedit. Si el moble es va fer, el cert és que no ho sabem, perquè no n’hi ha pas 

cap notícia posterior.  

 

La comtessa havia estat des de feia temps protectora directa del monestir santfeliuenc, i 

defensora dels seus drets en les disputes patrimonials del cenobi tingudes amb alguns 

magnats de la zona, especialment amb el llinatge dels Pals. El 1043, Ermessenda havia fet 

pressió a Oliba per a què l’il�lustre monjo Arnau de Ripoll acceptés la petició dels monjos 

santfeliuencs per a regir el monestir189. La promoció del frontal ha de veure’s, per tant, com 

una acció més del patrocini de la dama sobre un dels monestirs més importants del comtat 

de Girona. 

 

 

5.4.6. Sant Martí del Canigó 

 

També és possible que hi hagués un frontal d’altar a l’església del monestir de Sant Martí 

del Canigó, al Conflent. Un frontal que caldria vincular probablement amb l’altar major de 

l’església abacial, és a dir amb el presbiteri de l’església “alta” i no pas amb el de la cripta o 

església inferior consagrada l’any 1009. La taula és esmentada, si més no, en el testament del 

comte de Cerdanya Guillem Ramon, que data de l’any 1094190. El comte llega efectivament 

ad tabulam sancti Martini meas copas et cifos, objectes que són presumiblement de plata. No hi 

ha cap altra informació al respecte d’aquest moble, que de fet tampoc no sabem del cert si 

realment es realitzà o bé si, per contra, la donació comtal quedà sense efecte. 

                                                 
188 DOC-67. 
189 La designació sembla tenir a veure, precisament, amb la dialèctica entre el poder monàstic i el nobiliari a les 
costes gironines (BLANCO 1991, p. 62-65). És en atenció a les reticències d’aquest Arnulf per assumir la 
dignitat abacial que Ermessenda adreçava a Oliba unes paraules molt cèlebres: Ego tibi mille in servicio Dei 
homines dedi: saltim unum non mihi studeas proiberi (GIL I ROMAN 2004, I, p. 152, II, doc. 169). 
190 DOC-117. 
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En tot cas, potser és adient de recordar aquí que, cent anys més tard, Sant Martí del Canigó 

sembla que va ser el possible focus productor d’una sèrie de frontals d’altar pictòrics que 

representen la millor i la més orientalitzant de les versions catalanes de l’anomenat estil 

1200, uns frontals que en alguns casos tenen (o tenien) una abundant presència de 

colradura daurada i que imitaven, doncs, els efectes estètics de les taules de metall. És 

veritat que aquesta sèrie de peces es vincula a l’activitat d’un pintor forà d’origen greco-

bizantí, específicament xipriota o coneixedor del món pictòric xipriota, que s’identifica amb 

el nom de Magister Alexander en la inscripció que hi havia en un d’aquests frontals, 

desaparegut, procedent de de Sant Genís de Fontanes (fig. 5.22)191. És raonable pensar que 

l’activitat del taller format a l’entorn d’aquest pintor grec hauria radicat a Sant Martí, i que 

una des les seves primeres obres hauria estat precisament el frontal de l’església monàstica 

canigorenca. Aquest frontal tal vegada hauria substituït la vella taula romànica de plata, si és 

que aquella finalment va fer-se. El frontal en qüestió es conserva encara, és magnífic, si bé 

es coneix com a frontal d’Orellà perquè l’any 1784 va ser traslladat a l’església d’aquesta 

petita població del Conflent, on encara s’exposa (fig. 5.23)192. 

 

Consti que no hi ha res que connecti el frontal d’orfebreria amb aquesta producció sobre 

taula de l’entorn 1200. En tot cas, la producció d’una taula pictòrica per a l’abacial del 

Canigó confirmaria que el moble de plata ja no existia, si és que realment s’havia arribat a 

produir.  

 

 

5.4.7. Sant Miquel de Cuixà 

 

En el mateix testament suara esmentat, del comte Guillem Ramon de Cerdanya, s’esmenta 

també una taula d’altar vinculada a la veïna abadia de Cuixà. Concretament, el comte deixa 

una “conca” (una bacina o gibrell per a rentar les mans) presumiblement de plata ad 

                                                 
191 La inscripció es coneix gràcioes l’historiador perpinyanès Louis de Bonnefoy (BONNEFOY 1868, p. 179). 
L’activitat d’aquest mestre i el seu taller és coneguda i estudiada des de fa temps (DURLIAT 1951), si bé 
darrerament la qüestió suscita noves aproximacions (CASTIÑEIRAS 2014c, p. 14-18). 
192 La pertinença del frontal a l’abadia del Canigó no està documentada específicament, però sembla que 
sempre ha acompanyat l’anomenada creu d’Orellà, una creu processional de finals de segle XIII que amb tota 
seguretat, pertanyia al monestir (CARBONELL-LAMOTHE 1992, n. 2, p. 290-291). La creu apareix en un 
inventari del tresor canigorenc del 1760, on és lògic que no s’esmenti el frontal perquè no era pas una peça 
d’orfebreria (ANTONIAZZI 2010, p. 122). 
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retabulum sancti Michaelis restaurandum193. La interpretació d’aquest terme, retabulum, porta a 

confusió. És improbable que el mot pretengui fer una al�lusió a un retaule en el sentit 

modern del terme, és a dir a un moble emplaçat darrera (o damunt) de l’altar, i potser cal 

veure en el vocable només un error del copista del text, si bé la qüestió dista molt de ser 

clara194. En tot cas, la deixa es fa per a una reparació, de manera que cal concloure que el 

moble estava ja fet, i en ús, a la mort del susdit comte l’any 1094. 

 

L’existència d’un frontal, per altra banda (i no pas d’un retaule), és confirmada en un altre 

document posterior, de nou un testament comtal, en aquest cas del fill i successor de 

Guillem Ramon, Guillem Jordà195. El testament data de 1102, just abans que Guillem 

emprengués viatge a Terra Santa per a participar en la primera croada, en la qual moriria 

uns anys després196. Altra vegada hi veiem un empenyorament de béns comtals per a la 

restitució d’ornaments eclesiàstics: el text revela la cessió d’una sèrie de béns al monestir de 

Cuixà (els molins de Ribes i de Meferreres, la vil�la d’Escaró i 200 sous de les rendes del 

mercat de Vilafranca de Conflent) a canvi del frontal d’altar i d’un encenser, en els quals es 

compten 36 lliures de plata197. 

 

Tot i que no puc pas confirmar-ho, diria que la taula manllevada per Guillem Jordà ha de 

ser la mateix que s’esmenta (retabulum) en el testament del seu pare Guillem Ramon. No 

sabem pas res més d’aquest moble, que necessàriament cal creure realitzat en època una 

mica anterior198 i que, per tant, se suma al nombre de mobles d’orfebreria que desapareixen 

per les necessitats crematístiques dels patrons laics des les cases monàstiques (ho hem vist a 

Ripoll i a Tavèrnoles). Aquí les necessitats del comte són clares: calia finançar la seva 
                                                 
193 DOC-117. 
194 El terme retabulum no és propi del segle XI (el DuCange no el contempla pas, per exemple). Si es fes 
al�lusió a un retaule sembla que hauria d’aparèixer com a retrotabulum (o tal vegada com a post tabula), que és la 
denominació habitual d’aquest tipus de mobles en els documents plenomedievals. Part dels autors que han 
tractat la qüestió no té dificultats en interpretar que es tracta d’un frontal (DURLIAT 1954b, [p .2]), si bé 
d’altres tendeixen a acceptar-ho només amb reserves (GUDIOL 1927-1955, II, p. 397). 
195 DOC-128. 
196 Guillem Jordà embarcà com a croat amb el seu oncle Ramon IV de Tolosa, i allí assolí certa fama en 
conquerir la inexpugnable fortalesa d’Arques; l’esmenten amb admiració tant fonts cristianes com 
musulmanes. Heretà els dominis del seu oncle, però aquests li foren discutits pel fill d’aquell, Bertran, que 
arribà a Terra Santa el 1109. Malgrat que tots dos arribaren a un acord, i combateren junts en la conquesta 
definitiva de Trípoli, després Guillem va morir en un (sospitós) accident bèl�lic aquell mateix any (BLASI 
1999, p. 232-235). 
197 Si ho interpreto bé, el comte deixa finalment al monestir, en cas de mort, els béns inicialment 
empenyorats. 
198 No crec pas que s’hagi de relacionar amb el frontal d’altar que, juntament amb una joia esfèrica de cristall i 
una capa de cor o pluvial “por tradición de centenares de años se asegura haber sido dádivas del duque Pedro 
Orséolo”, segons assegura Jeroni Pujades. L’autor es refereix a tres peces conservades encara a principis de 
segle XVII, però quan parla de frontal no es refereix pas a un moble d’orfebreria sinó, com és normal en la 
terminologia de l’època, a un pal�li de tela (PUJADES 1829-1832, VII, p. 185). 
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participació en la croada. La plata del frontal i de l’encenser deuria emprar-se, 

monetaritzada o no, per al pagament de les tropes i de tota la resta de despeses que requeria 

una empresa com aquella. 

 

 

 

5.5. Notícies dubtoses 

  

La problemàtica, repetidament comentada, sobre la interpretació de les deixes ad tabula en 

els testaments, reclama posar molta atenció a l’hora de considerar veritablement que les 

notícies documentals refereixen a taules d’altar, i no pas a la mensa altaris de manera més 

general. Hi ha almenys tres possibles frontals d’altar els testimonis dels quals no són prou 

ferms com per afirmar-ne amb tota seguretat l’existència, els quals incloc resumidament a 

continuació, tot fent expressió ja d’entrada dels dubtes que m’ocasionen. 

 

La primera d’aquestes taules dubtoses es vincula a l’església canonical de Sant Pere de 

Ponts. En el testament d’una dama noble anomenada Adelaida, esposa de Ponç Dalmau, 

que data dels darrers vint anys del segle XI, hi ha notícia d’aquesta possible taula d’altar, que 

rep un llegat específic de dues unces (ad Sancti Petri de Pontis, ad sua tabula)199. Per la manera 

com es redacta el text, no queda clar si es tracta d’una deixa genèrica per a l’altar de 

l’església de Ponts o d’un llegat específic dirigit a un frontal, o per a l’adquisició d’un 

frontal. En el mateix testament hi ha també hi ha un altre llegat a la mateixa església per a la 

compra de llibres litúrgics (ad suos libros unciam I). Caldria vincular, sembla, aquestes 

donacions, amb el procés de construcció del nou temple de Ponts que es duu a terme en 

aquestes dates, destinat a una comunitat canonical –poc coneguda– que hi servia sota un 

cert patrocini dels comtes d’Urgell200. 

 

Una segona notícia dubtosa sobre una possible taula d’altar és vincula amb la canònica de 

Santa Maria de l’Estany. És en un testament sagramental d’un laic anomenat Arbert d’Oló, 

                                                 
199 DOC-94. El pergamí és original, però, es conserva sense data. La riquesa de la testadora n’és prova l’alt 
nombre de llegats, que es destinen tant a esglésies catalanes com de fora dels comtats (hi ha deixes al Vaticà, a 
Conques, a Santa Maria de Puy). 
200 La canònica hi és documentada des de finals de segle XI. Manuel Gabriel interpreta que la deixa d’Adelaida 
es dirigeix al refetor, interpretant, suposo, que la tabula esmentada és la taula on mengen els canonges 
(GABRIEL 1994, p. 412). 
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que hem de creure vinculat a aquesta població veïna de la canònica i que mor l’any 1144201. 

El difunt concedeix un modest llegat d’un morabatí ad tabulam Sancte Marie Stagni, que 

potser en aquest cas només fa referència a l’altar de l’església canonical, on ni ha pas cap 

altra notícia referida a un frontal d’altar, que jo sàpiga.  

 

Finalment, trobem també una sèrie de tres o quatre notícies referides a una taula de la 

catedral de Lleida que mereixen un darrer moment d’atenció. Les esmento aquí, al final, 

perquè en cap d’elles em sembla gens clar que s’estigui fent referència a un frontal d’altar, i 

molt menys encara a un moble d’orfebreria, l’existència del qual ja hem vist que se sol 

subratllar adequadament amb la reivindicació dels seus luxosos materials. Per altra banda, 

són sempre notícies tardanes, totes de finals del segle XII o ja del XIII202, època en què la 

producció de mobles de metall que s’ha abandonat completament als comtats catalans. 

Altra cosa és que s’al�ludeixi a un frontal de pedra, cosa que no fóra pas impossible i que 

caldria posar en paral�lel, aleshores, amb el famós i magnífic frontal de Santa Tecla de la 

catedral de Tarragona203. Sigui com sigui, les referències apareixen en quatre testaments, 

datats entre 1182 i 1218, en què es deixen diverses quantitats, no especialment altes, ad 

tabulam sedis Ylerda204. Cal dir finalment (ja ho he apuntat al principi del capítol), que l’últim 

dels textos és el que fa al�lusió, no pas a una taula, sinó concretament a un “frontal” d’altar, 

terme que en la documentació tardomedieval designa sempre una peça de tela205. 

 

                                                 
201 DOC-225. 
202 La construcció de la catedral de Lleida s’inicia, com se sap, el 1203, data de la solemne col�locació de la 
primera pedra, i se’n consagra l’altar major el 1278 (BANGO 1991, p. 29). 
203 Però no hi ha pas notícia d’un frontal petri a la Seu Vella, ni goso pas plantejar-ho aquí com a hipòtesi. 
Això sí, cal reconèixer que l’existència d’aquest frontal s’adiuria ben bé amb la importància de l’escultura de la 
catedral lleidatana pels volts de 1200, i també amb la participació en aquesta escultura (concretament en les 
dues figures antigament situades a la porta de l’Anunciata, avui al Museu de Lleida) de l’artífex responsable del 
frontal de Santa Tecla de Tarragona (ESPAÑOL 1988, p. 84-87). 
204 DOC-227, 228 i 229. 
205 DOC-207. 
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CAPÍTOL 6 

L’orfebreria religiosa 
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Pels seminaristes, sobretot, ha de ser molt útil aquesta obra1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orfebreria religiosa concentra, en època plenomedieval, els esforços artístics i econòmics 

dels comitents. Si bé, en termes quantitatius, l’orfebreria profana és predominant, les peces 

religioses reben una atenció més específica i són objecte d’un afany material i d’un 

tractament estètic sempre més ambiciosos i personalitzats. Amb l’orfebreria religiosa 

s’estableixen uns compromisos tàcits de relació (per via devocional, litúrgica, 

representativa) que gairebé mai no existeixen amb les obres profanes, cosa tot natural per la 

importància simbòlica dels propis objectes i pel desig dels homes de veure-s’hi associats, ja 

sigui com a promotors de l’empresa creativa o com a patrocinadors financers de caràcter, 

diguem-ne, secundari, actuant de maneres diverses sobre peces que ja existeixen (enriquint-

les, reformant-les, substituint-les). 

 

Cal dir, d’entrada, que l’àmbit religiós proporciona gairebé la totalitat dels objectes 

sumptuaris conservats de la Catalunya romànica, i és per tant l’àmbit que amb una mica 

menys de dificultat pot ser analitzat des d’un punt de vista material. Malgrat això, és evident 

que els obstacles per a l’anàlisi són encara ingents, per la desaparició d’un enorme 

percentatge de les obres produïdes (i arribades) als comtats catalans en l’època que ens 

ocupa, i també per la particular perversió que suposa estudiar només allò conservat, que 

ofereix una versió inevitablement parcial i esbiaixada d’una realitat artística que va ser 

certament vigorosa, molt més del que aquestes obres poden arribar a insinuar. Elaborar una 

història de l’orfebreria catalana medieval només amb allò conservat resulta una tasca de 

notable risc, com hem anat veient aquí, tasca que cal emprendre amb les màximes reserves i 

tot insistint sempre en la importància de les pèrdues.. 

 
                                                 
1 De l’aprovació eclesiàstica de les Nocions de Arqueologia de mossèn Gudiol, signada pel canonge Jaume Collel 
(GUDIOL 1902, s.p.) 
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De fet, una història de l’orfebreria d’aquest tipus a Catalunya ja s’ha dut a terme, i de 

manera raonablement satisfactòria. No cal sinó admirar la feina importantíssima de Josep 

Gudiol i Cunill, especialment a les Nocions d’arqueologia sagrada catalana, on es planteja un 

vastíssim panorama històric de la producció orfebre del país, una història ben informada i 

farcida d’apreciacions estètiques i històrico-artístiques de gran solvència. Mossèn Gudiol 

utilitza tots els recursos al seu abast, i articula un discurs intens, ampli, de valors 

positivistes, tot exemplificant l’argumentari amb les peces del Museu Episcopal de Vic i 

amb el potentíssim fons documental de l’arxiu diocesà. Des d’un punt de vista actual, en la 

vigorosa empresa hi manca potser l’assumpció (més) explícita de la parcialitat inevitabe dels 

materials presentats. Malgrat això, el mèrit de l’obra és absolut. I queda encara més ressaltat 

pel panorama historiogràfic en què es troba, anterior i posterior, que és veritablement 

auster, per dir-ho suaument2. 

 

La documentació antiga, la de l’arxiu vigatà analitzada per Gudiol i la de tants altres arxius 

catalans i foranis, proporciona dades fonamentals per al coneixement de l’orfebreria 

romànica i cal necessàriament recórrer-hi per a complementar l’anàlisi de les obres 

conservades. Aquesta importància s’ha constatat ja, aquí, en el capítol anterior dedicat als 

frontals, que només coneixem gràcies als textos. Així mateix ho veurem aquí, en tractar de 

la producció d’objectes de finalitat litúrgica o religiosa. Malgrat que les notícies sobre peces 

orfebres apareixen en tipologies diplomàtiques prou diverses, no pot sinó destacar-se el 

valor informatiu importantíssim dels inventaris dels tresors monàstics i catedralicis, que ens 

permeten d’una banda conèixer la realitat patrimonial genèrica de les institucions 

respectives, i de l’altra apreciar la diversitat d’objectes sumptuaris amb què es comptava en 

les esglésies de l’època. Els inventaris de Santa Maria de Ripoll, que han aparegut ja en 

vàries ocasions en els capítols anteriors, són especialment rellevants en aquest sentit, però 

no són pas els únics. 

 

A més de les peces conservades i de les notícies textuals, hi ha encara una tercera font 

d’informació a la qual es pot recórrer, també, per a conèixer la realitat de l’orfebreria 

religiosa (també de la profana) del romànic. Em refereixo a la iconografia, a les 

representacions d’objectes sumptuaris en la plàstica contemporània, que són relativament 

habituals especialment en les arts pictòriques. Així, les imatges representades permeten 

reconèixer per exemple tipologies objectuals, i poden revelar ocasionalment determinats 

                                                 
2 Vegeu: Introducció, p. 28 i ss. 
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aspectes funcionals d’algunes peces (per posar un exemple, la col�locació damunt de l’altar). 

Tanmateix, no pot oblidar-se que la metodologia de treball de l’artista medieval té poc a 

veure amb l’observació del natural i es fonamenta, en canvi, en la imitació selectiva de 

materials previs, utilitzats com a models de representació més o menys estandaritzats. En 

aquest sentit, la figuració d’objectes sumptuaris segueix una tradició formal pròpia que no 

sempre manté lligams amb la realitat física del moment, i això cal tenir-ho sempre en 

compte. Així per exemple, la representació pictòrica de creus processionals tendeix a no 

incloure mai la presència d’elements escultòrics, quan és evident que almenys la figura del 

Crucificat presidia de manera molt generalitzada les autèntiques creus d’orfebreria de la 

plena Edat Mitjana. Un altre cas: la producció d’encensers als segles XII i XIII segueix una 

pràctica clarament diversificada des d’un punt de vista tipològic, i en canvi la imatgeria els 

representa gairebé sempre segons un format esfèric que era el més habitual, però no pas 

l’únic existent. Dit tot això, l’art romànic català compta amb algunes representacions 

artístiques d’objectes d’orfebreria que tenen un notable interès, i que s’esmentaran 

convenientment, quan siguin significatives, en les pàgines que segueixen. 

 

El recorregut que proposo per l’orfebreria religiosa del romànic català és inevitablement 

tipològic; una classificació cronològica o estilística senzillament no té sentit, és impossible 

de fer, tenint en compte allò conservat i allò que coneixem per les fonts. Organitzaré, 

doncs, l’anàlisi de les tipologies objectuals en quatre apartats, que seguiran aproximadament 

les categories amb què se solen dividir aquests tipus d’objectes. El primer es dedicarà als 

anomenats vasa sacra, que entren en contacte físic amb les espècies eucarístiques i que, per 

tant, són essencials per al desenvolupament de la Missa. El segon inclourà tots els vasa non 

sacra, és a dir els objectes que participen també de la litúrgia cristiana però que es 

consideren de rang secundari, de manera que en general no calia consgarar-los perquè no 

tocaven directament el pa i el vi eucarístics. El tercer apartat tractarà d’alguns altres objectes 

d’ús eclesiàstic que no solen incloure’s en les categories anteriors però que tenen 

indiscutiblement una gran rellevància simbòlica i també artística, per exemple els altars 

portàtils, els reliquiaris o les enquadernacions de manuscrits. Finalment, dins d’un darrer 

grup inclouré alguns atributs objectuals vinculats a la indumentària eclesiàstica, així com 

objectes menors que es relacionen amb l’abillament i el comfort dels oficiants del culte. 
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6.1. Objectes per al servei eucarístic: els vasa sacra 

 

La divisió dels objectes al servei de l’altar entre vasa sacra i vasa non sacra és tradicional en els 

estudis sobre litúrgia i art litúrgic, particularment a partir de la fonamental obra de Joseph 

Braun sobre la qüestió Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung, que 

ofereix una categorització inequívoca3. Braun inclou en el llistat de vasa sacra els calzes, les 

patenes, les custòdies i els ostensoris eucarístics, així com també alguns objectes menors, 

com ara les cànules (fistulae) utilitzades per a beure el vi sense tocar les vores del calze. Com 

deia abans, la característica bàsica d’aquests objectes, allò que els confereix la dignitat 

principal i que reclama que siguin específicament consagrats, és el contacte directe amb les 

espècies eucarístiques. La classificació de Braun és pràcticament canònica, i només algunes 

esmenes menors li han estat aplicades per altres autors4. 

 

 

6.1.1. Calzes i patenes 

 

L’objecte bàsic de la litúrgia cristiana, el calze per a la celebració eucarística, és també la més 

documentada de les peces d’orfebreria sacra del romànic català, i ofereix una sèrie 

d’exemplars conservats de cert interès, tot i que de qualitat generalment discreta. La 

necessitat imperativa de disposar d’un calze, i també de la corresponent patena, els 

converteixen, certament, en objectes habituals en tots els temples, de vegades els únics 

elaborats amb materials preciosos de què disposaven aquests, quan la modèstia de recursos 

era especialment acusada. 

 

El calze rememora la copa de Crist en la Santa Cena, i a la vegada refereix la pregària de 

Getsemaní, just abans de la detenció de Jesús, quan aquest demana ser alliberat de la mort: 

“Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa”5. L’ús exclusiu de metalls nobles tant per al 

calze com per a la patena apareix en la legislació eclesiàstica com a mínim des del segle IX, 

malgrat que la insistència en la qüestió reflecteix una certa flexibilitat normativa o, en tot 

cas, la continuïtat de l’ús de calzes elaborats en materials menors (fusta, vidre, fins i tot 

                                                 
3 BRAUN 1932, p. 2-3. 
4 Esmenes que, de fet, s’apliquen sobretot al llistat de vasa non sacra (MÄND 2008, p. 83-84). Una revisió 
moderna de tota aquesta qüestió a: PARKER MCLACLHAN 2001 
5 Però accepta també l’acompliment de la missió del Sacrifici: “però que no es faci la meva voluntat, sinó la 
teva”. L’escena apareix als tres sinòptics: Lluc 22:42 (que cito), Mateu 26:39, Marc 14:36. La Vulgata transcriu 
l’original grec per “calze”: Pater, si vis transfer calicem istum a me verumtamen non mea voluntas sed tua fiat. 
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ivori) al marge de les disposicions conciliars. El Decretum Gratiani de mitjan segle XII, 

compilat amb la pretensió d’unificar i sistematitzar la normativa, encara insisteix en l’ús de 

la plata i de l’or per a calzes i patenes, tot i que accepta també l’estany com a material 

alternatiu, en cas de pobresa. 

 

La major part del calzes i patenes documentats a Catalunya són de plata. Només les grans 

institucions tenien conjunts elaborats en or, que solien estar al servei dels altars principals , 

mentre que per als altars secundaris servien les peces d’argent, o les d’estany, que no són 

inhabituals. Els inventaris de Ripoll exemplifiquen bé aquest tipus de distribució: l’església 

abacial disposava de fins a vuit calzes de plata amb les seves respectives patenes, però hi 

destacava sobremanera un calze d’or que anava decorat, a més, amb pedres precioses i 

esmalts6. El calze, per cert, feia conjunt amb la patena de vidre regalada pel comte Oliba 

Cabreta de la qual he parlat a bastament en el capítol 3, i que deuria ser d’origen bizantí7. 

 

Hi ha documentats un parell més de calzes ornats amb gemmes en esglésies catalanes. Un 

era a la catedral de la Seu d’Urgell, també d’or com el ripollès (calicem aurem cum lapidibus 

preciosis sibi insertis), i que coneixem gràcies al fet que va ser prestat al comte Ermengol VII 

l’any 11608. Un altre, ara de plata, formava part del tresor de la catedral de Vic, segons 

reporta un inventari molt primerenc, de l’any 9089.  

 

Com deia, els calzes de plata eren els més abundants, tant a les esglésies principals com tot 

sovint a les més modestes, per a les quals s’havia de fer un esforç en la inicial dotació. És 

possible que aquests calzes de plata anessin ocasionalment daurats, especialment per la part 

interior de la copa, on el metall entra en contacte amb el vi eucarístic. Tanmateix, les fonts 

no solen fer menció d’aquest daurat, i cal ser molt prudents a l’hora de pressuposar-lo 

sempre. Hi ha documentat un calze amb tota la superfície daurada en la dotalia de la 

catedral de Roda d’Isàvena (calice de argento de superaurato) que data d’entre 1028 i 103510. 

També procedent de la frontera aragonesa hi ha un document interessant que esmenta dos 

calzes dins del patrimoni de l’església de Santa Maria de Tolba, l’any 1080. Un d’aquests 

                                                 
6 Aquest calze, que deuria ser de primera categoria, s’esmenta ja en l’inventari de l’any 1008, però només com 
a peça àuria (unum de auro puro) (DOC-20). Després se li deurien afegir les pedres i les 28 plaquetes esmaltades 
que s’esmenten en l’inventari del 1066 (DOC-79). Deuria tractar-se de plaques similars, potser més petites, a 
les afegides també al frontal del mateix altar major. 
7 Vegeu: capítol 3, p. 153-155. 
8 DOC-165 
9 S’esmenta (calices argenteos duos, unum cum gemis) entre els objectes llegats a la catedral pel bisbe Idalguer 
(JUNYENT 1980-1996, doc 41, I, p. 38-40). 
10 DOC-36. 
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calzes sí que es diu daurat per l’interior, mentre que l’altre, de dimensions menors, va totum 

supra auratum intus et foris11. Una notícia ja del segle XII evoca explícitament el procediment 

del daurat: l’ardiaca de Vic Bernat llega un gran vas de plata per a fer-ne dos calzes, i una 

colla d’anells l’or dels quals havia de ser emprat precisament per a daurar-los (ad deaurandum 

predictos calces)12. El percentatge de calzes que es dauraven potser pot deduir-se dels que tenia 

un monestir de certa importància com el de Sant Joan de les Abadesses, on l’inventari de 

l’ant 1218 reporta dotze calzes de plata, només dos dels quals s’afirma que són daurats. 

 

És interessant constatar que els calzes, com tantes altres peces, podien empenyorar-se, i 

això malgrat la insistència en contra de la normativa eclesiàstica. Les actes d’aquests 

empenyoraments permeten conèixer algunes peces interessants, com el calze d’or de la 

catedral de Barcelona que durant un temps, a principis de segle XI, havia tingut en penyora 

la vescomtessa Ermengarda13, o com el calze probablement de plata que tenia in pignora i 

que llega a la catedral de la Seu d’Urgell el noble Arnau de Prenyanosa, ara a la dotzena 

centúria14. Aquest tipus d’empenyoraments eren perfectament habituals, com se sap, amb 

els objectes sumptuaris, i ni tan sols els valors simbòlics dels calzes els protegia de formar 

part del mercadeig econòmic generalitzat.  

 

Els documents mencionen també tot sovint l’existència de calzes (i de patenes) d’estany, 

que substituien els d’or o plata15. Cal insistir en el fet que eren notablement abundants, i 

que s’utilitzaven sense problemes per a la celebració del culte, almenys en les esglésies que 

no disposaven d’altres peces. De tota manera, eren objectes igualment de valor, i també 

se’n troben en els tresors de les esglésies importants, completant els conjunts de plata. 

L’estany apareix amb cert èmfasi com a material de calzes i patenes en èpoques reculades, 

especialment a la segona meitat del segle X, quan potser l’adquisició de plata presentava 

més dificultats16. Però és evident que també es produïen peces en èpoques posteriors, com 

demostra la sèrie de calzes i patenes que han arribat fins als nostres dies. 

 

                                                 
11 DOC-93. El document en qüestió és, en realitat, una dotalia de l’església de Tolba, signada pel bisbe 
Ramon Dalmau de Roda. El text identifica l’església amb la mítica seu episcopal d’Ictosa, suposat predecent 
de la de Roda d’Isàbena que el bisbe s’afanyava a prestigiar per a defensar-la d’ingerències exteriors (ABADAL 
1952, p. 11-13). 
12 DOC-155. 
13 DOC-27. Vegeu capítol 4, p. 229-230. 
14 DOC-153. 
15 Sobre el material (peltre, més que no pas estany), vegeu capítol 1, p. 63 i ss. 
16 Calzes d’estany en la documentació consultada: DOC-1, 9, 10, 53, 104, 164 i 217. 
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En efecte, hi ha una desena de conjunts de calze i patena d’estany que s’han conservat a 

Catalunya d’època plenomedieval, tots ells procedents de l’àmbit funerari, és a dir 

localitzats en tombes sobretot episcopals, com a part de l’aixovar dels bisbes (o altres 

eclesiàstics) enterrats17. No se sap exactament si aquests calzes i patenes funeraris es 

produïen expressament amb l’objectiu de ser enterrats, o si bé podien ser emprats en vida 

pels bisbes i després es dipositaven en les sepultures. La inclusió de l’estany entre els 

materials acceptats per als vasa sacra, i el fet que aquests apareguin clarament entre el 

patrimoni d’algunes esglésies, més aviat fa pensar en la segona possibilitat. És possible, 

però, que el destí sepulcral de les peces fos en certa manera assumit de forma 

generalitzada18. 

 

Els conjunts funeraris d’estany són generalment senzills, de poca ambició artística, sense 

motius ornamentals apreciables. També cal dir que la degradació del metall accentua el 

caràcter auster de les peces, que en ocasions presenten una notable harmonia estructural i 

és ben clar que segueixen arquetipus tipològics característics de l’època; són, en aquest 

sentit, un reflex força fidel de com podien ser els calzes de més luxe.  

 

Els estudis que s’han fet sobre aquestes peces han volgut establir un cert tipus d’evolució 

cronlògica basada en el seu format estructural19. Respecte dels calzes, que és on s’aprecien 

les diferències, en termes generals hi ha dues tipologies distintes: 1) En els calzes del primer 

tipus, la base té un diàmetre reduït i s’eleva prenent forma tronco-cònica fins a connectar 

amb un nus més o menys esfèric, del qual neix directament la copa superior, que és 

relativament alta i estreta. 2) En els del segon tipus, la base és quasi completament plana i 

de diàmetre més gran. De la part central en neix un peu o canya clarament diferenciat, de 

format cilíndric, que s’eleva fins a connectar amb la copa i que migparteix un nus de forma 

el�líptica més que no pas esfèric, amb la vora central apuntada. La copa és ampla i baixa, i 

hi predomina certament la línia horitzontal. 

 

Dins de la primera tipologia, que se suposa més antiga, s’inclouen el calze procedent del 

monestir de Sant Salvador de la Vedella al Solsonès20, el que s’anomena “de sant 

                                                 
17 Els aixovars episcopals podien ser especialment rics, i incloure també bàculs, anells i altres símbols de la 
dignitat, així com creus, reliquiaris o documents de particular importància (DABROWSKA 2005, p. 313-314). 
18 En tot cas, tal i com ja afirmava mossèn Gudiol, la idea d’un ús exclusivament funerari dels calzes d’estany 
“no està conforme ab los documentats” (GUDIOL 1902, p., 282). El mateix val per als bàculs de coure i altres 
materials menors, que també es troben en les tombes episcopals (vid. infra). 
19 GRÀCIA 1985, p, 352. 
20 CAT-4. 
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Ermengol” i que prové de la catedral de la Seu d’Urgell21, i el que s’atribueix una mica 

problemàticament a l’església pallaresa de Santa Maria de l’Arboló; aquest darrer és l’únic 

que no prové amb tota seguretat d’un sepulcre, i és potser també el menys esvelt, i el que 

pitjor es conserva22. 

 

La resta de calzes segueixen la segona de les tipologies descrites i s’han considerat obra 

d’entre finals de segle XII i segle XIII, tot i que podrien ser perfectament una mica 

anteriors23. Dos d’ells provenen de sengles tombes de la catedral de Girona atribuïdes als 

bisbes Arnau de Creixell (m. 1214) i Guillem de Cabanelles (m. 1245)24. Un altre formava 

part del ric aixovar localitzat a la tomba del bisbe de Vic sant Bernat Calbó (m. 1243) 25, i és 

interessant perquè segurament pot ser identificat amb el calze que hi ha documentat (duos 

calices unus argentus et alius stagni) en l’inventari de béns episcopals del memorial testamentari 

del mateix bisbe26. El següent prové de la tomba de l’arquebisbe de Tarragona Bernat 

d’Olivella (m. 1287) 27, mentre que el darrer dels conservats complets es va localitzar en una 

tomba anònima situada al pòrtic de l’església de Sant Andreu de Llavaneres, per a la qual no 

sembla que es pugui reconèixer destinatari episcopal28. 

 

Excepte els dos de la Seu d’Urgell, tots aquests calzes van acompanyats de la patena 

corresponent, que sol ser una peça circular de dimensions petites o mitjanes (entre 10 i 14 

cm. de diàmetre), sempre molt plana, generalment sense decoració o amb petits elements 

gravats, especialment creus incises al centre del plat, com en la patena de la Vedella o en la 

de la tomba de l’arquebisbe Olivella. Al conjunt de la tomba de sant Bernat Calbó s’hi ha 

d’afegir una oblata o representació simbòlica de la Sagrada Forma, igualment d’estany i 

d’uns 8’5 cm de diàmetre29. La seva presència en l’aixovar del bisbe és excepcional, i 

almenys jo no tinc pas notícia d’altres exemplars d’oblates conservades, ni a Catalunya ni 

enlloc. La presència de veritables hòsties en enterraments sí que està documentada en 

                                                 
21 CAT-6. Malgrat la denominació popular i algunes afirmacions publicades en aquest sentit (VIVES 1980, p. 
496), no hi ha res que confirmi que prové de la tomba del bisbe sant.  
22 CAT-7. 
23 Cal tenir sempre en compte que les peces funeràries poden ser obra bastant anterior al seu dipòsit en la 
corresponent tomba. En tot cas, aquesta segona tipologia de calze és ja perfectament coneguda a la primera 
meitat del segle XII, com demostra el calze també d’estany procedent de la tomba del bisbe Ulger (m. 1149) a 
la catedral d’Angers (GABORIT-CHOPIN 2005, p. 126-127). 
24 CAT-8 i 10. 
25 CAT-12. 
26 DOC-217. 
27 CAT-15. 
28 CAT-17. 
29 CAT-14. 
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diversos indrets, almenys en època altmedieval30, però no pas la substitució de la Forma per 

una representació en metall, que és certament singular. 

 

En fi, a tot aquest grup de calzes i patenes d’estany de context funerari cal sumar encara 

algunes altres peces i petits fragments del mateix material, que s’han localitzat en diversos 

jaciments arqueològics31. Cal esmentar, per exemple, una petita patena trobada a l’església 

de Sant Esteve de Castellar del Vallès32, un calze localitzat a Sant Vicenç de Rus33, un calze i 

una patena descoberts en una de les tombes del cementiri de Sant Miquel d’Olèrdola34, 

diversos fragments de tres patenes trobats al jaciment de L’Esquerda35, i encara dos peus de 

calze que provenen d’unes tombes localitzades a l’interior de l’església cerdana de Santa 

Maria de Talló36. La troballa de totes aquestes restes confirma (com ho fan les peces de la 

Vedella o de Llavanares) que no sempre els calzes i patenes d’estany provenen de sepulcres 

episcopals.  

 

No cal dir que el dipòsit d’aquests objectes en context funerari no va ser pas un costum 

exclusiu dels comtats catalans, sinó que la pràctica estava estesa per la major part de 

l’Occident europeu. Com a mínim a partir del segle X sembla més o menys reservada al 

personal eclesiàstic37. No sé fins a quin punt (o en quin moment) es formalitzà la relació 

específica dels objectes amb les sepultures de bisbes, que a Catalunya veiem força implícita 

com a mínim des de principis de segle XIII. És clar que, aleshores, les peces actuaven com a 

insígnies de la dignitat del difunt, però és possible que mantinguessin alhora cert valor de 

tipus apotropaic, igual com passava amb molts altres objectes que fornien els aixovars 

funeraris en l’època, tot sovint a la frontera entre el sagrat i la superstició38. Cal dir que hi ha 

notícia d’enterraments amb calzes d’estany almenys fins al segle XV39. 

                                                 
30 Vegeu els exemples dels segles VII i VIII que es reporten a: DABROWSKA 2005, p. 316-317. 
31 He preferit no incorporar aquestes peces arqueològiques al catàleg d’obres que hi ha al segon volum del 
treball, bé per tractar-se de fragments molt petits o bé perquè malgrat ser peces completes (encara que sempre 
molt senzilles) no les he pogudes veure ni estudiar personalment. 
32 Es data amb anterioritat a mitjan segle XI, ja que es va localitzar en el rebliment d’una tomba tallada pel 
fonament de l’absis romànic de l’església, que es correspon amb aquesta cronologia (ROIG 1996 p. 10-11; 
ROIG & COLL 2003, p. 844-846). 
33 Junt amb unes canadelles, formava un petit aixovar d’una tomba d’un eclesiàstic, datada arqueològicament 
entre mitjan segle X i principis de segle XI (LÓPEZ MULLOR et alt. 1989, p. 23, n. 8). Desconec on són 
localitzades actualment aquestes peces. 
34 MOLIST & BOSCH 2012, p. 479 i 483 
35 GRÀCIA 1985 p. 338-343. 
36 PADILLA 1995-1996, p. 326. 
37 Tot i que hi ha testimonis de calzes en sepulcres de grans pesonatges laics, com l’emperador Lotari III (m. 
1137) o el rei Eric V de Dinamarca (m. 1286) (DABROWSKA 2005, p. 319) 
38 Una visió panoràmica d’aquesta qüestió, en context català: RIU 1982a, p. 44-46. 
39 Vegeu: BAUCELLS 2004, I, p. 829-830 
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No tots els calzes d’estany conservats provenen de l’àmbit sepulcral. De fet, el millor dels 

que es conserva d’origen català va ser localitzat a l’interior del peu d’altar de l’església 

rossellonesa de Sant Salvador de Casesnoves, on actuava com a repositori per a una 

lipsanoteca, que se situava dins de la copa40. Malgrat que se l’ha volgut relacionar, també, 

amb el món funerari41, sembla més factible creure que la peça va utilitzar-se inicialment per 

al culte, i després va ser reconvertida en reliquiari, en data que desconeixem. 

 

Aquest calze de Casesnoves, que es conserva al Museu Cluny de París (fig. 6.1), és una peça 

francament notable, certament superior a la resta de calzes d’estany conservats tant per la 

seva harmoniosa i delicada figura com per ser l’únic que presenta una ornamentació 

rellevant. Tota la franja central de la copa va decorada, en efecte, amb un solemne fris 

continu de ròleus vegetals, de factura acurada i emfàticament clàssica. Curiosament, el 

mateix motiu apareix a la lipsanotea de fusta de l’interior de la copa, obra tallada per una 

mà “poc hàbil” segons una antiga descripció d’Alfred Darcel, que interpretava l’ornat de la 

fusta com una reproducció explícita de la decoració del calze42. Sigui com sigui, el repussat 

de l’estany és raonablement efectiu i destre, malgrat la simplicitat general i la modèstia del 

metall base. A més, el fris vegetal queda flanquejat per petites motllures, que es repeteixen 

al vorell superior de la copa i també a la part superior i inferior del nus, tot plegat donant fe 

de la cura amb què s’ha treballat tota la peça en conjunt. Per descomptat, no es tracta pas 

d’una obra de primera categoria, de cap manera pot comparar-se als més esplèndids calzes 

conservats de l’Europa romànica, però dins de la seva modèstia (i de la manca d’efectius 

millors en terres catalanes) resulta satisfactori. Es pot comparar amb el calze també d’estany 

que es conserva a la catedral d’Angers, localitzat a la tomba del bisbe Ulger (m. 1149) i 

datat, per tant, abans de mitjan segle XII (fig. 6.2)43. La coincidència estructural (tot i que a 

la peça francesa manca la decoració en baixrelleu) confirmaria una datació per al calze de 

Casesnoves rotundament anterior al 1200, potser fins i tot de cap a mitjans de segle XII. 

 

A la mateixa zona del Rosselló, per cert, hi ha notícia d’un altre calze que encara es 

conservava a finals de segle XIX, però del qual s’ha perdut el rastre. Procedia aparentment 

                                                 
40 CAT-1. Sant Salvador de Casesnoves és una petita església romànica del segle XI, de la qual provenen 
també diversos fragments arrencats de pintura mural (PONSICH 1993e, p. 243). 
41 Per analogia amb les peces similars: PERRIN & VASCO-ROCCA 1999, p. 201. 
42 L’article inclou un dibuix tant del calze com de la lipsanoteca (fig, 1) on es fa palesa la –relativa– similitud 
dels motius (DARCEL 1890, p. XVI) 
43 Vid. supra, nota 23. 
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de Castellnou dels Aspres, segons la notícia que en dóna Joan-August Brutails, que el 

descriu com un calze no pas d’estany sinó de coure, que data al segle XIII i del qual afirma 

que és decorat amb figures au trait (“figures perfilades”, en la traducció catalana del text), 

concepte que resulta un xic problemàtic i que suposo que cal interpretar com a figures 

cisellades o gravades al metall44. Tal vegada pot suposar-se que en comptes d’un calze la 

peça de Castellnou era més aviat un copó d’influència llemosina, tipus d’objecte que 

s’avindria millor amb l’ús del coure i a la presència d’aquesta figuració, i que podria 

relacionar-se per exemple amb el cibori gòtic de Prunet, que sí que es conserva. És veritat, 

però, que Brutails no hi esmenta l’esmalt. 

 

El coure no és un metall usat habitualment en els calzes. No se’n documenta cap a les fonts 

catalanes consultades, ni se’n troben gaires de conservats o documentats en altres territoris 

europeus, entre altres coses perquè aquest metall no quedava inclòs entre els materials que 

la legislació eclesiàstica considerava aptes per a la producció de calzes i patenes, a causa de 

la seva propensió de generar verdet. Tanmateix, alguns calzes de coure sí que s’han 

conservat, ocasionalment. De principis de segle IX hi ha, per exemple, el bonic calze de 

Grimfridus, de coure completament daurat i amb incrustacions de plata i niellat (fig. 6.3)45, i 

ja de context romànic és prou conegut el calze de l’abadia anglesa de Rusper, decorat amb 

esmalt champlevé i de més que probable procedència llemosina (fig. 6.4)46. 

 

L’últim dels calzes romànics conservats a Catalunya que esmentaré aquí és també un calze 

de coure, que conserva prou bé la capa de daurat. Prové del santuari de Núria i es conserva 

avui al Museu Diocesà d’Urgell juntament amb una patena del mateix material47. Es tracta 

d’un conjunt interessant, ben conservat, que curiosament no s’esmenta en un inventari 

conegut del santuari ripollès que data del 1460. El calze té una aparença rígida i estricta, 

format per una base robusta, una canya esvelta i molt recta amb un nus globular a la part 

central, i una copa de línies angulars i rectes. Resulta una estructura poc orgànica, sòlida i 

consistent, però desequilibrada. L’únic element decoratiu és una creu patada incisa a la zona 

del peu. La patena comparteix l’aspecte pesat, però té un desenvolupament ornamental més 

acurat. Segueix un arquetipus tipològic lobulat de notable difusió europea, i al centre hi té 

                                                 
44 BRUTAILS 1895, p. 140. 
45 Es conserva al Dumbarton Oaks Museum de Washington. Sobre la trajectòria del calze, vinculat 
precoçment a les relíquies de sant Chrodegang: FRUTIEAUX 1998. 
46 Va ser localitzat (junt amb una patena també de coure) en un dels sepulcres d’aquesta abadia femenina 
britànica (STRATFORD 1984a). 
47 CAT-2, 3. 
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gravat un medalló amb una Dextera Domini, motiu que es repeteix també en altres peces de 

cronologia similar, concretada aquí probablement amb posterioritat el 120048. 

 

 

6.1.2. Custòdies eucarístiques 

 

A banda dels calzes i patenes, els vasos litúrgics més directament relacionats amb l’espècie 

eucarística són naturalment les custòdies, objectes destinats a la conservació de les Sagrades 

Formes una vegada consagrades. L’ús de metalls nobles és també habitual en aquest tipus 

de peces, malgrat que la legislació eclesiàstica no obligava pas a utilitzar l’or o la plata per a 

fabricar-les. De fet, el coure, el bronze i fins i tot l’ivori són utilitzats també habitualment 

en la seva elaboració. 

 

En època romànica, les custòdies eucarístiques responen fonamentament a tres formats 

distints: poden ser ciboris o copons (és a dir copes de dimensions mitjanes, generalment 

tancades i dotades d’un peu més o menys allargat); petites capsetes o píxides, generalment 

de base cilíndrica; i en darrer terme objectes en forma de colom, que aporten un extra de 

significació simbòlica a la peça, donat que al�ludeixen a la presència necessària de l’Esperit 

Sant damunt de l’altar per a l’efecte de la Transubstanciació. Aquests coloms eucarístics 

són, com se sap, especialment característics de la producció en coure esmaltat de l’obra de 

Llemotges, malgrat que n’hi ha també alguns d’època anteror49. Com que, tanmateix, no hi 

ha notícia de coloms d’aquest tipus a la Catalunya (els que es conserven en museus catalans 

provenen del mercat d’antiquaris i de cap manera no sembla que fossin importats en època 

medieval50), ens centrarem a continuació en els copons i en les píxides. 

 

Les fonts documentals evoquen de manera més aviat ocasional aquest tipus d’objectes, i 

especialment pel què fa als ciboris, és interessant de constatar que no hi ha un terme que els 

identifiqui específicament com a tals. De fet és probable que, almenys en èpoques 

primerenques, per a la reserva eucarística s’utilitzessin copes o vasos no específicament 

dissenyats per a tal funció, i que podien perfectament ser de procedència profana, 

                                                 
48 Els exemples de patenes lobulades són especialment abundants (BRAUN 1932, làm. 42-44). 
49 Hi ha, si més no, un corpus notable de textos antics que esmenten aparentment reserves eucarístiques en 
forma de colom (SANJOSÉ 2011, p. 16-21).  
50 Se’n conserven tres al MNAC, un dels quals és una falsificació evident i un altre, que fins ara tots havíem 
acceptat com a autèntic, també ha resultat ser un fals del segle XIX (ORIOLS & MASALLES 2014). El tercer 
colom és definitivament autèntic (DURAN-PORTA 2008f). 
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reutilitzats. Tampoc no necessàriament havien de ser copes tancades, ja que les hòsties 

podien situar-se en una capseta més petita (una píxide) i aquesta ser col�ocada a l’interior de 

la copa. Aquesta fórmula l’hem vista ja, per exemple, en el calze de Casesnoves, per al qual 

no resultaria pas impossible, per cert, considerar un origen funcional en àmbit laic, és a dir 

que es tractés en origen d’una copa per beure dins del servei de vaixella domèstica. La 

reconversió de vasos profans en copons eucarístics la tenim perfectament documentada, 

l’any 1181, en el testament del sagristà de Vic Berenguer de Balenyà, que llegava una copa 

de plata a l’altar major de la catedral per a ser usada com a reserva eucarística (ut semper stet 

super ipsum altare ad eucharistian Domini reservandam)51. 

 

No es coneix, en canvi, l’origen d’algunes altres copes documentades en funció de reserva 

eucarística, però almenys per a cronologies avançades (fins a mitjans de segle XII) és 

raonable pensar que no hi havia una producció ad hoc de copons o ciboris52. Així, la menció 

més antiga d’una copa amb funció de custòdia eucarística que trobo a Catalunya és en 

l’inventari de Ripoll del 1047, on es descriu una copa argentea ubi corpus Domini residet53. També 

hi havia una copa o vas de plata emprat amb la mateixa funció a la catedral de Roda 

d’Isàvena, segons consta en un altre inventari una mica més tardà, de finals de segle XII (vas 

argenteum ad Corpus Domini)54. Encara, l’any 1259 el bisbe d’Elna Bernat de Berga llega a 

l’església de Sant Joan de Perpinyà una altra copa de plata, daurada tant a l’interior com a 

l’exterior, que s’utilitzava aparentment per a transportar les hòsties més que no pas per a 

conservar-les (in qua Corpus Christi deportetur ad communicandum)55. 

 

Malgrat que l’aparença monumental d’aquestes copes o vasos les convertia en peces 

singulars, en general la reserva de les hòsties es feia en objectes de dimensiones més petites, 

                                                 
51 DOC-179. La copa li havia estat regalada pel rei de França (vegeu capítol 3, p. 156) i deuria ser 
especialment impressionant. El testador insisteix que estigui sempre col�locada damunt de l’altar i que no es 
faci servir per a cap altre ús, i encara, si això s’esdevenia contra la seva voluntat, que la copa fos finalment 
lliurada a perpetuïtat al Papa (GUDIOL 1902, p. 285, n. 1) 
52 Els exemples més antics de ciboris conservats són efectivament de la segona meitat del XII. La seva 
generalització es pot relacionar potser amb el canvi de funció de la reserva d’hòsties, tradicionalment 
vinculada a la necessitat de comunió per a malalts o moribunds, però que a la Baixa Edat mitjana assumeix 
també una funció devocional. Això explicaria l’evolució relativament ràpida des dels ciboris i els ostensoris 
tancats fins a les grans monstrances, que permetien la visió de les Formes en les grans processons, com la del 
Corpus Christi (DOMENGE 1997, p. 76-79). 
53 DOC-53. També en l’inventari del 1066 (DOC-79). Junyent suposa que la copa es guardava dins de la 
aeclesia divoria que es menciona just després en el mateix inventari de 1047, que interpreta com a sagrari de 
forma arquitectònica (JUNYENT 1992, p. 398). Francesca Español creu que aquesta “església” d’ivori seria més 
aviat un reliquiari en forma de micro-arquitectura, que compara amb la famosa écrin de Carlemany de Saint-
Dénis (ESPAÑOL & YARZA 2007, p. 165). 
54 DOC-196. 
55 DOC-222. 
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que no quedaven necessàriament a la vista i que tenien una funció més pràctica de facilitar, 

sobretot, el transport de l’espècie per a la comunió dels fidels que no podien assistir a 

l’església. Aquests objectes poden anomenar-se píxides en els documents56, però més 

generalment apareixen amb el nom més genèric de capsae, un terme que s’utilitza també per 

a designar petits reliquiaris i altres peces menudes per a l’emmagatzematge de materials 

diversos. Avui, el concepte de píxide és associat sobretot a les capsetes circulars de base 

cònica que es produïen abundantment en els tallers llemosins, decorades amb vius colors 

esmaltats. Tanmateix, està clar que no totes les píxides eren llemosines ni tenien l’aspecte 

d’aquelles. En un dels inventaris de Ripoll del segle XII s’esmenta, per exemple, una capsam 

de hostias ex argento57. I en l’inventari de Sant Joan de les Abadesss del 1218 hi ha també 

referència a dues capsae destinades a aquesta funció, una de plata daurada (in qua servatur 

euqueristie) reportada entre els objectes de l’altar major, i una de plata niellada i daurada que 

es declara amb estructura de petit cofre (in modo scrinium) i que es troba a l’altar de santa 

Maria58. 

 

Les píxides llemosines també apareixen ocasionalment documentades, sempre en textos 

tardans, formant part de tresors d’època gòtica. El 1307, per exemple, es diu que a la 

capella del castell de Peníscola hi havia tres capçes de Limotge en que esta el Corpus Christi, 

mentre que el 1374 es documenta una custodia de lautó de Limotye a l’església de Sant Miquel 

de Cardona59. És interessant d’observar els termes diversos amb què hom es refereix al 

tipus d’objecte, en la identificació del qual és evident que prima la funció sobre la forma. 

 

Cal comentar ràpidament també les peces conservades a Catalunya, entre les quals hi ha un 

amplíssim predomini de l’obra llemosina. D’entrada, la més destacada és evidentment el 

copó o cibori de la Cerdanya, obra veritablement espectacular a la qual es dedicarà un 

estudi específic en el capítol 860. Representa una tipologia molt particular de copó de peu 

baix, que sembla que precedeix cronològicament a la dels copons de peu elevat 

característics de la baixa Edat Mitjana61. De copons baixos n’hi ha una petita però 

interessantíssima sèrie d’exemples conservats, que encapçalen el conegut cibori llemosí del 

                                                 
56 El més antic on trobem el terme (picidem) és el testament del rei Alfons el Cast de l’any 1194 (DOC-192). 
57 DOC-197. 
58 DOC-206. La primera s’esmenta també al necrologi del monestir, datat igualmentr a principis de segle XIII, 
on s’atriubueix la donació a un sacerdot anomenat Ripoll, que també llega diverses teles de luxe (DOC-220). 
59 DOC-a7 i a16. 
60 CAT-19. Vegeu, però, particularment: capítol 8.3. 
61 L’estudi més complet sobre la tipologia, tot i que ha quedat antiquat, és obra de Piotr Skubiszewski. És un 
article monogràfic escrit en polonès, però hi ha un resum final en francès (SKUBISZEWSKI 1965).  
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mestre Alpais i els tres ciboris esmaltats de producció anglesa (però influència mosana) 

coneguts com a ciboris Morgan, Balfour i Warwick (figs. 6.5, 6.6 i 6.7)62. Hi ha també 

exemples de ciboris sense decoració esmaltada, per exemple elaborats amb plata, com és el 

cas de la coneguda Sainte-Coupe de Sens (fig. 6.8)63.  

 

L’origen d’aquest tipus de copó és francament enigmàtic, però l’existència de peces molt 

similars que són, amb certa seguretat, copes utilitzades per a beure vi en contextos profans, 

aclareix almenys que el model de producció va copiar la vaixella domèstica de luxe. De fet, 

algunes de les peces considerades tradicionalment com a ciboris avui es creuen simples 

vasos profans, cas de l’anomaneda “copa de Carlemany” del tresor monàstic de Saint-

Maurice d’Agaune (fig. 6.9), obra veritablement luxosa i amb una espectacular decoració 

figurativa en repussat, de tema religiós però no pas eucarístic64. Així mateix, no deixa de ser 

sorprenent d’observar les similitus entre aquests ciboris de peu baix i una sèrie de vasos de 

producció oriental, islàmica, entre els quals algunes peces molt conegudes com el Vaso 

Vescovali del British Museum, d’origen afganès (fig. 6.10)65, o la copa dita de Sant Sigismond 

conservada també a Saint-Maurice d’Agaune (fig. 6.11), per a la qual s’ha proposat 

recentment un origen mongol66. La hipòtesi d’un origen efectivament oriental per a la 

tipologia que segueixen les peces europees és molt suggeridora, i s’inclouria en tota una 

sèrie de contactes entre l’orfebreria occidental i la de l’Orient Mitjà que s’estableixen a 

partir de les croades i de l’accés de la noblesa feudal europea a Terra Santa. Si no s’assumeix 

que les peces islàmiques actuïn com a font directa, en tot cas aquelles revelen una 

generalització veritablement àmplia del mateix esquema formal, i fins i tot d’alguns 

arguments decoratius, com per exemple els frisos de medallons seguits67. 

 

L’èxit dels copons de peu baix va ser limitat cronològicament, i a partir de mitjan segle XIII 

de seguida va optar-se per l’elaboració de ciboris de peu elevat, convertint l’objecte en una 

veritable copa globular, que sempre va tancada68. Aquests ciboris alts, més monumentals, 

                                                 
62 Tots tres ciboris són obra possiblement d’un taller connectat amb la catedral de Worcester, on hi havia un 
cicle de vitralls molt similar iconogràficament, i on es glossava el mateix poema que il�lustra les imatges de les 
tres peces (STRATFORD 1994). 
63 Vegeu: TABURET-DELAHAYE 2009, p. 347. 
64 Un estat de la qüestió recent sobre la peça: ANTOINE-KÖNIG 2014a. És interessant la idea d’una funció 
docent, proposada ja fa unes dècades per T. A. Heslop i que l’autora reprèn (p. 98). 
65 HARTNER 1973-1974 
66 ANTOINE-KÖNIG 2014b, p. 100-101. 
67 Una panoràmica recent sobre tota aquesta qüestió: ALLAN 1994, p. 55-56.  
68 Aquests ciboris són a l’inici de la monumentalització definitiva de les custòdies eucarístiques, que 
evidentment es vincula a l’auge del culte eucarístic de la tardo-Edat Mitjana. La importància de les processons 
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van ser produïts especialment als tallers llemosins i certament exportats arreu d’Europa. 

Tanmateix, les peces d’aquest tipus conservades a Catalunya (al MNAC o al Museu de Vic) 

no sembla que siguin d’importació medieval, sinó arribades amb el col�leccionisme modern.  

 

De tota manera, als comtats catalans també deurien arribar ciboris d’aquest tipus. De fet, 

entre finals de segle XIII i principis del XIV el seu model va ser copiat en obres de producció 

clarament local, que mantenen l’esquema tipològic i la tècnica decorativa llemosina a base 

d’esmalt champlevé, però que reelaboren l’ornamentació figurativa des de supòsits formals 

clarament gòtics, i l’enriqueixen notablement en termes quantitatius, amb presència habitual 

de cicles de la Passió de Crist69. De ciboris catalans d’aquest tipus, d’època i estil gòtics, se’n 

conserva una sèrie considerable, encapçalada pel que prové de l’abadia de Poblet i es 

conserva avui a la National Gallery de Washington (fig. 6.12)70. Hi ha també el cibori de 

l’església rossellonesa de Sant Esteve de Prunet (fig. 6.13), a l’interior de la copa del qual es 

conserva encara una petita pixide on es desaven les hòsties (sistema que no sabem si era 

generalitzat en aquest tipus de ciboris)71, mentre que altres peces es vinculen a Catalunya 

per afinitat estilística tot i que no se’n coneix la procedència exacta, cas del cibori conservat 

al Walters Art Museum de Baltimore72, o del que hi ha al Fitzwilliam Museum de 

Cambridge73. 

 

Pel què fa a les píxides conservades a Catalunya, n’hi ha una bona colla de llemosines que 

probablement cal considerar importades en època medieval, mentre que en alguns museus, 

especialment a l’Episcopal de Vic, es conserven també diverses peces que reprodueixen la 

tipologia característica de l’obra de Llemotges (és a dir, la forma cilíndrica i la coberta 

cònica amb creueta superior), però que no inclouen decoració esmaltada i semblen més 

aviat produccions locals de tallers, diguem-ne, rudimentaris; en algun cas, de tota manera, 

ofereixen solucions de cert interès, fins i tot intrigants74. Aquestes peces deurien 

generalitzar-se a partir de començaments de segle XIII, en resposta a l’estímul de les 

importacions ultrapirinenques. Les píxides anteriors, com les que hem vist esmentades en 

alguns documents, és probable que no tinguessin encara la forma cilíndrica i que fossin de 

                                                                                                                                               
del Corpus Christi en terres catalanes hi van emfasitzar singularment el procés de monumentalització 
(DOMENGE 1997, p. 78-79). 
69 Sobre la producció catalana en champlevé d’època gòtica, capítol 2, p. 135-136. 
70 LUCHS 1993. 
71 Es conserva al tresor de l’església de Bula d’Amont (REYNAL 2005, p. 72-73). 
72 Núm inv. 44.112 (http://art.thewalters.org). 
73 L’origen català del qual em sembla raonable (tot i que caldria analitzar la peça en directe per a assegurar-lo) 
però no veig que sigui reportat enlloc (DALTON 1912, p. 107). 
74 Vegeu especialment: CAT-27. 
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tipologies diverses; deurien ser generalment de plata, segons veiem en els textos. Per 

desgràcia, diria que no se n’ha conservat cap. 

 

Com que, doncs, en aquest cas, les obres locals conservades semblen posteriors a les 

d’importació, començaré ara repassant les píxides llemosines que, amb raonable seguretat, 

van formar part dels tresors catalans a partir del segle XIII. Les dues possiblement més 

destacades provenen de Maçanet de Cabrenys, a l’Alt Empordà, i d’Ars, a l’Alt Urgell75. La 

primera va ser descoberta l’any 1964 en un petit reconditori dins de l’altar de la parròquia 

de Santa Maria de Maçanet, per la qual cosa tot sovint se l’ha considerada una lipsanoteca76. 

No consta pas que contigués relíquies a l’interior, i és evident que es tracta d’una píxide per 

a l’espècia eucarística, potser vinculada d’antic a l’altar de l’església perquè és sabut que les 

hòsties consagrades podien substituir les relíquies en el moment de la dedicació de l’altar77. 

És una bonica obra llemosina tardana, interessant perquè incorpora motius heràldics en un 

plantejament decoratiu de base vegetal. Són tanmateix formes heràldiques decoratives (unes 

creus, unes flor de lis), de moda en la producció llemosina a partir del segon quart del segle 

XIII, o sigui que resulta improcedent provar de buscar relacions amb famílies de la noblesa 

de la zona78. 

 

L’aplicació de l’esmalt a la píxide de Maçanet segueix els cànons habituals de la producció 

llemosina, i en atenció a la definició dels elements vegetals estilitzats que articulen la 

superfície de la peça, sembla raonable datar-ne la producció cap a mitjans de segle XIII. La 

diferència, des d’un punt de vista tècnic, amb la píxide procedent d’Ars, és certament 

notable. Aquí la incorporació de l’esmalt es fa de manera grossera i expressionista, amb un 

dibuix rudimentari de traços molt gruixuts, que denota una producció de menor categoria. 

En canvi, la coloració de l’esmalt és especialment vigorosa, amb combinacions tonals molt 

efectives i vibrants, i una sensació general de potència cromàtica que contrasta amb la 

consecució tan mediocre de les formes. La decoració és, aquí, a base de medallons amb 

figures angèliques flanquejats per trames vegetals rígides i sense vida, pròpies d’una 

cronologia molt tardana. Hom s’ha plantejat ocasionalment la possibilitat de veure, en 

                                                 
75 CAT-20 i 21 respectivament. 
76 Així, en els catàlegs del Museu d’Art de Girona, on es conserva (MUSEU 1981, p. 36). 
77 Possibilitat confirmada, per exemple, en el pontifical de Guillem Durand, i que deriva del costum antic 
d’incloure Formes eucarístiques dins el sepulchrum o reconditori de l’altar, junt amb els grans d’encens i les 
relíquies corresponents (HERRMANN-MASCARD 1975, p. 159-161). 
78 La dimensió decorativa de l’heràldica en els esmalts llemosins està molt ben estudiada, i resulta evident 
quan es comparen les formes i figures emprades amb les que apareixen les armories autèntiques (PASTOREAU 
1995, p. 340-341). Naturalment, hi ha també motius heràldics realitzats ex professo per a determinats 
promotors, especialment en obres de format singular, com les laudes sepulcrals. 
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aquesta peça, una producció local d’un taller que prova d’imitar les formulacions 

llemosines. És veritat que el tipus d’execució és molt singular, especialment en el –

desafortunat– plantejament dels traços anatòmics, però resulta poc convincent que aquesta 

rudesa d’estil o les imprecisions tècniques hagin de justificar-se amb la consideració d’un 

treball autòcton. 

 

La malaptesa i la singularitat d’estil són sovint arguments per a identificar processos 

d’imitació de les formes llemosines en àmbits locals, a Catalunya i en altres indrets. Per 

descomptat, és completament impossible confirmar aquesta idea o negar-la taxativament, 

però cal recordar que la imitació del champlevé llemosí es produeix a Catalunya només a 

partir de finals de segle XIII, en la producció dels ciboris de peu elevat que just acabem 

d’esmentar i també en la d’altres objectes, com ara creus processionals; tal vegada també 

s’imiten les píxides, com revelaria una petia coberta conservada a l’Episcopal de Vic, 

decorada amb pelicans eucarístics, que sembla participar d’aquestes fórmules79. Tanmateix, 

aquesta producció local reprodueix tipologies i formats decoratius propis de l’obra 

llemosina però utilitzant uns arguments estilístics i iconogràfics que se n’allunyen clarament 

i que, com hem vist, són sensiblement tardans i, per dir-ho d’aquesta manera, plenament i 

absolutament gòtics80. La píxide d’Ars no comparteix aquests trets d’estil i no forma part, 

absolutament, d’aquesta sèrie d’obres “gòtiques”.  

 

Tampoc no ho fa una altra píxide conservada a Catalunya que, de vegades, s’ha volgut 

igualment desvincular de l’obra llemosina, al meu entendre sense que hi hagi veritables 

raons per fer-ho. Es tracta d’una peça conservada al Museu Episcopal de Vic, decorada 

només amb ròleus vegetals estilitzats acabats en un floró central, tot ben característic de la 

marginalia de l’obra de Llemotges81. És veritat que la presència abundant d’esmalt de 

tonalitat verdosa (o d’un turquesa molt apagat), combinat amb el blau, i la limitació 

cromàtica estricta dels compartiments esmaltats permeten distanciar la peça dels productes 

llemosins estàndards, però és difícil assumir que tals singularitats impliquin necessàriament 

una imitació “catalana”. Ningú no ha dubtat mai, per exemple, de l’origen llemosí d’una 

                                                 
79 És la número d’inv. 10779. 
80 Tot i que, en realitat, la figuració estrctament llemosina de a partir de les primeres dècades del segle XIII 
també pot considerar-se ja “gòtica” en cert sentit, de manera que l’ús d’aquesta terminologia és aquí 
especialment inadequat. 
81 CAT-24. 
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peça molt similar que es conserva al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, que va decorada 

amb els mateixos motius vegetals però que utilitza, només, esmalt de color lapislàtzuli82. 

 

L’origen de molts altres píxides llemosines conservades en col�leccions catalanes és poc 

clar, perquè la documentació no aporta dades explícites sobre la seva procedència. Algunes, 

certament, podrien també haver estat importades en època medieval83, mentre que d’altres 

haurien arribat modernament, des de l’enèrgic mercat d’antiquaris per on es movia l’obra de 

Llemotges entre la segona meitat del segle XIX i la primera del XX. D’entre totes aquestes 

peces, potser la més curiosa i interessant és una píxide conservada també al Museu 

Episcopal de Vic, que va muntada sobre d’una base o peu de coure que la monumentalitza i 

l’aproxima, en certa manera, a l’esquema formal dels copons o ciboris de peu elevat. Com 

que l’objecte forma part de les col�leccions diocesanes de Vic presentades en la inauguració 

del Museu l’any 1893, es pot pensar que va ser recollida en alguna parròquia del bisbat i, 

doncs, possiblement és herència del tresor medieval de la dita parròquia84. Tal cosa, de fet, 

és vàlida per a bona part del primer fons orfebre d’aquest museu85.  

 

Està clar que la incorporació del peu a la píxide és posterior a la seva presumible arribada a 

territori català, però no pas gaire més tardana –tenint en compte el format i el material 

d’aquest peu, que és de coure i només va decorat amb un perímetre de petits lòbuls–, 

probablement obra de finals del segle XIII o de principis del XIV. Deixant de banda la base 

afegida, la píxide superior ofereix un esquema estàndard, amb l’habitual vegetació 

estilitzada i quatre grans medallons vermells (dos al cilindre, dos a la coberta cònica) 

decorats amb una flor de pètals allargats, blancs. 

 

Com deia més amunt, és indubtable que el model tipològic de les píxides llemosines va ser 

generosament reproduït o imitat arreu, sense incloure però el característic esmalt. També és 

veritat que la tipologia de la capseta cilíndrica amb tapadora cònica no és, exactament, una 

                                                 
82 CAT-22. Segons la documentació del museu, la peça prové de la diòcesi lleidatana, tot i que se’n desconeiox 
la procedència exacta. Si no m’equivoco, és la píxide que hi havia, a principis de segle XX, al museu del 
seminari diocesà de Lleida, citada per alguns autors (GUDIOL 1902, p. 285). 
83 Hi ha notícia, l’any 1907, de la compra d’una píxide de la parròquia de Campelles (Ripollès) per part de la 
Junta de Museus de Barcelona (BORONAT 1999, p. 400), però cap de les conservades al MNAC no sembla 
correspondre’s amb aquesta, almenys segons la documentació interna del museu. 
84 CAT-23. Apareix ressenyada al primer catàleg del museu (GUDIOL 1893, p. 11) 
85 Dins el qual encara hi ha altres píxides o fragments de píxide de tipologia llemosina, com les número 
d’inventari 5829, 6254 o 107690. 
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invenció dels tallers de Llemotges86, però en tot cas la difusió tan notable de les píxides 

llemosines deuria motivar que, en contextos que només podem considerar com a perifèrics, 

se n’imités la forma i, ocasionalment, fins i tot algun dels arguments decoratius més 

simples. Dues píxides novament conservades a l’Episcopal de Vic exemplifiquen aquest 

tipus de productes locals, molt modestos, que de tota manera tenien una certa vàlua i 

oferien un aspecte atractiu gràcies a l’aplicació generalitzada del daurat per amalgama de 

mercuri sobre el coure. De les dues, una va decorada amb incisions que llunyanament 

recorden encara la vegetació llemosina, mentre que en l’altra aquesta referència ha 

desparegut, i el fons daurat de la peça va senzillament ornat amb un dibuix de tipus 

geomètric, una mena de fris de figures triangulars87. 

 

Una última píxide del mateix museu ofereix un tipus més elaborat, que també parteix de 

l’esquema tipològic habitual en les peces llemosines (tot i que la coberta cònica és 

lleugerament més aplanada del normal) però que s’articula decorativament de manera 

distinta, fins i tot cal dir que amb una forta personalitat88. El cos cilíndric, convenientment 

daurat, va decorat amb quatre grans medallons flanquejats per elements vegetals. A 

l’interior dels medallons hi ha, respectivament: una creu grega amb terminacions perlades 

als braços; un Agnus Dei; una estrella de sis puntes amb afloracions circulars als angles 

exteriors i un bonic floró a l’interior; i finalment la inscripció DHEN89. Hi ha encara dos 

medallons més a la coberta, una mica més petits, decorats amb una creu de doble travesser 

que cobreixen una alfa i una omega. Malgrat la seva senzillesa gràfica, darrera d’aquesta 

decoració hi ha una voluntat significativa evident, probablement força complexa i que, en 

tot cas, caldria interpretar des d’un punt de vista lògicament eucarístic90. 

 

 

 

 

                                                 
86 D’entrada, les primeres píxides cristianes semblen haver estat ja de forma cilíndrica, encara que de 
dimensions més grans, i sobretot elaborades amb ivori. Aquestes peces antigues tendeixen a ser decorades 
amb relleus de tema eucarístic, o –tenint en compte l’ús de les peces per al transport de les hòsties per a la 
comunió de malalts–vinculats a miracles i curacions (PARKER MCLACHLAN 2001, p. 396-398). 
87 CAT-25 i 26. 
88 CAT-27. 
89 La ínscripció s’ha volgut interpretar, no estic pas segur si amb massa fortuna, com un acrònim de DOMINE 
IHESU (YLLA-CATALÀ 1986a, p. 215). 
90 Més difícil d’acceptar és la lectura que se n’ha plantejat alguna vegada, veient en les imatges una 
contraposició d’Antic i Nou Testament. Tal interpretació que diria que assumeix, anacrònicament, que 
l’hexagrama o estrella de sis puntes és una expressa al�lusió veterotestamentària (YLLA-CATALÀ 1986a, p. 
215). 
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6.1.3. Una cànula  

 

Un objecte relacionat estretament amb l’eucaristia era la fistula, una cànula de metall estreta i 

fina, amb un agafador lleuger i discretament ornamental en un dels costats, mitjançant la 

qual es podia beure el vi del calze, evitant vessaments i també el contacte directe amb 

aquell. L’ús de la fistula no sembla difós de manera general a l’Europa plenomedieval, 

malgrat que certament s’utilitzava en la litúrgia romana; el seu ús sembla molt excepcional 

durant la baixa Edat Mitjana91. Sigui com sigui, està clar que només les esglésies importants 

en disposaven (generalment per parelles), i que se’n reservava l’ús a l’oficiant i als seus 

acòlits. 

 

No hi ha cap fístula conservada a Catalunya, però és interessant que se n’esmenti una en un 

inventari tardà (1218) del monestir de Sant Joan de les Abadesses92. Significativament, a 

banda de consignar-se’n el material, que és plata daurada, se’n descriu succintament la 

funció (ad sumendum vinum), potser perquè ja no era un objecte habitual i havia d’aclarir-se 

bé la seva utilitat, que de fet el text reserva per a tres solemnitats específiques del calendari 

litúrgic: la Pasqua, la Pentescosta i el Nadal. Sigui com sigui, la notícia testimonia 

l’existència d’aquest particular objecte en territori català, sense que naturalment pugui 

conèixer-se’n l’aparença concreta. Pot imaginar-se, aquesta, a partir d’algunes exemples 

conservats de cronologia similar, com la fístula que guarda al Metropolitan Museum de 

Nova York procedent del monestir alemany de Sant Trudpert, que també és de plata 

daurada (fig. 6.14)93. 

 

 

 

6.2. Els vasa non sacra 
 

En el grup dels vasa non sacra s’inclouen tots els objectes d’ús litúrgic que no entren en 

contacte directe amb les espècies eucarístiques, i que per tant no necessiten d’una 

consagració específica per a ser emprats, malgrat que és habitual que se’ls apliqui algun 

                                                 
91 Vegeu BRAUN 1932, p. 247-265. En l’actualitat la utilitza exclusivament el Papa. 
92 DOC-206. Braun testimonia l’ús dels termes canna i virga, entre d’altres, per a anomenar les fístules (BRAUN 
1932, p. 249-253), però quan aquests dos termes apareixen en la documentació catalana identifiquen, penso, 
altres objectes. Així, una canna és un recipient alt i estret per a líquids, mentre que amb el terme virga es 
denominen els bàculs, com es veu en el mateix inventari de Sant Joan de les Abadesses de 1218. 
93 FRAZER 1985, p. 9-11 
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tipus de benedicció94. Entre tots aquests objectes destaquen les creus d’altar, tant per la 

seva importància simbòlica com pel valor material, i també per l’interès específic que 

desperten entre els promotors a l’època medieval. Però el llistat de peces és notablement 

més ampli, i inclou: les canadelles per al vi i l’aigua de Missa, les culleres i els coladors per al 

mateix vi, els hostiaris per a la conservació de les Formes encara no consagrades (que no 

són, per tant, custòdies eucarístiques), els canelobres, els encensers, els conjunts 

d’aiguamans utilitzats per al rentatge de l’oficiant, les gerres i els aspersors d’aigua beneïda, 

els portapaus, les campanetes litúrgiques, i finalment els ventalls95.  

 

 

6.2.1. Creus, plaques de creus, figures d’aplic 

 

La diferència entre les creus d’altar i les creus emprades en la litúrgia del moviment són, en 

època romànica, escasses, i pot bé considerar-se que, en un bon nombre de casos, les 

mateixes peces acomplien totes dues funcions. Tant podien disposar d’una base estable per 

a ser dipositades damunt (o al costat) de l’altar, com ser encaixades mitjançant algun tipus 

de canya o espiga dins d’una vara de fusta, per tal de ser dutes en les processons. Algunes 

creus de dimensions petites sembla que s’usaven especialment en aquests contextos 

processionals, tal i com es dedueix de moltes representacions pictòriques, mentre que les 

grans creus d’altar que presidien els interiors de les catedrals i els grans temples monàstics 

deurien ser mogudes només excepcionalment, per una simple qüestió de practicitat96. 

 

Les creus estan documentades abundantment en les fonts catalanes. Tots els temples en 

tenien almenys una per a l’altar, que solia ser de plata fins i tot en les capelles més 

modestes. De creus d’or en disposaven només les esglésies importants, sempre com és 

normal elaborades a base de de laminat metàl�lic sobre d’ànima de fusta; especialment 

aquests creus d’or podien anar decorades amb pedreria, tal i com fan explícit alguns textos. 

En general, les fonts informen sobre la promoció o el finançament de les creus, i també tot 

sovint revelen els habituals processos d’embelliment o reforma, que allargaven la vida de les 

                                                 
94 BRAUN 1932, p. 670-672. 
95 Segons la classificació canònica de Braun (vegeu nota 4). 
96 En termes generals, les creus processionals adquireixen veritablement grans dimensions i propòsits 
monumentals a la baixa Edat Mitjana, quan les processons es converteixen en fenòmens públics i la 
ostentació del símbol religiós esdevé més clarament significativa. És també aleshores que la diferenciació 
entre creus d’altar i creus processional esdevé més evident (DURAN-PORTA 2010, p. 75-76). 
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peces i les magnificaven progressivament97. Ressenyar totes les creus documentades en 

esglésies catalanes fóra impossible98, de manera que em limitaré, a continuació, a evocar les 

peces conservades, que són escasses i, bé cal dir-ho, molt poc representatives de la realitat 

revelada per les fonts, que de vegades és veritablement espectacular. A Ripoll, per posar 

l’exemple més rotund en aquest sentit, a mitjans de segle XI hi havia un catàleg de creus 

francament nombrós99: l’altar major disposava de la millor de les peces, una creu d’or 

decorada amb pedres precioses i amb esmalts, que feia conjunt amb el frontal d’altar i amb 

el calze, també d’or i ornamentats amb els mateixos elements. Després hi havia una sèrie de 

fins a dotze creus de plata, set de les quals anaven completades per estendards de tela 

(guonfanons), cosa que deuria ser habitual arreu, tot i que no sempre s’esmenta en els 

textos100. Hi havia també una creu petita (parvissimam) que funciona com a reliquiari del 

lignum crucis, i encara una curiosa creu d’ivori recoberta parcialment amb làmina d’or o 

potser amb policromia daurada (aliam eburneam ex una parte cohopertam auro), que es col�locava 

sobre d’un trípode de plata.  

 

La millor de les creus conservades a Catalunya, i una de les poques de producció local, és 

l’anomenada creu de Riells (fig. 6.15), obra notable en totes les seves dimensions que la 

historiografia més aviat té tendència a infravalorar, malgrat que sempre apareix, és clar, com 

l’exemple més significat de l’orfebreria catalana romànica. Es tracta d’una creu de plata de 

dimensions importants (fa 84 cm d’alçada), que en origen deuria anar col�locada al 

presbiteri de l’església del monestir vallesà de Sant Miquel del Fai, un dels cenobis més 

potents del comtat de Barcelona101. La creu deuria també possiblement exercir funcions 

processionals, perquè l’espiga inferior és molt llarga i sembla adequada per a fixar-se en un 

bastó de fusta, que n’agilitaria el moviment. El nom de creu “de Riells” s’explica pel fet que 

la peça, junt amb alguns altres objectes del tresor del Fai, va anar a raure després de la 

desamortització del 1835 a la parròquia de Sant Vicenç de Riells, veïna (i antiga propietat) 

del monestir secularitzat. Des d’allà va passar, a principis de segle XX, al Museu Diocesà de 
                                                 
97 Un exemple destacat: l’any 1148, el canonge Pere de la catedral de Vic llega sis anells per a incorporar les 
pedres a la creu d’or de l’altar major (DOC-160).  
98 Un repàs al repertori documental de l’apèndix I permetrà constatar-ne l’abundància. Vegeu: DOC-2, 5, 7, 8, 
10, 12, 14, 19, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 45, 47, 53, 57, 73, 76, 78, 79, 80, 103, 104, 114, 121, 122, 126, 127, 129, 
131, 136, 160, 163, 175, 193, 197, 203, 206, 213, 215. 
99 Vegeu l’inventari de l’any 1066 (DOC-79). 
100 La relació de les creus amb aquest tipus d’estendards o penons de tela diria que encara ha de ser objecte 
d’estudi. Cal imaginar, per exemple, que els exemplars tèxtils conservats a Catalunya, com ara el cèlebre penó 
de sant Ot de la Seu d’Urgell (MONGE 2014, p. 11-12) havien de col�locar-se exactament així, penjant de 
creus alçades en vares de fusta de grans dimensions. 
101 Localitzat a la frontera del comtat d’Osona, en una posició natural especialment estratègica. Hi ha un 
article monogràfics sobre el monestir, que tanmateix no inclou referència a les peces conservades del seu 
tresor (PLADEVALL 1962-1964). 
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Barcelona. Que la creu prové de l’emblemàtic monestir vallesà pot considerar-se segur, 

perquè l’any 1806 va ser contemplada i descrita per Jaime Villanueva. L’insigne viatger 

valencià, tanmateix, aquesta vegada no va saber apreciar la qualitat de la peça, les figures 

repussades de la qual considera pésimas y horribles102. 

 

La creu té forma potençada i incorpora uns característics medallons o desplegaments 

circulars just abans dels extrems trapezoïdals de pal i travesser, seguint un esquema 

tipològic difós a la segona meitat del segle XII. L’ànima interna de fusta va recoberta de 

fines làmines de plata repussades acuradament (i diria que treballades per estampació, 

també, en algunes parts marginals), que reben daurat en algunes parts significatives (les 

figures i els tituli), tot assumint així una combinació cromàtica prou efectiva. De la sèrie de 

pedres encastades que en reforçaven l’efecte decoratiu, totes a l’anvers, només es conserva 

un gran caboixó de cristall de roca situat a l’extrem superior (fig. 6.16). La figuració segueix 

un programa iconogràfic que cal considerar normatiu en les creus d’aquest període, amb 

una gran figura de Crist Crucificat presidint l’anvers, flanquejat per la Mare de Déu i sant 

Joan Evangelista als dos extrems del travesser, la imatge d’Adam ressucitant al pal inferior, i 

finalment un àngel turiferari al superior. Destaca l’especial col�locació de les figures, que se 

situen sempre seguint l’eix allargat de la forma de creu, de manera que Maria i Joan queden 

estranyament inclinats, en posició horitzontal (fig. 6.17). Tant la figura de l’Evangelista com 

l’Adam inferior aixequen el cap per a fixar l’esguard en el Crist central, també d’una manera 

molt característica, certament forçada. Al revers, hi ha un Agnus Dei a la creuera 

lleugerament discoïdal, i els símbols del Tetramorf als quatres braços de la creu, inscrits en 

els desplegaments circulars (que aquí esdevenen medallons tancats, mentre que a l’anvers 

quedaven sense emmarcar) dels extrems. 

 

Si bé l’execució del repussat figuratiu no és de primeríssima qualitat, tampoc no es tracta de 

cap manera d’una obra de baixa categoria, i és possible que una certa degradació del metall, 

que s’ha aixafat en algunes parts, contribueixi a reduir la indiscutible correcció de l’execució 

tècnica. Les figures són especialment estilitzades, d’anatomies allargades i siluetejants, molt 

dinàmiques. La definició del Crist és especialment notable, com és habitual, amb un 

tractament anatòmic detallat, que contrasta amb aquesta estilització generalitzada, que en 

certa manera el desnaturalitza; però les vestidures són fetes amb bon to, especialment el 

perizonium, i mai no s’adverteix una voluntat de simplificació, el que corrobora les capacitats 

                                                 
102 VILLANUEVA 1803-1851, XIX, p. 15 
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de l’artífex responsable. En aquest sentit, hi ha algunes solucions compositives intel�ligents, 

com la resolució del subpedaneum a manera de mitja lluna, que tanca visualment el medalló 

del pal inferior (fig. 6.18). 

 

Tant el plantejament estilístic com el format de la creu permeten sense massa problemes 

confirmar una cronologia de l’obra en algun moment de la segona meitat del segle XII, més 

possiblement en el tercer quart de la centúria, en tot cas abans de l’arribada dels impulsos 

gràfics i naturalistes del 1200103. La forma de la creu, amb els medallons als braços, és com 

deia perfectament coneguda al segle XII en diversos contextos geogràfics, fins i tot en 

èpoques avançades com demostra una preciosa il�lustració del Liber Testamentorum de la 

catedral d’Oviedo, datat probablement a la segona (o tercera) dècada de la dotzena centúria 

i que reprodueix una creu d’estructura pràcticament idèntica (fig. 6.19)104. Una bonica creu 

patriarcal en funció de reliquiari per al lignum crucis que prové del monestir cistercenc lleonès 

de Santa Maria de Carrizo ofereix la mateiuxa tipologia, deixant de banda el travesser 

doblat. L’esquema no és exclusiu de l’occident peninsular105; a Catalunya també va ser 

notablement habitual, i el retrobem, per exemple, en una creu decorada amb pasta de guix i 

colradura daurada (a imitació de les textures i els colors orfebres, doncs) que hi ha al Museu 

de Lleida (fig. 6.20)106. 

 

Més difícil és assumir contactes de base estilística entre la figuració de la creu de Riells i 

d’altres peces conservades, necessàriament estranyes al territori català. La formulació llarga i 

estilitzada de les figures i el tractament lleuger de les anatomies es retroba, per exemple, en 

la creu de San Salvador de Fuentes (ca. 1150-1175), que comparteix també programa 

iconogràfic (fig. 6.21). No pot pas considerar-se un paral�lel directe, però en tot cas reforça 

la cronologia plantejada per a la peça.  

 

                                                 
103 La historiografia planteja, en general, una cronologia un xic més tardana, a cavall entre el segle XII i el XIII 
(SAURA 1991, p. 305; MONTOBBIO 2009, p. 23). En un treball publicat al 2010 vaig acceptar aquesta 
cronologia (DURAN-PORTA 2010, p. 84), que ara em sembla, però, excessivament baixa. Mossèn Gudiol ja 
deia que la creu no podia ser “anterior al segle XII (...) ni més moderna que de l’entrada del 1200) (GUDIOL 
1915-1920, p. 276. 
104 La imatge és reproduïda a tota pàgina en la fitxa del catàleg de The Art of Medieval Spain (WILLIAMS 1993, p. 
296). Darrerament s’insisteix en l’atribució de l’espectaular cartulari a l’escriptori de la catedral d’Oviedo, 
negant la procedència de Sahagun plantajeda per Williams. Vegeu, per exemple: ALONSO 2010, p. 332-341. 
105 Conservada –si no m’erro– al museu de la catedral d’Astorga, se sol datar a finals de segle XII (MARTÍN 
ANSON 2011, p. 218-219). 
106 La creu ha perdut el daurat i porta una bonica talla de Crist. Sembla que prové de l’església de 
Montmagastre (l’he citada ja al capítol 1, p. 92) i es considera de principis de segle XIII, per les afinitats 
tècniques amb els frontals d’altar de l’anomenat taller de la Ribagorça (TARRAGONA 1993, p. 61). 
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La posició tan peculiar que he comentat, horitzontal, de les figures de la Verge i de sant 

Joan, és una solució força excepcional, una manera imaginativa de situar unes figures de 

grans dimensions, que haurien quedat molt reduïdes dins els medallons del travesser. En 

canvi, la posició forçada del cap que veiem en la figura de l’evangelista i en l’Adam del braç 

inferior, és un recurs que trobem en altres ocasions dins de la plàstica romànica catalana. 

Apareix, per exemple, en una miniatura (fol. 69v) d’un Sacramentari procedent de Sant 

Cugat del Vallès que es considera de finals de segle XII (fig. 6.22)107, per cert en una imatge 

d’Adam que té una certa semblança a la de la creu de Riells (rostre allargat amb barba 

punxeguda, cabells amb ratlla al mig). També, més enrere en el temps (i en un context 

figuratiu certament distint), en les figures femenines de la part inferior del penó de sant Ot 

(fig. 6.23), la producció del qual s’ha volgut relacionar darrerament amb la canonització del 

bisbe urgellenc, l’any 1133108. 

 

L’obra més pròxima tipològicament a la creu de Riells (s’hi repeteix la fórmula dels 

personatges amb el cap inclinat, i també la disposició horitzontal de la Verge i sant Joan al 

travesser) és la creu que anomem ara “de Montoriol”, però que la historiografia coneixia 

fins fa pocs anys com a “tríptic de la Redempció” o “tríptic del Vallespir”, perquè els 

fragments conservats s’havien remuntat (modernament) en aquesta forma de tríptic109. Ja fa 

temps que va advertir-se que es tractava d’una creu processional, i més recentment s’ha 

documentat la seva antiga pertinença a l’església rossellonesa de Sant Sadurní de 

Montoriol110. 

 

La creu de Montoriol és força més senzilla que la de Riells, també de dimensions menors, i 

obrada no pas en argent sinó a base de làmina de coure, que s’aplicava una ànima de fusta 

que s’ha perdut. Amb el què es conserva, cal pensar que tant la tipologia de la creu 

(potençada i amb els medallons circulars als braços) com el desenvolupament iconogràfic 

eren idèntics, o si més no molt semblants, als de la creu vallesana, cosa que planteja alguns 

interrogants. Més que una connexió directa entre les dues peces, improbable, cal pensar que 

                                                 
107 Tanmateix, és possible que es tracti d’un manuscrit arribat des de fora (ORRIOLS 2007, p 534-535). El 
sacramentari es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA, Sant Cugat, ms 47) Vegeu també l’estudi de: 
TERÉS 1991, p. 195-199. 
108 MONGE 2014, p. 23-25. 
109 CAT-29. La creu és encara en col�lecció particular, perquè els museus catalans (singularment el MNAC, 
que ho ha rebutjat diria que almenys un parell de vegades) no es decideixen a comprar-la. La peça va ser 
publicada per primera vegada, com a trípitic, a la dècada del 1990 (PONSICH 1996). 
110 Ho testimonia un document, publicat per Guillem Dalmau, que evoca la seva descoberta en aquest temple 
(DALMAU 2010, p. 114-115). L’autor ofereix una reconstrucció virtual de la peça a partir dels fragments 
visibles en la reconstrucció (fig. 6.24). 
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segueixen uns procediments decoratius propis d’un mateix context productiu. 

Indiscutiblement, la qualitat d’execució de l’obra és menor en la creu de Montoriol: el 

repussat és encara més baix, i de traços molt més grossers; les anatomies s’elaboren amb 

menys concreció, igual com les vestidures de plecs esquemàtics, o els rostres dels 

personatges, que han perdut organicitat (fig. 6.25); el fons decoratiu, en canvi, a base de 

ròleus vegetals, és especialment frondós i classicitzant. 

 

No és raonable de considerar una cronologia avançada per la peça, al segle XI, com havia 

fet fins ara la historiografia. Tampoc no em semblen satisfactòries algunes comparacions 

establertes amb peces d’aquesta cronologia, especialment amb una placa daurada també 

decorada amb repussat que es conserva al tresor de l’abadia de Conques, i que sembla 

provenir d’un frontal111. La suposada antiguitat de l’obra és probablement una idea derivada 

de l’aparença rude i no sempre afortunada del seu estil. Tanmateix, l’estructura tipològica 

de la creu, i també la iconografia i les peculiaritats ja destacades en la composició, conviden 

més aviat a vincular-ne la producció a un context similar al de la creu de Riells, és a dir a 

situar-la, en termes generals, a la segona meitat del segle XII112. L’estil del repussat és 

certament mediocre, i per la seva mateixa tosquedat ofereix poques possibilitats de 

comparació amb obres de similar cronologia, que per altra banda són absents a Catalunya i 

sembla molt arriscat de cercar en altres territoris europeus113. 

 

Les de Riells i Montoriol són pràcticament les dues úniques creus conservades a Catalunya 

que poden considerar-se amb seguretat producció local d’època romànica. Hi ha algunes 

altres creus conservades a Catalunya que solen esmentar-se també com a productes 

autòctons, però em fa l’efecte que són totes clarament més tardanes, i prefereixo per tant 

                                                 
111 Ja Ponsich va plantejar una datació molt alta per a la peça (PONSICH 1996, p. 196). Manuel Castiñeiras ha 
insistit en aquesta cronologia del segle XI, tot comparant l’estil de la peça amb el de les miniatures del quart 
mestre de la Bíblia de Rodes (actiu cap al 1100), i també amb el de la placa conservada a Conques 
(CASTIÑEIRAS 2008b, p. 21; vegeu també CASTIÑEIRAS 2011a, p. 46, on es data la creu a la segona meitat del 
segle XI). La placa de Conques és d’argent daurat, i mostra un Crist en Majestat flanquejat per dos àngels; es 
considera de principis de segle XI (GABORIT-CHOPIN 2001a) 
112 La relació entre les dues creus és una idea que he plantejat, encara que de passada, en algunes ocasions 
anteriors (DURAN-PORTA 2009a, p. 46, n. 18; DURAN-PORTA 2010, p. 84). 
113 Una comparació que vaig plantejar fa uns anys amb el revers de l’estauroteca de San Leonzio conservada a 
Palerm (DURAN-PORTA 2010, p. 84, n. 15) avui em sembla no tan afortunada. És veritat, però, que la 
producció en plata sud-italiana (i siciliana) de la segona meitat del XII i la primera del XIII mostra algunes 
solucions que recorden no només la creu de Montoriol sinó també la de Riells. Per exemple els 
emmarcaments perlejats, l’encastació més aviat indiscriminada de caboixons, o el gust per un repussat de poc 
volum. El millor exemple d’aquesta producció italo-meridional és una bella creu atribuïda a l’artífex Perrone 
Malamorte, de principis de segle XIII, conservada a la catedral de Messina (ACCASCINA 1974, p. 96). 
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de no incloure-les aquí114. La resta de peces romàniques (diguem, millor, “plenomedievals”) 

que es conserven són obres importades, majoritàriament, com sempre, vinculades a l’oevre 

de Limoges. 

 

La més important de les creus llemosines importades a Catalunya prové del monestir de 

Sant Joan de les Abadesses i es conserva avui al Museu Episcopal de Vic. És la creu 

presidida per una bonica Majestat d’aplic que, molt probablement, cal identificar amb una 

de les creus documentades al monestir ripollès en l’inventari conservat del 1218, i sobre la 

qual he parlat ja a bastament en el capítol tercer, de manera que no caldrà insistir-hi115. Es 

conserva també, al Museu Episcopal de Vic, una creueta completament metàl�lica de perfil 

potençat, que conserva malament l’esmalt però que és de certa qualitat (ho prova el subtil 

traç anatòmic del Crist que hi ha gravat a l’anvers, coronat per un característic cap d’aplic), i 

que prové aparentment d’una església indeterminada de la dòcesia de Solsona116. 

 

A banda d’aquestes dues creus completes, el repertori d’esmalts llemosins importats inclou 

tota una sèrie de peces que han arribat desvinculades de les estructures originals. Es tracta, 

per una banda, de plaques esmaltades que anavan originalment clavades a les ànimes de 

fusta de les creus; i per altra banda de figuretes d’aplic, fonamentalment imatges de Crist, 

que presidien també possiblement creus d’aquest tipus, o que–més ocasionalment– es 

col�locaven en enquadernacions de manuscrits. 

 

La més interessant de les plaques arribades fins als nostres dies es conserva al Museu de 

Vic, té un origen més aviat obscur (no es pot pas assegurar del tot que provingui d’una 

església catalana), i cal dir que la historiografia ha tendit fins ara a considerar-la com una 

obra de producció local, idea que no comparteixo de cap manera117. Es tracta d’una placa 

de coure de forma romboïdal pseudolobulada, en la que hi ha representada una figura de 

Crist en Majestat de traços gruixuts i formes molt rudes, amb evidents dificultats en la 

concreció orgànica de l’anatomia i amb palpables desproporcions. Aquesta figura va 

esmaltada en color blau, amb rastres de vermell i verd especialment al nimbe, i amb les 

                                                 
114 En aquesta categoria de creus, més fonamentalment vinculades a models gòtics, poden incloure’s per 
exemple: una creu del Museu Diocesà d’Urgell (VIVES 1980, p. 503-504); les creus rosselloneses de Sant 
Guillem de Combret i de Prats de Molló (DALMAU 2010, p. 117-118); o la creu de Santa Maria de Sentores 
conservada al Museu Episcopal de Vic (MEV 1022). 
115 CAT-30. 
116 CAT-31. 
117 CAT-33. Va ser regalada al museu pel bisbe Muñoz Izquierdo (1916-1927), tot i que la relació entre aquest 
i Josep Gudiol, que n’era aleshores el director, no va ser gaire bona, especialment a partir de la polèmica –amb 
rerefons polític– sobre la coronació de la Mare de Déu de la Gleva, el 1923 (ROMA & GINESTA 2006, p. 453). 
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carnacions d’una tonalitat blanquinosa molt característica. El fons de la placa queda en 

reserva daurada, completament decorat en guilloché i amb una sèrie d’elements ornamentals 

gravats, petits rombes i cercles llisos, i tres motius circulars més grossos, dos dels quals 

ornats amb una estrelles de sis puntes a l’interior, i l’altre amb un estilitzat element floral.  

 

La consideració de la placa com un producte autòcton em fa l’efecte que deriva sobretot de 

la rusticitat de la seva execució, i és en tot cas acceptada de manera general gràcies a la 

influència de la poderosa opinió de Marie-Madeleine Gauthier, que en formulava la hipòtesi 

l’any 1987 (“ouvrage catalan a la maniere limousine”) i a la vegada proposava una datació 

molt alta, de cap al segon quart de segle XII118. Em temo que totes dues coses són 

impossibles d’acceptar alhora, perquè en aquesta cronologia reculada difícilment els esmalts 

de Llemotges eren coneguts ja a Catalunya, on les fonts indiquen que no comencen a 

arribar fins a ben avançada la segona meitat de la dotzena centúria119. 

 

Des del meu punt de vista, la mediocritat de la placa no ha de considerar-se necessàriament 

un efecte de cronologia antiga, més aviat al contrari. De fet, la placa del museu de Vic 

presenta una sèrie de contactes bastant reveladors amb un cert tipus de producció 

llemosina tardana que es data, com a mínim, cap a les dècades de 1220 i 1230. Aquesta 

producció va ser agrupada ja fa temps per Frederich Stohlman sota el nom de Star Group, 

en atenció a la presència habitual d’un motiu ornamental estrellat als fons de les 

composicions, que són sempre en reserva mentre que va esmaltada la figuració (al contrari 

del què és habitual en l’obra llemosina d’aquest període)120. La qualitat de les peces d’aquest 

grup és notablement diversa, i el més probable és que no siguin pas obra d’un únic taller, 

com pensava Stohlman, sinó que provinguin d’obradors diversos que treballen llargament 

seguint unes tradicions decoratives similars121.  

 

Sigui com sigui, algunes d’aquestes peces mostren una certa proximitat amb la placa 

vigatana, que potser no ha de ser considerada estrictament part del grup, però certament 

sembla estar-hi vinculada; en seria, això sí, una manifestació francament rústega i molt poc 

                                                 
118 GAUTHIER 1987, p. 226. 
119 Vegeu capítol 3, p. 177 i ss. 
120 La cronologia del grup ve definida per la presència de dos reliquiaris dedicats a sant Francesc d’Assís, la 
canonització del qual, el 1228, implica un terme post quem per a la seva realització (STOHLMAN 1950, p. 329-
330). S’ha proposat recentment de retardar la datació dels reliquiaris fins al tercer quart del segle XIII, cosa que 
podria afectar a tota la sèrie de peces que s’hi relacionen (ANTOINE-KÖNIG 2014c). Sobre tota aquesta 
qüestió, vegeu també: capítol 8, p. 475. 
121 Idea que s’accepta, avui, de manera bastant general (TABURET-DELAHAYE 1996e, p. 308). 
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afortunada, sense paral�lels en aquest sentit. La semblança més clara es produeix amb una 

placa conservada al museu d’Hamburg que té un perfil molt similar, de forma romboïdal 

quadrilobulada, i que va decorada també amb una Maiestas Domini elaborada amb una mica 

més de qualitat (és evident), però també a base de traços molt amples (fig. 6.26)122. El fons 

d’aquesta placa presenta el mateix guilloché que hi ha a la peça de Vic, i encara que els dos 

grans motius estrellats o florals no tenen res a veure amb els de la placa catalana, sí que s’hi 

repeteix la presència de petits motius romboïdals llisos. 

 

La utilització d’aquestes fórmules ornamentals (que són, per altra banda, inequívocament 

llemosines) són arguments en contra de la hipòtesi d’una datació reculada per a la placa del 

MEV, que diria que cal situar en una cronologia no inferior a mitjans de segle XIII. La 

qüestió de si es tracta d’una obra importada o local és més difícil d’escatir, però la manca de 

paral�lels a Catalunya, on ja hem dit més amunt que la imitació del champlevé llemosí sembla 

que va començar-se només a finals de segle XIII (i segons unes coordenades tècniques i 

estilístiques molt distintes), el més probable és que es tracti d’un producte elaborat en algun 

taller molt perifèric de l’entorn llemosí, i que per tant la placa hagi arribat a Catalunya 

(formant part d’una creu, suposem) per la via de la importació i el comerç internacional123. 

El cas és una mica similar al de la píxide d’Ars, peça de característiques singulars i 

aparentment rústica, que també s’ha volgut creure de vegades com una imitació local de 

l’obra llemosina (vid. supra). 

 

A banda de la particular peça vigatana, cal dir que els museus catalans conserven moltes 

altres plaques de creu esmaltades, de la procedència de les quals sol haver-hi molt poca o 

cap informació124. Només reportaré breument, a continuació, les peces conservades de 

procedència coneguda, que són les úniques de les quals podem estar raonablement segurs 

(en fi...) que van formar part del corpus orfebre de la Catalunya plenomedieval. 

 

Hi ha, en primer lloc, una placa també localitzada al Museu Episcopal de Vic que se sap 

que prové de l’església de Sant Cristòfol de Tavertet, peça molt senzilla que se situava a la 

creuera de l’anvers d’una creu d’altar o processional, i que duia incorporada una figura 

                                                 
122 STOHLMAN 1950, p. 329 i fig. 12 
123 El desconeixement exacte de la procedència de la peça no permet tampoc rebutjar la possibilitat d’una 
importació moderna, en el marc del col�leccionisme d’antiguitats, que hagués arribat d’alguna manera a mans 
del bisbe de Vic (vegeu nota 106). 
124 Certament, algunes de les peces dels museus diocesans, especialment de la rica col�lecció de Vic, deurien 
arribar d’esglésies catalanes. Tanmateix, tot sovint les adquisicions es feien a col�leccionistes o a marxants 
(GUDIOL 1915-1920, p. 281-285), i això fa que l’origen de les peces sigui completament desconegut. 
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d’aplic del Crucificat, malauradament perduda125. Va decorada amb elements molt senzills, 

florals o en forma de diamant, típics de la decoració llemosina, que esquitxen el fons 

esmaltat de blau sobre del qual anava col�locat l’aplic, l’ombra del qual en revela 

l’estructura. Tampoc es conserva el Crist d’aplic en una placa similar conservada al Museu 

Diocesà de Tarragona, que prové del tresor de la mateixa catedral; conserva només esmalt a 

la creuera, així com algunes restes del daurat del coure126. Una versió completa d’aquest 

mateix tipus de placa la veiem en una altra peça del Museu de Vic, que aquesta vegada 

conserva no només la decoració esmaltada superficial sinó també la figura d’aplic, aquí un 

Crist d’excel�lent factura, coronat i barbat, de proporcions i anatomia virtuoses127. És una 

peça magnífica, sens dubte del primer terç del segle XIII, per a la qual tanmateix només 

podem suposar hipotèticament una procedència realment catalana, vinculada a la mateixa 

ciutat de Vic segons s’esmenta, molt vagament, en alguna publicació del propi museu128. 

Finalment, coneixem de l’existència d’una altra placa similar, també de bona factura i que 

conservava l’aplic del Crucificat, que provenia de Sant Pere de Casserres (fig. 6.27); se n’ha 

perdut completament la pista, després que fos venuda a començaments de segle XX, 

aparentment a un drapaire129. 

 

Com deia, també es conserven figuretes de Crist d’aplic, que procedeixen sobretot del 

mateix tipus de creus llemosines formades a base de plaques d’esmalt clavades en 

estructures de fusta. Els aplics anaven generalment sobre d’una d’aquestes plaques, situada 

a la creuera de l’anvers de la creu, però es conserven gairebé sempre completament 

descontextualitzats, com a figures soltes130. A Catalunya en destaquen tres o quatre d’entre 

els que poden suposar-se d’importació medieval, no sempre ben coneguts ni publicats 

adequadament.  

 

Potser el que ha rebut més atenció en els darrers temps és el Crist que es va localitzar a 

Ulldecona l’any 1999, en unes excavacions arqueològiques a l’antic castell de la vila, que va 

                                                 
125 CAT-35. 
126 CAT-36. 
127 CAT-34. 
128 Vegeu: DALMASES 2003c. No he estat capaç de contrastar, però, aquesta informació, en la documentació 
que conserva el MEV, i això malgrat l’ajuda que sempre rebo de la conservadora Judit Verdaguer, i de la resta 
de personal del museu. 
129 Segons la historiografia, que publica fotografia en blanc i negre de la peça (VIGUÉ 1985, p. 390). Sobre la 
possibe relació d’aquesta placa i d’alguna altra peça llemosina de Casserres amb el bisbe Guillem de Tavertet, 
vegeu capítol 8, p. 480-481. 
130 Ja he dit que aquests aplics també poden provenir de cobertes d’Evangeliaris, però el més normal 
(especialment en les obres importades) és que presidissin petites creus d’altar o processionals. 
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ser comanda hospitalera des de finals de segle XII131. Es va trobar fortament erosionat i, 

malgrat una acurada neteja, l’aspecte de la figura dista notòriament del que deuria ser 

l’original. Tot i així, es percep una peça de bona qualitat, un Crist d’anatomia relativament 

curta, ben format, amb perizonium ample i de caiguda pesada, decorat amb esmalt de color 

blau clar.  

 

Hi ha un segon aplic llemosí també de cert interès que la historiografia no sol tenir mai en 

compte, malgrat que es tracta d’una peça d’especial significació religiosa, molt coneguda a la 

comarca de l’Urgell132. Es tracta del “Sant Crist Trobat” que es venera a l’església de Sant 

Antoni de Tàrrega, figura que es va localitzar enterrada en aquesta església ja l’any 1650, i 

que des d’aleshores és objecte d’especial devoció a la ciutat133. És una peça delicada i de 

dimensions importants, uns 29 cm. Va coronada i amb els ulls puntejats amb perletes de 

vidre negre, recurs habitual en els aplics llemosins. Tant el rostre com l’anatomia estan ben 

elaborats, i el perizonium que vesteix el Crist, com de costum esmaltat en blau, queda a 

l’alçada dels genolls a la part anterior i per darrera cau pesadament fins als turmells. Tant la 

corona com el cinturó d’aquest perizonium van decorats amb petites pedres encastades de 

vidre colorejat, que sens subte són un afegit posterior, no sé pas si del segle XVII o encara 

més tardanes. Tampoc no són originals, evidentment, els claus de cabota piramidal que 

uneixen el Crist a una moderna creu de plata. Aquesta creu s’ha incorporat en data 

relativament recent al conjunt, perquè en una antiga fotografia del 1920 es veu el Crist unit 

–amb claus de cabota circular– a una altra creu, que sembla de cronologia barroca (fig. 

6.28)134. 

 

Hi ha encara dos altres aplics de procedència coneguda, el Crist de Sant Miquel de Cruïlles, 

localitzat el 1930 entre runes a la zona del presbiteri d’aquesta església monàstica i 

conservat avui al Museu d’Art de Girona, i el Crist de Centenys que guarda el Museu 

Arqueològic de Banyoles procedent d’aquesta església del Pla de l’Estany, al municipi 

d’Esponellà135. El primer és una figureta modesta i de qualitat mediocre, si bé la 

conservació del daurat i la major part de l’esmalt (en blanc i turquesa, al perizonium) 

n’incrementa l’interès. El segon es conserva molt més degradat, ennegrit per la corrosió del 

                                                 
131 CAT-38. Es va trobar, en un estrat d’enderrocs, junt amb unes làmines de coure que deurien ser part de la 
cobertura de la creu on anava vinculat (FORCADELL & FIBLA. 2004, s.p [p. 2]) 
132 CAT-39. Mossèn Gudiol sí que esmenta la figura en els seus estudis (GUDIOL 1915-1920, p. 285). 
133 Es va trobar en una petitas cavitat, sota d’un dels altars secundaris del temple (SARRET 1936, p. 16-22) 
134 BC, Fons Salvany, SaP_567_08. 
135 CAT-41. 
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metall i per la brutícia, però és una peça molt més interessant, amb rostre ben definit i 

anatomia delicada, encara que ha perdut les dues mans. Amb una bona neteja serà una 

figura atractiva, diria que d’execució més refinada que la del Crist d’Ulldecona, amb el qual 

pot ser comparat per tipologia i dimensions136. 

 

Per descomptat, als museus i col�leccions catalanes hi ha molts altres aplics similars 

llemosins, la procedència dels quals tanmateix es desconeix; alguns provenen potser 

d’esglésies catalanes però no en tenim cap testimoni, mentre que els altres, diria que la 

majoria, cal suposar que han arribat modernament per la via del mercat d’antiquaris. 

D’entre tots ells només recordaré breument el que hi ha al Museu de Lleida, clavat en una 

creu tardana del segle XIV o XV (fig. 6.29)137, i encara una segona figura de grans dimensions 

i execució curosa que es guarda al Museu Diocesà de Barcelona, del qual és especialment 

una llàstima desconèixer-ne completament la història abans de la seva entrada al dit museu 

(fig. 6.30)138. 

 

La producció de figures d’aplic en època plenomedieval no és exclusiva, naturalment, dels 

tallers llemosins. Els exemplars en bronze de producció nord-europea són també molt 

abundants, i assoleixen de vegades una qualitat d’execució veritablement extraordinària. 

Gairebé sempre són molt individualitzats, i s’hi subratllen particularment els valors 

escultòrics, molt més que no pas en les figures de l’obra de Llemotges, en què predomina la 

definició gràfica i la lògica atenció al color aportat pels esmalts. Dos d’aquests aplics en 

bronze de tradició nòrdica es conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya i provenen, 

amb certa seguretat, d’esglésies dels Pirineus. Un és l’extraordinari Crist de Moror, localitzat 

a la petita església pallaresa de Sant Miquel de Moror, dependència de la canònica de Santa 

Maria de Mur, i l’altre Crist catalogat com “de la Cerdanya”, menys interessant, que se 

suposa una mica vagament que ve d’algun temple d’aquesta comarca139. 

 

Totes dues figures s’han volgut considerar, en ocasions, obres de producció local, 

especialment el Crist de Moror, que té certament alguns punts (ocasionals, però) de 

contacte amb la imatgeria en fusta pirinenca de l’entorn del 1200, sobretot pel què fa a la 

                                                 
136 Agraeixo les facilitats i l’interès de la directora del Museu de Banyoles, Andrea Ferrer, per a l’estudi de la 
figura. Esperem que pugui ser efectivament netejada en un futur pròxim. 
137 Vegeu la fitxa corresponent del catàleg Pulchra (MATAS 1993a, p. 79). 
138 Ho dic per l’interès de la peça, de gran qualitat i que sembla de cronologia relativament reculada (MATAS 
1989a, p. 214-215). 
139 CAT-42 i 43. 



 

342 
 

definició tan serena i elegant del rostre, de pòmuls lleugerament sobrepujats. Aquestes 

afinitats, però, no em sembla pas que siguin gens definitives, i tal vegada deriven més aviat 

de les connexions de la talla catalana amb el món ultrapirinenc, assumpte que algun dia 

s’haurà d’estudiar amb molta atenció140. El més lògic és que tant la figureta de Moror com 

el Crist de la Cerdanya, força menys vibrant i sense contactes estilístics perceptibles amb 

l’escultura catalana en fusta, siguin peces importades. Formen part, en conseqüència, de 

l’extens corpus de petita escultura en bronze produïda sobretot en territoris de l’Imperi 

(però també al nord de França i a l’Anglaterra) que s’ha conservat sobretot del segle XII, 

corpus que va ser catalogat fa uns anys per Peter Bloch141. És veritat que no hi ha pas 

figures que puguin considerar-se paral�lels estilístics directes de cap de les dues peces 

catalanes, però no es menys cert que algunes hi comparteixen elements (el pentinat amb 

ratlla al mig, el melic en espiral, el tipus de nus del perizonium), encara que no em sembla que 

puguin incloure’s fàcilment en cap dels grups de peces definits per Bloch142. 

 

Aquests aplics de bronze anaven sempre clavats en petites creus del mateix metall, que 

només ocasionalment es conserven encara vinculades a la figura. Al Museu Diocesà de 

Tarragona hi ha possiblement una creu d’aquest tipus, però sense l’aplic, de coure daurat i 

amb una interessant decoració gravada tant a l’anvers com al revers143. S’ha considerat molt 

sovint llemosina i també de vegades obra local, però em sembla més lògic relacionar-la 

també amb aquest tipus de productes nord-europeus o germànics, de l’àrea renana 

segurament. És una peça de cert interès, la figuració gravada té bon tremp i no és pas una 

obra que pugui considerar-se de baixa categoria, però és veritat que sense el Crucificat 

presidint-la, perd una mica de gràcia; és de les poques peces plenomedievals que es 

conserven del primitiu tresor de la catedral de Tarragona restaurada. 

 

Vull acabar el el repàs a les creus conservades a Catalunya d’època romànica tot parant breu 

atenció a una peça petita i singular, una creueta de doble travesser que es conserva també a 

la rica col�lecció del Museu Episcopal de Vic. Segons la documentació del MEV prové de 

Besora, a la vall del Lord (Solsonès), potser de l’església de Sant Sadurní, pròxima a 

                                                 
140 Aquesta connexió germànica de la talla catalana ha estat subratllada des de fa temps per l’amic Jordi 
Camps, un dels millors especialistes actuals en la talla romànica catalana, però un estudi en profunditat de la 
qïuestió encara està per fer. Vegeu, per exemple: CAMPS 2011, p. 100-101. 
141 BLOCH 1992. Però la catalogació no inclou les peces catalanes, suposo que per desconeixement. 
142 Bloch cataloga les figures conservades a partir de grups tipològics, en cap dels quals poden incloure’s 
fàcilment les peces catalanes. El Crist de Moror mostra afinitats tipològiques amb els grups I-B, I-C i I-D, 
però en canvi l’anàlisi de l’estil permet aproximar-lo (al marge dels rigors taxonòmics) amb figures de grups 
diversos, per exemple Crist conservat a Ravensburg (fig. 6.31) (BLOCH 1992, p. 232, làm 105). 
143 CAT-32. 
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l’històric castell de Besora. Està dotada d’un forat circular a l’extrem superior que 

aparentment permetia penjar-la a manera de pectoral, i inclou també, com és habitual, un 

petit reconditori cruciforme a la creuera inferior, on deuria anar la relíquia del lignum crucis. 

Els braços acaben amb potences lleugerament trilobulades, mentre que la decoració és 

extremadament senzilla, de tipus geomètric (un parell de creuetes i un floró a l’anvers), 

sobre d’un fons en guilloché reticulat. Tot plegat apunta cap a una cronologia tardana del 

segle XIII, però es tracta d’una peça estranya, per a la qual em temo no conèixer paral�lels. 

En l’esmentada documentació del museu s’apunta la possibilitat d’un origen oriental, tot 

relacionant la peça amb les conegudes veracreus palestines o constantinopolitanes que es 

conserven a Europa, les quals segueixen però uns tipus força regulars, als quals la creueta 

vigatana no s’ajusta de cap manera. Sense descartar aquesta possibilitat (que es tracti d’una 

peça importada de Terra Santa, vull dir), cal recordar que de creus de doble travesser també 

se’n feien a Occident144, i aquí potser ens trobem amb una versió, ben modesta, d’aquesta 

producció occidental, qui sap si possiblement obrada en algun taller autòcton amb 

l’objectiu de dipositar-hi una petita relíquia de la Vera Creu. 

 

 

6.2.2. Canelobres 

 

Els canelobres no són un objecte accessori en la litúrgia plenomedieval. Ans al contrari, 

juguen un paper important. D’entrada, són evidentment necessaris des d’un punt de vista 

pràctic, ja que proporcionen il�luminació a la celebració del culte, qüestió no menor donada 

la il�luminació natural escassa dels interiors romànics, i també pel fet que una part de la 

litúrgia s’esdevé en horari nocturn. Però els canelobres assumeixen també un notable valor 

simbòlic com a “portadors” de la llum, al seu torn metàfora o emanació (per emprar la 

terminologia del pseudo-Aeropagita) de la mateixa divinitat segons la doctrina teològica de 

l’època145. En termes generals, vull dir sense recórrer necessàriament al neoplatonisme 

anagògic, la llum de les espelmes és també, explícitament, un símbol de la fe cristiana que 

s’oposa a la foscor del mal146, i la seva presència en les esglésies (i no només en les esglésies) 

                                                 
144 Vegeu, per exemple, el cas de la creu llemosina conservada al Musée du Berry de Bourges (BOEHM 2006a). 
145 La reinterpretació del pseudo-Dionís en els escrits de Suger evoquen especialment, és clar, aquesta posada 
en valor de la llum en la teologia de la plena Edat Mitjana (PANOFSKY 2004, p. 34-40). 
146 La ponderació simbòlica de la llum es manifesta de manera molt àmplia i genèrica (no únicament des del 
neoplatonisme un xic banalitzat de Suger), i de fet apareix en la major part dels escriptors cristians més 
influents, ja des de la Patrística (sant Agustí) i fins a la baixa Edat Mitjana (sant Tomàs d’Aquino). L’origen del 
valor és, per descomptat, evangèlic: Ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulabit in tenebris sed habebit lucem vitae 
(Joan, 8-12).  
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és sempre un recordatori de la bondat de Crist. Els canelobres tenen, per altra banda, una 

presència determinant i plenament signficativa en alguns rituals litúrgics de relleu, per 

exemple en l’ofici de Tenebres de Setmana Santa147. 

 

En època romànica, de canelobres eclesiàstics n’hi ha de tipus i de dimensions diferents. És 

interessant subratllar que no sempre hi ha una distinció clara entre els canelobres de 

context litúrgic i els que s’utilitzaven en funcions estrictament pràctiques o privades, dels 

quals tant podien disposar els clergues com hi havia també, naturalment, a les residències 

acomodades dels laics. D’entre els canelobres d’ús litúrgic, que ara ens interessen, es 

distingeixen de manera específica els que van destinats al ciri pasqual, que solen tenir un 

desenvolupament decoratiu particularment notables i dels quals en àmbit europeu queden 

alguns exemplars en metalls preciosos veritablement esplèndids148.  

 

Els canelobres de grans dimensions havien de situar-se al costat o davant de l’altar, mentre 

que els que es disposaven a damunt de l’ara, que anaven sempre per parelles, eren, 

lògicament, més petits. De fet, aquesta presència de canelobres a l’altar és un costum 

relativament tardà en el cristianisme, que comença a difondre’s de manera generalitzada 

només al segle XI, tal i com revelen tant la iconografia artística com la documentació 

eclesiàstica. A efectes pràctics, és evident que aquesta disposició era una excel�lent idea per 

a facilitar les lectures de l’oficiant, i de seguida es va inventar una justificació simbòlica que 

interpretava les dues flames com la imatge dels dos pobles (jueus i gentils) units per la creu 

d’altar que es disposava al centre, i que evidentment simbolitzava Crist; aquesta lectura és 

proposada en l’influent tractat De Missarum Mysteris, escrit per Lotario dei Conti di Segni 

just abans d’esdevenir papa Innocenci III149. 

 

Per desgràcia, a Catalunya no conservem pràcticament cap canelobre romànic d’orfebreria 

veritablement interessant. Només un parell de petites peces de coure o bronze que es 

conserven a l’Episcopal de Vic exemplifiquen una producció modestíssima, que bé sembla 

d’origen local150. Contra l’escàs nombre de peces conservades, almenys les fonts 

                                                 
147 MASSIP 2007, p. 115. 
148 Com els dos de Bernward de Hildesheim, de principis de segle XI (LITTLE 2013a), o com l’espectacular 
canelobre de Gloucester, de principis del segle següent, conservat al Victoria & Albert Museum de Londres 
(SEAVERS & VIEGAS 2014). 
149 El tractat es coneix tradicionalment com a De sacro altaris mysterio (MIGNE 1844-1855, CCXVII, col. 811). 
Dedica un capítol específic als objectes que s’emplacen damunt de l’altar (BARSANTI 1993, p. 121). 
150 CAT-44 i 45. Hi ha també, al MEV, un un peu de canelobre procedent de Gòsol que deuria formar part 
d’una peça més elaborada, també de bronze (núm. inv. 3760). 
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documentals sí que permeten conèixer l’existència de canelobres sumptuaris en diversos 

contextos. A partir del segle XIII abunden enormement les mencions a peces esmaltades de 

Llemotges (els canelobres són una de les peces estrella de la importació llemosina a tot 

Europa), però abans de 1200 els que s’esmenten són elaborats amb materials diversos, que 

van des de l’estany fins al cristall de roca (també de llautó, de coure, i ocasionalment d’or), 

però on novament predominen els de plata. També és signficatiu que en els textos 

s’esmentin tot sovint peces de ferro (material que, en canvi, no s’utilitza mai per als d’altres 

ornaments eclesiàstics), l’ús del qual revela, penso, la necessitat de disposar de conjunts 

especialment amplis de canelobres, que no sempre deurien poder-se servir de materials 

nobles. La importància del ferro és revelada també per l’extensa sèrie de peces conservades 

en aquest material, les quals tanmateix solen se de cronologia tardomedieval, gairebé mai 

anteriors a la segona meitat del XIII151. 

 

  

6.2.3. Objectes per a l’encens 

 

Si hi ha un altre objecte d’entre els vasa non sacra que mereix una consideració especial 

aquest és l’encenser, braser de petites dimensions utilitzat per a la combustió de l’encens, 

format generalment per un bol inferior i una peça de coberta sempre parcialment calada, 

que permet la sortida dels fums i les olors emeses pels grans d’encens cremats a a l’interior. 

La importància dels encensers és revelada indiscutiblement per la documentació, que els 

menciona de forma abundant i com a part fonamental de l’utillatge litúrgic dels temples152. 

Els encensers desperten també, de manera molt particular, l’interès dels promotors d’obres 

orfebres en època romànica. No cal dir que l’estima per aquest tipus d’objecte, deixant de 

banda la seva utilitat odorífica, va sustentada pels valors simbòlics que, sol�lícits, els 

atribueixen els escriptors medievals: Thuribulum namque significat corpus Domini; incensum, ejus 

divinitatem; ignis, Spiritum Sanctum, explica Honori d’Autun153. 

 

                                                 
151 Potser entre els més antics hi ha un petit canelobre conservat al MEV, molt senzill, que prové de la 
canònica de Santa Maria de Lluçà (AMENÓS 2003, p. 302). 
152 Malgrat això, la historiografia els ha prestat molt poca atenció, i fins fa poc temps pràcticament només un 
vell article monogràfic d’Alec Tonnochy oferia una panoràmica de base cronològica sobre els enceners 
medievals (TONNOCHY 1937). Acaba de publicar-se, per fortuna, un repertori molt complet dels encensers de 
bronze medievals, que resol parcialment aquest tradicional buit historiogràfic (WESTERMANN-ANGERHAUSEN 
2014). 
153 De gemma animae (PL, CLXXII, col. 546). 
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L’ús de l’encens com a perfumador eclesiàstic deriva de la cristianització de tradicions 

paganes, malgrat que inicialment les primeres comunitats de cristians l’havien rebutjat 

precisament per la seva associació amb el món pagà154. Des d’època constantiniana, 

tanmateix, l’ús d’encensers sembla ja assumit i progressivament generalitzat a les esglésies i 

basíliques155, si bé els encensers més antics que es coneixen són sempre una mica 

posteriors, com a mínim del segle V o VI. Aquests exemplars antics solen ser d’origen 

oriental, especialment sirians o egipcis (coptes). Precisament, a Catalunya es conserven dos 

encensers arribats de l’est del Mediterrani: un de descobert al jaciment del Bovalar, format 

per una cassoleta circular i una coberta semiesfèrica coronada per una bonica figura d’ocell 

(fig. 6.32); i un altre que deuria haver format part del tresor de Santa Maria de Lledó 

(sembla que va ser localitzat, al segle XIX, a l’antic cementiri canonical) i que és de forma 

hexagonal, sense coberta (fig. 6.33). Totes dues peces solen datar-se al segle VI i es 

consideren habitualment d’origen copte, malgrat que també s’han plantejat altres possibles 

procedències geogràfiques, especialment per a la primera; les seves tipologies són, en tot 

cas, ben conegudes, i exemplifiquen l’èxit i el gran abast de la difusió d’aquests productes 

per tota la conca mediterrània a la tardoantiguitat156. 

 

El model d’encenser predominant en època romànica té l’origen en una altra de les 

tipologies que segueixen els encensers antics, l’esfèrica, que ja durant l’alta edat mitjana es 

converteix en el model predominant, si més no a Occident. Els exemplars més primerencs 

que es conserven, d’època carolíngia, prefiguren l’èxit indiscutible de la tipologia en el 

romànic, que es reflecteix també en les representacions iconogràfiques d’aquest tipus de 

peces, especialment abundants. Hi ha, de tota manera, una segona tipologia d’encenser 

nascuda en època romànica, sembla que en context germànic, que és la de l’encenser 

arquitectònic o concebut a manera de micro-arquitectura, que pot arribar a tenir un 

desenvolupament veritablement espectacular. Com veurem de seguida, els encensers 

conservats d’origen català són sempre de model esfèric, i res no fa pensar que les peces 

documentades no seguissin també aquest model, mentre que els de tipus arquitectònic 

haurien arribat si de cas, ocasionalment, com a peces importades. 

 

                                                 
154 Per a referències en aquest sentit (Tertul�lià, Jeroni), vegeu: CASEAU 2007a, p. 75-76. 
155 En el Liber Pontificals se n’esmenten diversos de regalats per Constantí a les basíliques romanes (DUCHESNE 
1886-1892, I, p. 174-177).  
156 Referència a les dues peces: PALOL 1999, p. 311. El debat sobre el veritable origen de moltes d’aquestes 
peces metàl�liques atribuïdes tradicionalment a l’Egipte copte dista de ser tancat (VIZCAÍNO 2014, p. 15-18). 
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Naturalment, la documentació no informa mai sobre el format dels encensers, només del 

material amb què estan elaborats. En les fonts, els encensers es reconeixen sobretot amb el 

nom de turibula (de l’arrel llatina tus/turis, encens) i en menor mesura amb el terme 

d’incensarios; en canvi, no he localitzat en textos catalans el vocable thymiamateria, que és 

freqüent en les fonts tardoantigues, especialment romanes. A les fonts catalanes hi ha 

documentades una trentena de peces, que formen un grup especialment significatiu 

d’objectes reportats, només superat en nombre per les creus. La majoria d’aquests 

encensers solen ser de plata, encara que també n’hi ha alguns de bronze i, en èpoques 

tardanes, peces de coure llemosines, ben identificades en les fonts. El predomini de la plata, 

però, és altament significatiu, i contrasta amb la conservació exclusiva d’encensers de 

bronze o coure, que fornien les parròquies modestes però que no necessàriament ha de 

considerar-se que fossin majoritaris157. 

 

Pel què fa a les peces conservades, aquestes tenen, de fet, un interès relatiu, són obres 

generalment menors. N’he comptabilitzat una vintena de procedència catalana coneguda, 

almenys una part de les quals sembla que poden considerar-se productes locals. De tot el 

conjunt conservat sobresurt, potser, un petit encenser decorat amb esmalt (però no pas 

originari de Llemotges) que es conserva avui al Museu Nacional d’Art de Catalunya158. 

Sempre s’ha considerat una peça autòctona, tot i que sense proves veritablement sòlides, 

perquè no hi ha cap mena d’informació sobre on va ser descobert. Va entrar al museu el 

1932 procedent de la col�lecció de Lluís Plandiura, que tenia la millor col�lecció d’esmalts 

d’Espanya i era considerat un autèntic especialista en aquest tipus de peces, però de les 

obres del qual pràcticament no en sabem res159. 

 

L’interès d’aquest encenser permet que se li dediqui un comentari extens en el capítol 8 del 

treball. Ni la seva tipologia ni el seu programa decoratiu, tal vegada inspirat en una sèrie 

d’ivoris andalusins, no justifiquen que la peça hagi de considerar-se catalana, però a la 

vegada és indiscutible la distància que mostra, en el tractament de l’esmalt, respecte de la 

producció de l’àrea castellano-silense, que ofereix un altre possible context de producció. 

De ser finalment considerat obra autòctona (cosa que em temo no poder confirmar, i de la 

                                                 
157 Encensers documentats: DOC-1, 2, 10, 14, 20, 22, 47, 53, 66, 76, 79, 125, 128, 131, 141, 164, 192, 196, 
206, 215, 221. 
158 CAT-E1. 
159 La figura de Plandiura ha estat glossada en diversos articles monogràfics (BERENGUER 2002). Era un 
reconegut especialista en esmalts, però sembla que comprava sobretot a París, i la procedència de totes les 
peces de la seva col�lecció (avui al MNAC) és impossible de conèixer (DURAN-PORTA 2008d, p. 186) 
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qual, ara per ara, més aviat en dubto), seria un excepcional testimoni d’un producte decorat 

amb esmalt champlevé molt anterior a l’arribada dels esmalts llemosins al territori català160. 

 

L’encenser “Plandiura” té algun punt de semblança estructural amb quatre altres encensers 

de procedència catalana, de bronze, que tanmateix són ja més tardans (de cap al 1200) i que 

no inclouen esmalt. Són, en tot cas, quatre peces interessantíssimes, que formen un grup 

perfectament tancat i definit, sense altres paral�lels. Revelen doncs, amb tota seguretat, 

l’activitat d’un taller especialitzat en l’obratge del bronze, taller que cal creure radicat 

efectivament als comtats catalans, potser a l’entorn de Vic. Dos d’aquests encensers es 

conserven al Museu Episcopal de Vic (encenser de Viladonja, i encenser núm. inv. 3872), 

un al Museu d’Art de Girona (encenser del Freixe) i encara un altre, curiosament, es guarda 

al tresor de la catedral de la ciutat alemanya de Limburg, arribat no se sap pas de quina 

manera, sembla que modernament161.  

 

Tots quatre encensers són pràcticament idèntics, probablement fabricats amb un mateix 

motllo, si bé varien les condicions de conservació i de degradació del metall. Són esfèrics, 

amb els pols lleugerament aplanats, un petit peu i una coronació superior de forma cònica. 

La peça que fa de cassoleta és completament llisa excepte en la franja superior, on arrenca 

l’ornamentació calada que continua a la peça de coberta, a base d’una versió molt estilitzada 

i una mica tosca d’un entramat vegetal amb terminacions desplegades de manera rude, que 

forma tres medallons a l’interior dels quals se cirucumscriu un animal quadrúpede, difícil 

d’identificar, possiblement un felí o potser un llop, amb una pota aixecada. Aquest motiu, 

en una formulació més o menys pròxima, apareix molt habitualment en la decoració 

pictòrica (o amb pastillatge de guix) marginal de les taules d’altar o de baldaquí catalanes. 

Particularment és a les que daten ja del segle XIII, com els frontals d’Esterri de Cardós, de 

Mosoll o de Gia, o com al baldaquí de Toses (fig. 6.34), i més excepcionalment el troben en 

alguna pintura de cronologia anterior, com per exemple al frontal d’altar d’Ix, atribuït al 

segon quart del segle XII. Malgrat que, evidentment, es tracta d’un motiu molt genèric i 

àmpliament utilitzat en època romànica162, la seva difusió en les arts pictòriques catalanes 

                                                 
160 Vegeu, però, l’estudi en profunditat del capítol 8.2. 
161 CAT-E7, E8, E9 i E10. El de Viladonja i el de Limburg són il�lustrats al corpus editat per Westermann-
Angerhausen, que cita els altres dos en nota i encara hi afegeix un cinquè exemplar, aparentment conservat en 
una col�lecció privada de Mallorca, del qual no tinc però cap altra referència (WESTERMANN-ANGERHAUSEN 
2014, p. 159-160 i 463-464). L’autora dubta entre considerar un origen català o nord-italià per a tot el grup. 
162 Apareix, per exemple (tot i que en una formuació distinta) en un altre petit grup d’encensers 
contemporanis als catalans, potser d’origen germànic (WESTERMANN-ANGERHAUSEN 2014, p. 188-189 i 
485). 
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podria reforçar la hipòtesi d’una producció local per a aquests encensers, que esdevé 

d’aquesta manera encara més plausible. 

 

Hi ha un segon grup catalogable d’encensers, amb un ampli conjunt d’exemplars de 

procedència catalana163, també de format esfèric i amb una decoració vegetal d’estil clàssic 

formada per una sèrie de ròleus en disposició ascendent que deriven a l’interior en palmetes 

multifoliades, i que neixen de petits mascarons potser zoomorfs, o de tipus grotesc; aquesta 

decoració va sempre calada a la peça de coberta, i apareix també sovint (però no sempre, i 

sense els mascarons) repussada en la base de l’encesner. L’origen d’aquest tipologia, que 

admet algunes variacions en elements secundaris (format de les tiges, diferents tipus de 

sanefes en espais secundaris), s’ha volgut localitzar cap a finals del segle XII al nord d’Itàlia, 

des d’on les peces s’haurien distribuït cap als comtats catalans i també cap a la zona del Rin, 

on es conserven uns quants exemplars efectivament similars164. Tenint en compte, 

tanmateix, les esmentades variacions, potser podria pensar-se que un esquema original, 

efectivament conegut a partir d’importacions comercials, va ser imitat en àrees geogràfiques 

diverses, entre les quals els comtats catalans165. 

 

La resta d’encensers conservats mantenen generalment la forma esfèrica, que és la 

característica dels encensers meridionals, i van decorats amb fórmules diverses, igualment 

de tipus vegetal o geomètric. Potser pot destacar-se l’encenser procedent de Betrén, a la vall 

d’Aran, i conservat a la Lázaro Galdiano de Madrid, que va ornat amb una decoració 

d’entrellaços soguejats molt original. En atenció a l’ús d’aquest element de l’entrellaç (i a la 

manca de paral�lels), tal vegada caldria relacionar-lo amb un àmbit de producció sud-occità, 

tenint en compte la pertinença de l’Aran a la diòcesi de Commenge166. En general, però, 

predominen els encensers amb decoració vegetal estilitzada, basada sobretot en motius de 

palmetes insertes en petits medallons, de factura senzilla167. Encara més simples són les 

peces amb decoració gemètrica, de trames reticulars o amb obertures calades en forma de 

                                                 
163 CAT-E12, E13, E14, E15, E16 , E17 i E18. 
164 Vegeu, al respecte: WESTERMANN-ANGERHAUSEN 2014, p. 181-185. L’autora recull la major part dels 
exemplars conservats a Catalunya. 
165 L’existència d’encensers de ferro que reprodueixen un esquema semblant, com per exemple el de La Vansa 
conservat al Museu Diocesà d’Urgell, podria corroborar aquesta idea. 
166 Per bé que, naturalment, la difusió dels entrellaços com a motiu decoratiu del romànic és amplíssima, i 
inclou també el context català. S’ha estiudiat, sobretot, en relació amb l’escultura monumental (DURLIAT 
1994, p. 132-152). 
167 CAT-E19, E20, E21, E22 I E23. 
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triangles, que no són pas exclusius del context català però que probablement són, donada la 

seva senzillesa, efectivament obres locals168.  

 

Un parell dels encencers conservats responen en menor o major mesura a la tipologia de 

peces arquitectòniques, és a dir amb les cobertes desenvolupades en forma de teulades i 

amb elements torrejats. El més clarament vinculat a formes típiques del nord d’Europa 

(se’n poden trobar nombrosos paral�lels169) és un exemplar procedent de Santa Maria de 

Covet que es conserva al Museu Episcopal de Vic, compacte i d’execució molt correcte, en 

la seva senzillesa. Un altre que prové de Sant Martí de Montclar, al Berguedà, incorpora una 

coberta pseudoarquitectònica a una peça de format esfèric, seguint una fórmula que tindrà 

especial èxit, per exemple, en la producció llemosina esmalt, i que apareix aquí notablement 

simplificada170.  

 

Precisament, entre els encensers conservats de procedència catalana hi ha algunes peces 

importades d’origen llemosí, que reuneixen així mateix la forma semiesfèrica o ovalada 

típica de la tradició meridional amb un cert desenvolupament arquitectònic a les corones 

superiors. Els encensers de Campdevànol o de Sorerols exemplifiquen particularment 

aquests tipus, malgrat que no són de cap manera exemplars de primera categoria dins de la 

producció de l’obra de Llemotges171. 

 

**  ** 

 

Tot fent conjunt amb els encensers, cal considerar sempre les capses utilitzades per a la 

guarda i la conservació dels grans d’encens, que tardanament –a partir del segle XIII– tenen 

forma de petita quilla de vaixell i són anomenades, en romanç, navetes172. En la 

documentació anterior, en llatí, aquest tipus de peces s’anomenan amb el vocable genèric 

de capsae. A Ripoll, per exemple, es tenien capsae de plata juntament amb les culleres que 

                                                 
168 CAT-E24, E25, E26 I E27. 
169 Forma part d’un dels grups catalogats a: WESTERMANN-ANGERHAUSEN 2014, p. 238 i ss. L’autora 
esmenta també un encenser relativament similar conservat al MNAC però de procedència desconeguda, que 
planteja considerar una versió local de la tipologia germànica (p. 246). 
170 CAT-E29. 
171 Vegeu: CAT-E2 (Campdevànol) i E3 (Sorerols); així mateix: CAT-E4, E5 i E6. 
172 Terme que deriva d’aquesta forma de vaixell, i que és compartit amb d’altres utensilis que responen a la 
mateixa, com per exemple les “naus” o grans plates del servei de vaixella domèstica. 
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s’usaven per a extreure els grans d’encens: II capsas argenteas de incensum cum cocleariis 

argenteis173.  

 

En les fonts tardanes, particularment als inventaris de les capelles templeres els tresors de 

les quals van ser requisats per Jaume I en extingir-se l’orde, s’esmenten diverses navetes 

llemosines, que deurien ser molt abundants a Catalunya174. Se’n conserva, però, tan sols una 

que es pugui considerar amb certa seguretat d’importació medieval, un exemplar de 

principis de segle XIII que guarda el Museu Nacional d’Art de Catalunya i que prové 

segurament de l’entorn territorial de Besalú, malgrat que durant dècades ha estat catalogada, 

per un error en la documentació del museu, com una peça comprada al bisbe de la Seu 

d’Urgell i procedent de la petita església de Sant Martí d’Ars175. Aquest origen besaluenc és 

una mica ambigu, testimoniat només per Celestino Dupont, el marxant que va oferir la 

peça a la Junta de Museus de Barcelona176, però en qualsevol cas creïble. Curiosament, 

l’antiga àrea del comtat de Besalú compta amb diversos objectes llemosins conservats prou 

interessants177. 

 

La naveta és, en tot cas, una peça molt interessant, encara que no de primera qualitat, que 

destaca per incloure diversos arguments decoratius, tots ells característics de l’obra 

llemosina. Així, al fons esmaltat en blau tramat pels habituals motius vegetals estilitzats en 

reserva, a base de tiges enrotllades i florons trilobulats (no especialment feliços cal dir), s’hi 

suma la presència de sis grans caboixons encastats, de vidre verd translúcid, i encara de dos 

petits aplics calats amb la figura d’un rèptil o petit dragó, ben característic. La combinació 

de tantes tècniques és normal en productes llemosins, però no tant en les navetes, que són 

peces d’importància certament menor178. 

 

 

                                                 
173 Inventari de 1008 (DOC-20). 
174 I, en general, a tot Europa. Vegeu l’estudi clàssic de: DARCEL 1854b. 
175 CAT-46. La confusió sobre la procedèncua geogràfica va deure’s, en certa manera, a l’existència de la 
píxide d’Ars, adquirida en el mateix moment per la Junta de Museus (DURAN-PORTA 2009d, p. 147). 
176 Així s’adverteix en la proposta d’adquisicions enviada per Dupont a la Junta, publicada recentment 
(BELTRÁN 2014, p. 340). També Josep Pijoan donava fe d’aquesta referència, bé que amb prudència (“creyem 
que prové de Besalú”), en un article sobre les adquisicions de la Junta els anys 1906 i 1907 (PIJOAN 1907, p. 
236). 
177 Com la píxide de Maçanet de Cabrenys (CAT- 20) 
178 Sí que hi ha algun altre exemplar conservat que incorpora els mateixos elements (DURAN-PORTA 2009d, p. 
145). Per cert, a l’exposició retrospectiva del 1867 es va presentar una naveta similar, mancada de caboixons 
però decorada amnb medallons calats, segons s’observa en una reproducció gràfica (MANJARRÉS 1868, p. 21, 
làm XXIII); la va presentar el Taller Rull, una de les societats de joves artistes de l’època, però no hi ha 
informació sobre la seva procedència, ni es coneix la trajectòria posterior de la peça, absolutament perduda. 
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6.2.4. Altres objectes  

 

De la resta de nombrosos vasa non sacra que formaven part del conjunt d’utensilis litúrgics 

de les esglésies plenomedievals catalanes en tenim menys informació, i pràcticament no hi 

ha peces conservades, amb la sola excepció d’un parell de canadelles, això sí, molt 

interessants. 

 

Les canadelles són les petites ampolles o setrills, sempre per parelles, en les quals es guarda 

l’aigua i el vi de missa. L’aigua en qüestió s’utilitzava barrejada amb el vi consagrat, cosa que 

de fet permetia augmentar (i abaratir) notablement la quantitat de líquid utilitzat en els 

serveis religiosos. Aquesta pràctica d’aigualir el vi pot semblar estranya però, tot al contrari, 

repetia en context sacre quelcom que es feia sempre en el consum domèstic, per a rebaixar 

el grau i la duresa de gust del vi179. Per suposat, el procediment es connotava de múltiples 

referències simbòliques, des del reflex de les dues naturaleses de Crist fins a la consideració 

de l’aigua com a símbol de l’Església, que s’unia d’aquesta manera a l’essència mateixa del 

Salvador simbolitzada pel vi – la sang180.  

 

El terme canadelles es difon només al segle XIII, cal suposar que com a diminutiu 

substantivat de la paraula llatina canna o cannada, que trobem ocasionalment a les fonts per a 

identificar, potser de manera més genèrica, qualsevol recipient destinat a contenir líquids, 

generalment cobert amb una tapa181. Les canadelles poden anomenar-se també amb el 

terme igualment genèric d’ampullae, que al seu torn s’utilitza també per a designar gerretes 

amb altres funcions, per exemple crismeres182. Encara, també amb unes canadelles cal 

identificar molt probablement el curiós terme de citrel (setrill?), que trobem ocasionalment 

en els inventaris de Ripoll i en algun altre document també del segle XI183. 

 

Com es pot veure, no sempre és fàcil distingir a les fonts els diferents tipus o les diferents 

funcions d’aquestes peces en forma de petites ampolles184. No sabem, per exemple, si hi 

                                                 
179 Tal vegada fos influència, també, de la tradició jueva (MCLACLHAN 2001, p. 391). 
180 Sobre la multiplicitat d’intepretacions simbòliques, que sempre són complementàries: JUNGMANN 1951-
1955, II, p. 39-40. 
181 Vegeu, per exemple: DOC-2 (channadas cum chopertorios de stagno). 
182 Així, trobem una ampulla cum balsamo (DOC-2) i unes ampullae crismales (DOC-53), i més tardanament “dues 
canadeles de Limoges et Ia destany en que aduen la crisma” (DOC-a15). 
183 DOC-53, 79 i 122. 
184 Els mateixos dubtes i una certa multifuncionalitat s’han relacionat amb les gerretes d’aquest tipus d’època 
hispanogoda, molt característiques de tota la geografia hispana. Palol contempla funció baptisma i eucarística, 
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havia cap diferència tipològica entre les canadelles i els petits vasos que utilitzaven els fidels 

per a l’ofrena del vi da missa, costum aquest (l’aportació del vi per part dels assistents al 

servei litúrgic) característic del primer cristianisme i que deuria tenir una certa continuïtat, 

encara que és ja molt rar en època romànica. Un parell de termes localitzats en documents 

catalans semblen identificar precisament aquests vasos per a l’ofrena, anomenats 

generalment amulae (així apareixen a Ripoll185) i potser també, de manera més ocasional, 

botharigos, tal i com veiem en l’inventari de la catedral de Vic de l’any 957186. Igualment 

relacionats amb l’ofrena del vi s’utilitzaven els colum vinarium o colatoria, petits coladors en 

forma de cullera que servien per a colar el vi que proporcionaven els fidels187. Aquests 

coladors s’anomenaven també sia (syon, sium), que és un terme que trobem també 

ocasionalment a Catalunya, sempre al segle X, primer en la donació del bisbe Riculf a la 

catedral d’Elna (915), i una mica més tard en l’esmentat inventari de la catedral de Vic188.  

 

De tot aquest ampli conjunt de tipologies objectuals (o semàntiques, potser) conservem 

pràcticament només, a Catalunya, una parella de canadelles que guarda al Museu de Vic i 

una canadella sola, llemosina, al Museu Comarcal de la Garrotxa, a Olot189.  

 

Les primeres són una parella de gerretes d’estany que es van localitzar a la tomba de l’abat 

Bernat Desbac (m. 1280) de Santa Maria de Ripoll190. Tot i que es conserven en molt males 

condicions, mostren una estructura molt interessant (que cal evocar a partir del que resta de 

cadascuna de les peces), amb un peu ample i un petit cos inferior semiesfèric, que s’estreny 

a mesura que s’eleva cap amunt i que acaba en una obertura més ampla. Hi ha una petita 

nansa a la part posterior, i en sentit contrari un broc molt allargat i lleugerament corb, 

francament original. Probablement es tracta de peces fabricades en un taller local, que 

                                                                                                                                               
i planteja que s’empressin també en els les ordenacions de diaques (PALOL 1950, p. 24-27). La funció 
baptismal ha estat posade en qüestió a: BOTO & MOLINA 1996-1997, p. 1304-1305 
185 En l’inventari del 1066 (DOC-79). 
186 CAT-I-2. El mot podria deriar del germànic butta, copa o vas de vi (DU CANGE 1883-1887, I, col. 795a). 
187 Vegeu les pàgines que els dedica Braun, que estudia les diverses denominacions i cita nombroses 
referències documentals a aquestes curioses peces (BRAUN 1932, p. 448-450). D’entre elles, resulta molt 
interessant la descripció que es fa de l’ús de l’objecte a la Vita del bisbe Hug de Saint-Calais, de Le Mans (m. 
1142), on es precisa: per hoc foratum subtilissime vinum quandoque funditur in calicem, ne pili sive quae immunda aer movet 
agitabilis valeant admisceri (p. 449). Una explicació tan detallada en un text tardà tal vegada indica, justament, el 
desús del tipus d’objecte. 
188 Per a la donació de Riculf: PALAZZO 2004, p. 713. Per a l’inventari de Vic: DOC-2 
189 Hi ha, per cert, una curiosa canadella representada molt fidelment al frontal pictòric de Vidrà (MEV 4439), 
en un compartiment lateral protagonitzat pel sant titular, que es representa durant la celebració de l’Eucaristia 
(fig. 6.35). 
190 CAT-47. 
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reprodueixen uns esquemes formals, bastant particulars, que deurien ser habituals en 

l’època. 

 

La canadella única que es conserva a Olot està fragmentada en sis peces (però totes, 

insisteixo, pertanyen a la mateia gerreta, no pas de dues com de vegades s’ha dit). Es va 

trobar a finals de segle XIX enterrada prop de l’església de Sant Quintí d’en Bas, d’on cal 

creure per tant que prové en darrera instància191. En aquest cas es tracta d’una peça 

d’importació, un exemplar també molt mal conservat però d’evident interès, de producció 

llemosina amb coure i esmalt champlevé, del qual queden algunes restes. D’estructura esvelta, 

va decorada amb l’habitual vegetació llemosina i amb dos grans medallons amb figures 

angèliques, que presideixen la superfície de l’ampolla. Pot conèixer-se el seu format original 

a partir d’algunes altres peces llemosines conservades, com la que prové de l’abadia de 

Saint-Denis i es conserva avui a la Biblioteca Nacional de París (fig. 6.36), que sembla molt 

similar a la catalana, decorada també amb àngels en medallons, i que es troba en condicions 

molt més bones192. 

 

Potser caldria esmentar també aquí, finalment, per la (relativa) similitud funcional, la 

suposada crismera de plata de Sant Pere de Rodes. De fet, es tracta d’un petit contenidor 

en forma de cilindre, cobert amb tapadora cònica i decorat amb vagues formes vegetals 

repussades i amb algunes línies de perlejat; podria datar del segle X, tot i que és difícil 

d’assegurar-ho per la mateixa senzillesa de l’obra i per la manca de veritables paral�lels193. 

No és pas gaire clar que la funció original d’aquesta peça fos la de guradar els olis crismals. 

Tampoc no sembla que fos exactament una canadella, i en tot cas quan es va localitzar, 

enterrada al reconditori presbiterial de l’església abacial de Rodes, funcionava com a 

lipsanoteca per a relíquies. No pot descartar-se que la seva funció primitiva fos la de 

capseta per a la guarda d’encens, o fins i tot que es tracti d’un flascó de perfums, que 

després s’hauria reutilitzat en funció de reliquiari. Aquest tipus de petits recipients per a 

materials perfumants es coneixen certament en context monàstic, com demostra la capsa 
                                                 
191 CAT.48. La peça té una història atzarosa, ja que fou robada per Erik el belga l’any 1980, i tres anys després 
recuperada a Alemanya (ALCALDE 1983, s.p.). 
192 Es data a mitjan segle XIII (TABURET-DELAHAYE 1996d, p. 384). Un repàs de les canadelles llemosines 
conservades: NELSON 1938. 
193 CAT-49. La “crismera” (és com se la coneix habitualment) l’ha estudiada sobretot Sergi Vidal, que sembla 
preferir aquesta cronologia tardana de la desena centúria (segons publica, a partir dels treballs de Vidal: LORÉS 
2002, p. 179). Aquesta datació permet establir un cert lligam entre la peça i l’altar portàtil del mateix tresor 
empordanès (vid. infra). En tot cas, com a paral�lels s’esmenten en canvi obres encara més antigues, 
especialment una píxide merovíngia del segle VII (VIDAL 1999, p. 257, n. 32), obrada en bronze i sense 
decoració repussada (la semblança es limita, doncs, a la forma cilíndrica), que probablement funcionava com a 
contenidor de perfums (WAMERS 1996, p. 1000). 
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cum odores que es documenta a Ripoll l’any 1066194, o el petit flascó allargat que es conserva 

al monestir de Saint-Maurice d’Agaune, precisament reutilitzat també com a reliquiari (fig. 

6.37)195.  

 

**  ** 

 

No s’ha de confondre (i en la documentació queda gairebé sempre molt clar que es tracta 

de coses diferents) les canadelles o les ampullae amb els gerros i palanganes que s’utilitzaven 

en el rentamans, el ritual lavatori prèvi a la celebració de l’Eucaristia. A tal efecte s’utilitzava 

un conjunt de dues peces que, de fet, era exactament idèntic al que s’emprava, en contextos 

profans, per assegurar la higiene dels comensals en els banquets i els àpats domèstics. Tot 

fa pensar que els conjunts religiosos i laics eren perfectament intercanviables, és a dir que 

res no singularitzava en termes generals les peces utilitzades pels sacerdots. Formaven els 

conjunts dos vasos diferents, un en forma de gerra dotada de broc, que contenia i des d’on 

es vessava l’aigua (anomenat en les fonts urceolum o pelve), i l’altre en forma de palangana 

més o menys plana, que recollia l’aigua i damunt del qual s’efectuava el lavatori pròpiament 

dit (s’identifica sobretot amb el terme conca, i en menor mesura també com a bacina o 

aquamanil). Per desgràcia, no hi ha testimoni conservat d’aquestes peces, ni en context 

eclesiàstic ni d’àmbit profà196.  

 

**  ** 

 

Tampoc no s’ha conservat cap exemplar d’altres utensilis litúrgics que podem considerar 

com a secundaris però que estan documentats a les fonts catalanes, sempre de manera 

ocasional. El cas més notable és el de les culleres, que apareixen profusament als textos i 

per a les quals cal valorar sempre la multifuncionalitat, litúrgica o domèstica, que permetia 

el seu ús. En context religiós, les culleres podien utilitzar-se per a traspassar el vi consagrat, 

segons un costum conegut en èpoques reculades, però les dels temps romànics semblen 

                                                 
194 DOC-79. 
195 Se’l suposa d’origen anglès i datat a la primera meitat del segle XII, Té decoració repussada a base de 
figures de dracs alats entre vegetació (STRATFORD 1984c, p. 279; MARIAUX 2014a, p. 89). 
196 Com que la seva funció és essencialment profana, malgrat que siguin també objectes de servei litúrgic, 
deixo per al capítol sobre l’orfebreria profana un anàlisi en més profunditat de la qüestió terminològica i la 
referència als exemples catalans documentats, encara que aquests puguin ser de context religiós. Vegeu, 
doncs: capítol 7, p. 414 i ss. 
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més especialment vinculades al transport dels grans d’encens197. En diversos museus 

europeus es conserven culleres atribuïdes amb més o menys seguretat a l’època romànica, 

generalment localitzades en contextos religiosos, el que permet pensar en un possible ús 

litúrgic, sempre difícil d’assegurar198. 

 

**  ** 

 

Cal destacar un altre objecte rellevant dins de l’utillatge dels temples com són els 

campanetes litúrgiques, que apareixen reportades sobretot amb el nom de tintinabula. El 

terme prové directament de l’època romana, on designava les característiques campanes 

petites que es penjaven agrupades a les entrades de les cases199. Les esglésies medievals 

disposaven també de campanetes, que es feien dringar en alguns moments de la missa per 

tal d’advertir els fidels. El seu ús específic es coneix bé només a partir del segle XIII, i se sap 

que es tocaven en diversos moments de la celebració, per exemple durant l’elevació de 

l’hòstia, o en el cant del Sanctus200. 

 

En la documentació catalana he localitzat només una vegada el terme tintinabula, en al�lusió 

a un conjunt de quatre campanetes de coure inventariades a finals de segle XI a Santa Maria 

de Mur201. No queda del tot clar, però sembla que es tracta de campanetes individuals, i no 

pas l’instrument musical conegut també amb el nom de tintinabula que està documentat 

iconogràficament al segle XII i que és a l’origen dels grans carrillons posteriors202. En 

general, les campanes litúrgiques no sembla que anessin muntades en grups, si bé cal 

                                                 
197 Així, en els inventaris de Ripoll, les capses per a l’encens solen esmentar-se acompanyades de culleretes 
(DOC-20, 79, 197); en el de 1066, per cert, hi ha un conjunt de capsa i de cullera d’ivori (DOC-79). 
198 Tanmateix, vegis’ també, per a les culleres, la referència més àmplia del capítol 7, p. 412-414. 
199 Els tintinabula romans eren, en efecte, grups de campanetes penjades d’una petita escultura, generalment en 
forma de fal�lus, que es posava a les portes per a advertir de les visites. Les campanetes també s’usaven en 
context sagrat, d’on sembla que més aviat hauria nascut el costum cristià, com en tantes altres ocasions. La 
persistència del mot llatí és ben curiosa. Per cert, si no m’equivoco, explica la presència del mot tintina en la 
coneguda cançó infantil del Gegant del Pi (“la tintina del gegant / ara passa per davant”), que fa referència a 
una campaneta o joc de campanetes d’aquest tipus que es feia dansar en les procesons festives, preludiant 
l’arribada de les figures dansants. 
200 GUDIOL 1919, p. 164-165. Les campanetes també s’usaven en altres contextos, i molt especialment 
acompanyaven les processons del viàtic (FERRERES 1909, p. 83-88). 
201 DOC-122. 
202 L’existència d’aquests tintinabula o carillons primitius, en què les campanes es tocaven a mà, és 
efectivament documentat en la iconografia artística. N’hi ha un exemple molt interessant en un capitell 
procedent del claustre de l’abadia normanda de Saint-Georges de Boscherville (MARCHESIN 2004, p. 120), i 
també diversos en l’àmbit borgonyó, singularment a l’escultura de Cluny i a la catedral d’Autun. 
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reconèixer que no hi ha gaire informació sobre el tema en època romànica, i que les 

úniques peces antigues que es conserven a Catalunya són ja del segle XVI203.  

 

Cal no confondre aquestes campanetes amb les campanes grosses que es col�locaven en 

torres, espadanyes i campanars, que sempre són esmentades en les fonts catalanes amb el 

mot signum204. Tanmateix, és possible que en algunes casos s’emprés aquest mateix terme 

per a designar les campanetes litúrgiques, com sembla que passa en un dels inventaris de 

Ripoll conservats del segle XII, on s’esmenten d’aquesta manera onze campanetes que pel 

context de la menció (entre altres petits objectes propis dels interiors eclesiàstics), no 

sembla que puguin interpretar-se com a grans campanes de torre205. 

 

**  ** 

 

A Ripoll hi havia també, l’any 1047, dos ventalls litúrgics o flabellum206, que cal considerar 

també dins dels vasa non sacra. La funció pràctica dels ventalls era la protecció de les 

espècies eucarístiques de la presència d’insectes (fugat muscas, id est diablos207), o de cabells o 

qualsevol altre pol�luent. A la vegada, podien servir també per a refrescar els ambients 

calororos durant les celebracions208. Com en tants altres casos, l’adopció d’aquests elements 

per part de l’Església cristiana reprodueix hàbits propis del cerimonial imperial romà o 

tardorromà. Malgrat que inicialment aquest tipus d’objectes eren elaborats amb plomes 

d’au, ràpidament esdevingueren peces obrades amb metalls i materials preciosos, en les 

quals és evident que la funció pràctica quedava subordinada a l’ostentació simbòlica del 

propi objecte, entès en certa manera com a atribut cristològic209. Els ventalls de Ripoll 

sabem que eren de plata (flavellos de argento II), però en desconeixem el tipus de decoració, 

probablement cisellada i a base de motius estrictament ornamentals, com s’esdevé en la 

major part de ventalls conservats de l’Occident alt i plenomedieval210. 

                                                 
203 N’hi ha diverses de conservades especialment als museu de Vic (GUDIOL 1919, p. 165-156) i de Lleida 
(AMENÓS 2007, p. 34). 
204 Com la que, per exemple, a mitjan segle XI mana fer el sagristà Pere Goltred per al campanar de la catedral 
de Vic: unum signum facere in clocario Petri pendere (DOC-54). 
205 DOC-197. 
206 DOC-53. 
207 Del comentari evangèlic de Christian de Stavelot (s. IX). Cito a partir de: KESSLER 2012, p. 82. 
208 Tal i com confirmen les fonts (Guillem Durand, en particular), i com evoca la iconografia (SUBES 2004, p. 
105-111). 
209 Vegeu: PARKER MCLACLHAN 2001, p. 405-407. 
210 Per exemple, en els tres de coure daurat i abundant pedreria que es conserven a Hildesheim (fig. 6.38) 
(BOEHM 2013, p. 63). N’hi havia també de pergamí, com l’espectacular flabellum carolingi procedent de Saint-
Philibert de Tournus, amb el mànec d’ivori, conservat al Bargello de Florència (KESSLER 2012; amb àmplia 
bibliografia anterior). 
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6.3. Objectes d’ús eclesiàstic 

 

Malgrat que no se solen considerar dins de les coordenades funcionals dels vasa sacra o non 

sacra, hi ha tota una altra sèrie d’objectes sumptuaris de gran importància per al 

desenvolupament, sinó del culte (que també), sí de la vida religiosa medieval. Els més 

importants, i sobre els quals parlarem fonamentalment en aquest apartat, són els altars 

portàtils i els reliquiaris (que de fet es poden relacionar), i els manuscrits enquadernats. 

 

 

6.3.1. Altars portàtils  

 

Els altars portàtils, que no entren dins de la categoria de vasos liturgics, són objectes molt 

particulars, que substitueixen l’element de mobiliari fonamental per a la celebració de la 

Missa, és a dir l’altar, i que en realitat haurien de considerar-se senzillament altars i 

analitzar-se en relació amb aquests. Per les seves característiques dimensionals i portabilitat, 

difereixen però dels altars fixos i són, en conseqüència, objectes especialment apropiats per 

a ser elaborats amb materials sumptuaris. No hi ha testimoniada, però, cap legislació que 

obligués en aquest sentit i, tot al contrari, una bona part dels altars portàtils conservats són 

parcialment o completament obrats en pedra.  

 

L’existència d’altars portàtils es coneix des del segle VII, sembla que vinculats inicialment a 

l’activitat missionera. Malgrat que la legislació sobre el seu ús va ser sempre restrictiva, la 

seva presència es generalitza en època carolíngia, convertits en instruments útils a la vida 

litúrgica cristiana perquè permetien la celebració de la Missa en espais no eclesiàstics, de 

manera que podien utilitzar-se en viatges i desplaçaments diversos, així com també per a 

usos més o menys privats en contextos institucionals, tant de tipus monàstic com palacial. 

En realitat, la presència d’altars portàtils esdevé pràcticament normativa per a les grans 

institucions eclesiàstiques, i entre les seves utilitats habituals hi havia la de substituir els 

altars fixos quan aquests havien patit algun tipus de desperfecte físic o moral i, per tant, 
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havien de ser convenientment reconsagrats (el que no sempre es podia fer amb urgència, 

perquè es requeria el bisbe)211. 

 

En la documentació catalana, els altars portàtils apareixen identificats com a altars o com a 

ares. Hi ha almenys tres mencions en documents anteriors al 950 i que, per tant, queden 

fora dels límits cronològics amb què treballem aquí. Totes tres notícies evoquen donacions 

episcopals: la primera per part pel bisbe Deodat d’Urgell, a finals de segle IX212; la segona 

per part del bisbe també urgellenc Nantigís a l’església de Sant Fructuós de Guils de Cantó, 

l’any 901213; i la tercera, on s’especifica que l’altar donat és de plata (altare argenteum), per part 

del bisbe Riculf d’Elna, l’any 915214. Pel què fa a l’època romànica, retrobem documentats 

altars portàtils a Santa Maria de Ripoll, concretament en l’inventari del tresor abacial de 

l’any 1047. Hi apareixen dues aras cum argento i encara una tercera ara alia sine argento que no 

sabem de quin material seria, tal vegada de pedra o de fusta215. Un altre altar portàtil 

documentat a Catalunya, ja l’any 1156, es troba en el tresor de la modesta església de Sant 

Martí d’Estopanyà, a la Ribagorça; se’l menciona, aquesta vegada, com a aram benedictam, de 

manera que no podem saber el material amb què era fabricada, no necessàriament 

metàl�lic216. Per últim, segurament cal afegir al llistat una escueta referència que hi ha (item, 

un altar) en l’inventari de la capella reial de Jaume I, de l’any 1258217. 

 

Deixant de banda els documents, l’únic altar portàtil d’orfebreria conservat a Catalunya és 

el repetidament citat altaret de plata de Sant Pere de Rodes, obra de gran interès però de 

qualitat d’execució molt limitada218. Va ser localitzat l’any 1810, formant part d’un petit 

tresor amagat en un reconditori que hi ha al bell mig del presbiteri de l’església 

empordanesa219. Es tracta d’una peça rectangular i de petites dimensions (23 x 14 cm), molt 

prima (2 cm), amb ànima de fusta i un bloc de pissarra incorporat a l’anvers, que exerceix 

pròpiament d’ara. Va recobert per tres làmines de plata (una a cada costat, i una tercera que 

                                                 
211 Una visió recent sobre la funcionalitat i els valors simbòlics dels altars portàtils: PAINE 2011. 
212 Es tracta d’una ara esmentada en una donació datada l’any 876 (GUDIOL 1917, p. 102, n. 1). 
213 BARAUT 1986, doc. 16, p 75-76. Guils de Cantó és a la comarca de l’Alt Urgell, a uns 15 km a l’oest de la 
Seu. 
214 PALAZZO 2004, p. 713. 
215 DOC-53. Reapareixen en l’inventari del 1066 (DOC-79). 
216 DOC-164.  
217 DOC-221. 
218 CAT-50. 
219 Les peces eren dins d’una arqueta de fusta, per a la qual sembla que l’altar funcionava com a coberta 
(ALMEDA 1874, p. 730). Durant un temps aquesta arqueta va ser dipositada a la parròquia de la Selva de Mar 
(amb altres peces procedents de Rodes, com alguns fragments escultòrics de la portada del mestre de 
Cabestany), d’on van passar l’any 1936 al Museu Diocesà de Girona (avui al Md’A). Sobre la cronologia i 
context del tresor, vegeu capítol 4, p. 218-219. 
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en recorre la vora), clavades amb nombrosos clauets també de plata. Les làmines duen 

decoració repussada, daurada parcialment, amb una elaboració en un relleu baix però de 

cert to muscular, estèticament tosca. A l’anvers, envoltant la pedra central, hi ha quatre 

representacions de Crist en Majestat, tres de les quals de mig cos, i una de cos sencer220, i 

dues figures angèliques amb les ales desplegades en forma de lira. Una inscripció de grans 

dimensions, molt irregular i desenvolupada en espiral, s’estén per tota la superfície de la 

peça; resulta una advertència pia: [H]IC VIRTUS TONANTIS EXAVDIT PIE ORANTEN. MERITA 

S[AN[C[T]O[R]U[M] POSSVNT ADIVVARI ORANTEM. El revers va presidit per una imatge 

clipeata de sant Joan Evangelista, identificat per inscripció (IH NS/EG LT). Del perfil del 

medalló, elaborat amb un perlejat senzill, neixen sis elements vegetals estilitzats, que pugen 

a manera de tiges de les quals pengen petites fulles palmiformes. Tot plegat ho emmarca un 

perímetre novament perlejat, ribetat a l’exterior amb una sanefa també vagament vegetal, a 

base de ròleus. Dins del marc, als costats llargs, s’inclou una inscripció que revela el nom 

dels promotors de la peça: IOSVE ET ELIMBURGA / FIERI IUSSERVNT. 

 

La datació és controvertida, malgrat que s’accepta darrerament una producció sempre 

anterior a l’any 1000, que per cert la desvincula de la consagració de l’església empordanesa 

del 1022. És veritat que el tractament plàstic del repussat i l’ús d’alguns recursos decoratius 

com el perlejat o el model d’estilitzacions vegetals sembla correspondre a una dimensió 

estètica entroncada amb el món carolingi, del qual tanmateix l’altar de Rodes és una versió 

molt modesta i pobra. Des del punt de vista de l’estil s’han destacat alguns paral�lels de cert 

interès, com ara una placa d’or amb restes d’una Crucifixió que es troba al tresor de 

Conques o, en particular, l’enquadernació de l’anomenat Codex Eusebianus de Vercelli. Altres 

comparacions són francament poc satisfactòries, com la proposada amb la creu de 

Montoriol (tríptic del Vallespir), deguda només a la rudesa tècnica de les dues obres, que no 

tenen pas cap semblança perceptible i que són, clarament, de contextos cronològics 

distints. 

 

Dit això, l’altar de Rodes queda convertit en un unicum peculiar en el marc de l’orfebreria 

altmedieval o plenomedieval catalana, i no hauria de descartar-se del tot que fos una peça 

                                                 
220 Una de les figures, situada en un dels costats curts, sembla portar un objecte allargat a la mà esquerra, que 
s’ha volgut interpretar com un ceptre (VIDAL 1999, p. 256). És una identificació arriscada, més aviat fa l’efecte 
que l’element allargat (que indiscutiblement existeix) deriva de la imprecisió del repussat, i que en origen es 
volgués part de la inscripció que recorre tota la peça. La identificació dels quatre personatges amb Crist ve 
motivada per les creus que hi ha darrera dels respectius caps, on manca tanmateix el nimbe. La iconografia 
tan peculiar podria derivar de la rusticitat del treball del metall, però no pot de descartar-se que les figures 
hagin d’identificar-se d’alguna altra manera. 
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importada, malgrat que la senzillesa de l’execució apunta, com deia, cap a un artífex poc 

versat en el treball decoratiu dels metalls, i això podria perfectament localitzar-se en 

qualsevol territori, també als comtats catalans. Que la pedra consagrada que incorpori la 

peça sigui d’un material tan comú com la pissarra podria ser, també, una pista en aquesta 

direcció221. Per altra banda, l’existència perfectament documentada de peces d’aquest tipus 

al mateix territori del nord-est català (l’altar portàtil documentat a Elna a principis de segle 

X, donat pel bisbe Riculf a la seu catedralícia, hi seria especialment pròxim) tampoc no 

aniria pas en contra de considerar una possible producció local. 

 

 

6.3.2. Reliquiaris 

 

Els altars portàtils poden vincular-se en bona mesura a tots aquells objectes que s’utilitzen 

com a dipositaris de relíquies, ja que per ser consagrats requereixen de la incorporació 

d’aquestes. De reliquiaris en sentit estricte d’època romànica, a Catalunya en tenim molt 

poques dades, malgrat que és evident que el culte dels sants s’havia desenvolupat amb gran 

força, igual que a la resta de l’Occident cristià. Almenys durant el segle XI, sembla clar que 

la ubicació principal de les relíquies són els altars, dipositades dins de petites lipsanoteques 

que després s’incorporen en cavitats a l’interior del mateix altar, o als seus peus. Aquestes 

lipsanoteques són petites capsetes o flascons d’estructura molt diversa, obrades en material 

de tot tipus (fusta, vidre, metall) i sovint reaprofitades d’altres contextos. El reciclatge, a tal 

efecte, de petits objectes islàmics, generalment andalusins, és una pràctica ben coneguda i 

d’indiscutible succés, tal i com revelen les nombroses peces conservades222. 

 

Contràriament, l’elaboració de veritables reliquiaris per a ser disposats al damunt o a 

l’entorn dels altars ens és molt poc conegut, cosa que no vol dir que no fos habitual, com 

sabem que va ser-ho després a la baixa Edat Mitjana. En termes generals, l’ús de reliquiaris 

de luxe no neix pas en època romànica, evidentment, però adquireix singular protagonisme 

una vegada es va generalitzant el costum d’apropar les relíquies als presbiteris eclesiàstics i 

de fer-les més explícites i presents als fidels. Les relíquies són contingues en reliquiaris de 

tipus molt diversos, que van des de petites arquetes o cofres fins a objectes parlants, és a 

                                                 
221 Idea plantejada per Clara Bango, que em sembla, si més no, suggeridora (BANGO GARCÍA 2000, p. 122). 
222 Per exemple (entre molts d’altres), el vas de vidre de Besalú d’origen andalusí conservat al Museu d’Art de 
Girona (VELASCO & WHITEHOUSE 2012, p. 124-125). 
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dir elaborats amb la forma de la relíquia que contenen, i encara en escultures de figures 

completes que tant poden ser en metall com tallades en fusta223. 

 

La documentació catalana proporciona notícia de reliquiaris de diverses classes. Els més 

habituals deurien ser de dimensions reduïdes, i són sempre esmentats en els textos amb el 

nom de capsae, terme que ja hem vist que també identifica objectes amb altres funcions 

(navetes, píxides, crismeres) i que, per tant, defineix una tipologia objectual i no pas la 

funció de l’objecte. D’aquestes capsae en trobem per exemple el 972 en la dotalia de 

l’església monàstica de Sant Benet de Bages, on es refereix –amb singular precisió– la 

presència durant l’acta de consagració del temple de dues capsas cum lignum Domini et relique 

sanctorum probatissime224. També se’n documenten el 1086 a l’església osonenca de Sant Martí 

del Brull, o el 1156 en l’inventari de Sant Martí d’Estopanyà225. En aquests tres casos els 

textos no esmenten els materials de les capsae, el què permet suposar que no eren d’or o 

plata sinó de materials menors: coure, fusta, pedra, ceràmica, etc. Que hi havia petits 

reliquiaris d’aquest tipus també de plata es reconeix en els inventaris dels temples 

importants, com a la catedral de Vic (capsas III, una sine argento) i a Santa Maria de Ripoll 

(capsae III de argento cum coopertorius suiis)226. 

 

Un altre tipus de reliquiaris, que hem de suposar de majors dimensions, es reconeixen amb 

el nom de scrinia227. Novament el terme defineix la forma i no pas la funció (i s’utilitza de fet 

per a qualsevol tipus de cofre o petit bagul emprat per a l’emmagatzametge228), però quan 

apareix en context eclesiàstic gairebé sempre es refereix a reliquiaris229. Hi ha diversos scrinia 

d’ivori documentats, per exemple a Vic (957) i especialment dos a Ripoll en l’inventari de 

l’any 1008 (duo scrinii eburnei cum reliquias)230. També al tresor ripollès hi havia un scrinium de 

argento que sembla especialment vinculat als objectes més importants del temple231. A Sant 

Joan de els Abadesses trobem per primer cop un escriny decorat amb esmalts (cohopertum 

laminis eneis asmaitico opere) que cal pensar que era d’origen llemosí, i en el qual es guardaven 

                                                 
223 El catàleg de la recent exposició Treasures of Heaven proporciona un complet estat de la qüestió sobre totes 
aquestes tipologies (BAGNOLI et alt. 2011). 
224 DOC-9. 
225 DOC-104 i 164 respectivament. 
226 DOC-7 i DOC-20. 
227 Terme que té traducció catalana, “escriny”, encara que clarament en desús. 
228 Fora de context litúrgic, els scrinia podien ser de materials molt diversos (els més habituals en context profà 
eren de fusta o de ferro) i contenir tot tipus d’objectes de valor, especialment robes, joies o pergamins. 
229 Però no sempre. A Sant Joan de les Abadesss, per exemple, hi havia dos scrinia d’ivori on es conservaven 
corporals i altres objectes sagrats (DOC-206). 
230 DOC-2 i 20. 
231 DOC-196. 
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les relíquies de sant Valentí. Feia parella amb un altre reliquiari de categoria superior, de 

plata, en el qual hi havia dipositades les relíquies del sant titular de l’església (o almenys les 

relíquies vinculades a l’altar major)232. En documents més tardans s’esmenten també algunes 

arquetes llemosines, identificades com a caixes (caxa que ha reliquies, que es obra de Limotges) o 

com a reliquiers (unum reliquier operum Limotges). 

 

Un altre terme conegut en el llatí medieval per a la designació de reliquiaris és el d’arca, que 

probablement s’utilitza per a objectes de dimensions mitjanes o grans. Novament es trtacta 

d’un mot polisèmic, que també s’utilitzava per a identificar cofres o petits baguls destinats a 

l’emmagatzematge d’objectes diversos, tant en context eclesiàstic com domèstic233. 

M’interessa destacar, però, dues mencions particularment interessants i concretes del mot, a 

finals de segle XI, en dos testaments de l’àrea barcelonina. Corresponen als clergues Ramon 

Ramon (1078) i Guillem Sendred (1082), cadascun dels quals concedeix un cifo de plata ad 

ipsa archa s. Eulalie234. No pot haver-hi dubte que es tracta de donacions per a un reliquiari 

de la santa patrona de la ciutat, les despulles de la qual es conservaven a la catedral des del 

segle IX235. Aquestes dues referències impliquen molt probablement que just aleshores 

s’estava fent o es tenia el projecte de fer un reliquiari o un petit sepulcre de plata per a la 

santa, potser per a substituir (o per dipositar a l’interior) l’antic sarcòfag de marbre que fins 

aleshores en guardava les restes. D’aquest objecte, tanmateix, no hi ha més notícia en 

èpoques posteriors, i és ben probable que no s’arribés a fabricar, malgrat l’interès dels dos 

testadors aquí reportats. Quan, ja al segle XIV, es van traslladar les despulles de la santa a 

l’esplèndid sepulcre de marbre obrat pel pisà Lupo di Francesco, no es fa pas esment enlloc 

de l’existència d’un reliquiari de plata, que per altra banda s’hauria ben segur conservat. En 

tot cas, cal fixar-se bé en què les dates dels dos testaments concorden molt exactament amb 

el moment en què es produí, per a la mateixa catedral, el gran frontal d’altar d’or finançat 

pels comtes Ramon Berenguer i Mafalda de Pulla236, i sembla clar, doncs, que totes dues 

peces havien de servir al mateix propòsit d’enriquiment i significació de l’altar major de la 

seu. 

 

                                                 
232 DOC-206. 
233 En general els textos evoquen arques en esglésies, sense que quedi clara la seva funció particular (i.e. DOC 
57, 164, 199). 
234 DOC 89 i 98.  
235 Carreras y Candi ja havia vinculat le deixa del testament de Ramon Ramon amb un nou sepulcre de la 
santa màrtir (CARRERAS Y CANDI 1903-1904, p. 90, n. 4). Per a la inventio del bisbe Frodoí i el trasllat a la 
catedral: CABESTANY 1996. 
236 Vegeu capítol 5, p. 285. 
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La riquesa documental dels inventaris Ripoll obliga a tornar-hi una i altra vegada. Gràcies al 

de l’any 1008, escrit a la mort de l’abat Seniofré237, sabem que també les copes podien 

exercir com a reliquiaris (III copas cum reliquias), i coneixem també l’única referència que hi 

ha, a Catalunya, sobre la possible existència d’un reliquiari parlant d’època romànica238. El 

text de l’inventari, en realitat, evoca només una obra en fase de projecte, necessitada de 

finançament: un reliquiari en forma de cap o de bust que havia de conservar la relíquia del 

cap de sant Eudald, a la manera dels coneguts reliquiaris difosos sobretot –no pas 

exclusivament– a l’Occitània durant els segles centrals de l’Edat mitjana239. La relíquia en 

qüestió havia arribat a Ripoll el 978, segons la tradició després d’un llatrocini pietós obrat 

per un parell de monjos enviats expressament a prendre’l de l’església de Sant Vicenç de la 

vila d’Acs (Ax-les-Thermes), a l’altra banda dels Pirineus, a la comarca de l’Arieja240. El text 

de l’inventari confirma una donació d’or feta encara en vida per l’abat Seniofré destinada, 

literalment, ad cooperiendum capud Sancti Eovalli. Però també diu que l’or donat (tres unces i 

tres auris) es conservava aleshores (a la mort del mateix abat) al sagrari de l’església, és a dir 

que no s’havia utilitzat. Tenint en compte que no hi ha cap altra referència a aquesta obrta 

projectada, que potser deuria haver-se pensat en la línia dels reliquiaris en forma de bust 

característics del món occità, és raonable pensar que l’or de l’abat Seniofré va dedicar-se 

finalment a d’altres objectius (per exemple, a la taula d’altar fabricada poc després, sota 

comanda de l’abat Oliba) i que el cap de sant Eudald va quedar dins d’un reliquiari 

d’estructura estàndard, tal vegada transportat després a l’església que es dedicà 

específicament al sant, aparentment consagrada l’any 1054241. No deixa de ser interessant, 

en tot cas, que passats uns quants segles sí que se li acabés fent, a la santa relíquia del patró 

ripollès, un receptacle en forma de bust, obra ja d’època barroca (fig. 6.39) que es realitzà 

                                                 
237 DOC-20. 
238 La validesa del concepte de “reliquiari parlant” ha estat posada en qüestió per Cynthia Hahn, que discuteix 
si veritablement les formes anatòmiques dels reliquiaris evoquen les relíquies del seu interior, o transmeten en 
canvi missatges vinculats a la funció dels propis reliquiaris (HAHN 1997). El terme és d’origen alemany (redende 
Redel) i desenvolupat àmpliament per Braun (BRAUN 1940, p. 380-413). 
239 El reliquiari en forma de cap més antic que es coneix és un cap de sant Maurici d’època carolíngia (s. IX) 
que hi havia a la catedral de Vienne, desaparegut però del qual queden uns dibuixos barrocs (HAHN 2011, p. 
167). Se’n coneixen de documentats al segles X i XI, i se’n conserven uns quants del segle XII, especialment a 
la zona del Massís Central francès, però la definitiva difusió per tot l’Occident medieval s’esdevé a partir del 
segle XIII (BOEHM 2006b, p. 168-169). 
240 És més plausible pensar que les relíquies foren senzillament comprades, com suposa una vida del sant 
escrita pel canonge Authier (BAUDON DE MONY 1890, p. 27, n. 2). Tampoc no sembla gaire raonable 
l’atribució al sant del patronatge sobre la vila de Ripoll en una data tant reculada com el 1004, després que, 
segons “la tradició”, se l’invoqués amb èxit per acabar amb una sequera (BONET 1984, p. 48). 
241 Església subordinada al monestir, però situada fora de la clausura (BONET 1984, p. 88). Compte perquè 
també podríem entendre que la referència del 1020 podria fer al�lusió no pas a l’obra d’un reliquiari parlant 
sinó a la cobertura de la capçalera d’aquesta església, el projecte de la qual podria haver estat antic. En algun 
altre document català el concepte capud té aquest sentit arquitectònic i és al�ludit exactament amb els mateixos 
mots: ad coperioendam capud sancte Marie (DOC-95).  
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per a l’esmentada església titular del sant a Ripoll, des de la qual passà al monestir en ser 

destruïda el 1936242. 

 

Esmentaré ara, en un petit excursus, un altre reliquiari en forma de cap, romànic, que 

d’alguna manera –vaga, llunyana– pot relacionar-se amb Catalunya, i que en tot cas servirà 

com a possible imatge o paral�lel (conceptual) d’allò que es podria haver projectat a Ripoll 

per a la relíquia de sant Eudald. Es tracta, però, d’una peça considerablement més tardana, 

que s’ha datat ocasionalment al segle XII però que és possiblement de la primera meitat del 

XIII. Em refereixo a l’interessantíssim cap-reliquiari procedent del poble portuguès de 

Casével (a la comarca de l’Alentejo), i conservat avui a la veïna població de Castro Verde 

(fig. 6.40) 243. Es tracta d’un magnífic reliquiari de plata, d’execució angulosa i enèrgica, tal 

vegada una mica rígida però d’evident qualitat, en què destaca el tractament decorativista i 

minuciós de cabell, bigoti i barba, així com la concreció volumètrica dels ulls, molt 

particular. La peça, que conserva encara un crani a l’interior (que s’atribueix a sant Fabià), 

està documentada a Portugal des del segle XVI, ja aleshores relacionada amb la donació 

d’una dama noble de procedència estrangera i d’origen familar bizantí, Vataça Lascaris.  

 

És precisament aquesta dama la que permet relacionar el reliquiari amb terres catalanes. 

Vataça Lascaris era filla del matrimoni de la princesa bizantina Eudòxia Lascaris (filla de 

l’emperador de Nicea Teodor II) amb el comte ligur Guillem de Ventimiglia. Viuda, o més 

probablement repudiada, Eudòxia va acabar instal�lada amb les seves filles a la cort catalana 

de Pere el Gran, compartint exili amb la seva parenta Constança de Hohenstaufen, filla 

natural de Frederic II i vídua d’un altre emperador grec, Joan III Dukas244. Vataça va passar 

uns anys d’infantesa, doncs, a la cort catalana, on esdevingué dama de companyia de la 

princesa Isabel (amb qui estava llunyanament emparentada) i després va formar part del 

seguici que va acompanyar-la cap a terres portugueses quan la princesa va ser casada amb el 

                                                 
242 L’església destruïda a principis de la Guerra Civil era un temple barroc de la primera meitat del segle XVII, 
que va substituir l’antiga església romànica. El bust deuria fer-se també aleshores, mentre que la producció de 
l’urna de plata que completa l’actual conjunt està ben documentada l’any 1670, sembla que obrada per un 
argenter cognomenat Figuerola (RIU 1982b, p. 385). En realitat, l’urna actual substitueix una antiga “caixa de 
plata” que contenia relíquies del sant i que es guardava junt amb el bust (que el mateix text esmenta com 
“altre pessa de plata com si fos mitx cos ab las espatllas”) en el sagrari del retaule del temple (RAGUER 1915, 
p. 12). 
243 És una obra relativament poc coneguda, almenys fora de Portugal. Té un article dedicat que es va publicar 
ja fa uns anys, i el text del qual es va editar també després en forma de petita monografia (TORRES & BOIÇA 
1993 i 1995).  
244 Constança de Hohenstauffen era la tia de la reina Constança de Sicília, esposa del rei Pere, cosa que explica 
l’arribada del seguici de princeses gregues. Sobre les dames bizantines a Cataunya: MIRET I SANS 1906. 
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rei Dionís I245. Com que el cap-reliquiari de Casével no sembla tenir relació amb l’orfebreria 

portuguesa de l’època, s’ha suposat raonablement que deuria arribar com a propietat 

personal de Vataça, de qui es coneix un inventari de béns especialment ric que, en efecte, 

inclou uns quants reliquiaris entre moltes altres joies246. Tot plegat ha fet plantejar als autors 

que han estudiat la peça un possible origen català o nord-italià, que veuen confirmat per 

“um certo jeito classico próprio da escultura mediterrânia”247.  

 

La idea d’una producció catalana, que caldria datar aleshores entre l’arribada de les dames 

Lascaris a la península cap al 1278 (o una mica abans) i la partida de Vataça cap a Portugal 

el 1282, resulta més aviat inapropiada, perquè l’estil del reliquiari no sembla que pugui 

datar-se en època tan tardana, i perquè l’obra no té pas gaire a veure amb la producció 

orfebre (o escultòrica) que es coneix a Catalunya per a aquest moment. El més probable, 

per tant, és que la peça hagués arribat a terres catalanes entre les possessions de la mare de 

Vataça, la princesa Eudòxia, a la qual es coneixen, per cert, certes inquietuds relacionades 

amb la promoció artístico-devocional248. Un origen italià per al reliquiari resulta ben 

factible, a la vista d’alguns paral�lels existents, que es localitzen tanmateix a la part 

meridional de la península, i no pas al nord. Des del meu punt de vista, en efecte, el 

reliquiari portuguès està relacionat amb tres caps-reliquiari també de plata que es conserven 

al tresor de la catedral d’Amalfi, representant els sants Felip, Diomedes i Basili. Aquests tres 

reliquiaris formen part d’una sèrie més àmplia d’obres en bust vinculades a la Itàlia 

meridional, caracteritzades per un evident aspecte arcaïtzant i, sobretot, per tenir el rostre 

desmuntable249. Tots dos aspectes els comparteix certament el cap portugès, que participa 

d’una expressió francament estranya, una mica etèria, sobrenatural. Alguns dels seus trets 

estilístics tenen també contacte amb les peces italianes, per exemple la definició lineal i 

                                                 
245 A Portugal, Vataça es convertí en un gran personatge, casada amb (i ràpidament vídua de) un noble de la 
família Soversosa. Va viatjar a Castella en el seguici de la infanta Constança, que va casar amb Ferran IV i 
visqué un temps a la cort castellana (on diu Miret i Sans que era una “espía y agente” del rei Jaume II, amb qui 
en tot cas és veritat que estava en contacte: MIRET I SANS 1906, p. 705 i ss.). Quan Constança va morir, va 
establir-se definitivament a les seves terres portugeuses. Va morir a Coimbra, dins la catedral de la qual té un 
esplèndid sepulcre decorat amb el senyal heràldic de l’imperi bizantí, l’àguila de doble cap, que la família 
Lasacaris va utlitzar sempre, obra de l’escultor Maestro Pero. La bibliografia sobre el personatge, amplíssima, 
es recull en un article recent de fàcil consulta on line (REI 2013, p. 170-171). 
246 L’inventari, postmortem (1336), ha estat convienentment publicat i estudiat: COELHO & VENTURA 1987, p. 
68-71. 
247 TORRES & BOIÇA 1993, p. 237. 
248 Per exemple, essent la fundadora del santuari de la Serra a Montblanc, va dotar-lo amb una fantàstica 
imatge de la Mare de Déu, obra atribuïda a Pere de Bonneuil, l’escultor de les tombes reials de Santes Creus 
(ESPAÑOL 2002-2003, p. 101-102) 
249 Cosa que permetia, és clar, l’observació directa de la relíquia. El grup ha estat definit molt recentment per 
Beate Fricke, que el vincula al territori de la Itàlia angevina (FRICKE 2009). La cronologia de les peces més 
antigues, com les esmentades d’Amalfi i el reliquiari de Vataça (que l’autora no inclou en el grup, 
naturalment), és però clarament anterior a la conquesta dels Anjou del 1266. 
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allargada del nas, que deriva en una forma triangular, la concreció dels ulls amb l’iris 

pronunciat, o el laboriós treball de repussat amb què s’elaboren els cabells i els pèls del 

rostre, d’un exquisit gust ornamental. Sense reclamar pas que es tracti d’obres d’un mateix 

taller, de cap manera, aquestes similituds sí que em sembla que permeten adscriure l’obra 

portuguesa al dit context italo-meridional250. Confirmaria aquest origen el fet que Vataça i la 

seva mare Eudòxia van residir durant un cert temps a la cort napolitana de Manfred de 

Sicília (el germà de Constança de Hohenstaufen), abans de la seva posterior partida cap 

Catalunya, que més o menys llunyanament deuria estar relacionada amb la conquesta 

angevina de 1266251. El reliquiari de Vataça, en resum, deuria només passar, fugaçment (i 

sense deixar petja) per terres catalanes. I tanco l’excursus. 

 

Malauradament, no hi ha rastre, a Catalunya de reliquiaris parlants en forma de cap o de 

bust fins al segle XIV, ja en un context plenament gòtic252. Sí que es conserven, tanmateix, 

alguns reliquiaris plenomedievals articulats en altres formes, si bé la majoria d’ells (o potser 

tots) són certament obres d’importació253. L’únic que planteja certs dubtes sobre si es tracta 

d’una producció autòctona és una estranyíssima peça de reduïdes dimensions i forma 

corbada, que ha estat identificada com un reliquiari parlant, no pas en forma de cap sinó de 

costella, i que es conserva al Museu Episcopal de Vic, sense rastre de relíquies a l’interior254. 

Es tracta d’un objecte realment curiós, pel qual no coneixo veritables paral�lels255, que 

desperta tota una colla d’interrogants, entre els quals el propi metall de què està feta la seva 

estructura, que a primera vista sembla plata daurada parcialment, però que una sèrie de 

reflexos rogencs que s’hi detecten remeten a la presència de coure. És probable que es 

tracti d’un aliatge dels dos metalls, o almenys d’una plata rebaixada amb grans quantitats de 

coure, l’addició del qual (fins i tot en grans percentatges) no afecta el color superficial de la 

                                                 
250 En fi, és una hipòtesi de treball plantejada amb alguna reserva, perquè no he pogut pas observar 
directament la peça. 
251 Malgrat que l’arribada a Catalunya es creu de 1278 (vegeu nota 215). 
252 Entre els més antics que es conserven hi ha el de Sant Patllari de Camprodon i el de Santa Úrsula de Valls 
(DALMASES 2008d, p. 70). 
253 No tindré en compte, ara, ni els encolpia ni les veracreus orientals conservats, que evidentment formen part 
del corpus d’objectes orfebres existents a la Catalunya plenomedieval, però el marc referencial dels quals és un 
altre. S’han esmentat, per tant, en el capítol dedicat a les importacions (capítol 3, p. 167). 
254 CAT-53. 
255 En fi, hi ha algun reliquiari de costella conservat, és clar, com l’obra per Hugo d’Oignes que es conserva al 
tresor de Namur (fig. 6.41), datat el 1238 i absolutament espectacular (DIDIER & TOUSSAINT 2008, p. 204-
210), però res que s’assembli a la peça del MEV. 
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primera però, amb el temps, sol proporcionar aquest tipus de tonalitats vermelloses. Per 

descomptat, caldria analitzar tècnicament el material per a certificar aquesta hipòtesi256. 

 

El reliquiari és format per una base prima i allargada, corbada, i per una coberta que hi 

encaixa amb unes pestanyes primes. L’estructura ha estat reforçada, diria que a posteriori, per 

quatre tancadors soldats als extrems i al centre de cada costat. Més clarament posteriors són 

dos clauets de cabota estrellada que hi ha en una de les bandes de la tapadora, i tres grans 

forats ovalats que hi ha a l’altre extrem, i que tal vegada servien per a veure la relíquia de 

l’interior. Pel què fa a l’ornamentació, deixant de banda la base que és completament llisa (i 

sense daurar), les altres tres cares tenen la superfície decorada amb una sanefa de motius 

vegetals (a un sector en forma de ròleus senzills acabats en floró trilobulat; a l’altre amb 

tiges retorçades acabades en un fulla senzilla), i especialment amb la inclusió de caboixons 

de colors, set en cadascuna de les cares. S’alternen les pedres translúcides de to violeta (n’hi 

ha una que és de color verd) amb unes altres d’opaques de color turquesa i en forma 

vagament de mitja lluna; a cada extrem del reliquiari hi ha encastat encara un altra caboixó 

més petit, de color negre. Tant la presència dels caboixons com la decoració gravada 

remeten a models molt estandarditzats del segle XIII, a no tanta distància d’algunes 

fórmules que es troben en els objects tardans de l’obra de Llemotges, producció amb la 

qual, de tota manera, no sembla pas que hagi de relacionar-se le peça. 

 

La presència a Catalunya de reliquiaris decorats amb esmalt deuria ser notable, però que jo 

sàpiga només se’n conserven un parell que es pugui assegurar amb certesa arribats en època 

medieval. El primer no és llemosí, sinó elaborat a principis de segle XII en un dels primers 

grans tallers dedicats al champlevé de l’Europa meridional, el de l’abadia de Conques. Es 

tracta de la coneguda arqueta de sant Valeri conservada a l’antiga catedral de Roda 

d’Isàvena, un exemplar de cofre (scrinium) de fusta folrada amb vellut i decorat amb plaques 

esmaltades amb estilitzats motius vegetals, i també amb una sèrie de ferratges ornamentals 

de coure daurat257. La tradició i algunes fonts modernes afirmen que estava destinat a 

contenir les relíquies del màrtir saragossà Valeri, així com també les de la figura local sant 

Ramon258. L’estil de les plaquetes és inequívocament associat amb les d’un altre cofre 

                                                 
256 És més una intuïció, els meus coneixements metal�lúrgics no dónen per més. L’aliatge de plata i coure, 
conegut amb el nom de billó, és d’ús comú en la numisàtica medieval, però passa desaparcebut en el món de 
l’orfebreria. 
257 CAT-51. 
258 Segons afirma Villanueva, que descriu breument el cofre (VILLANUEVA, 1803-1851, XV, p. 163). És 
possible que la funció original d’aquest tipus de cofres no fos, o no fos necessàriament, la de reliquiari 
(GAUTHIER 1987, p. 58), entre altres coses per la manca de simbologia religiosa entre els seus motius 
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conservat a Conques mateix, i vinculat per inscripció amb l’abat Bonifaci (ca. 1107-1130), 

personatge sota la direcció del qual hauria actuat aquest taller especialitzat en la producció 

d’esmalt sobre coure segons la tècnica del champlevé, que tan ràpidament s’imposaria de 

seguida arreu d’Europa259. L’arribada de la peça a la catedral de Roda deriva de les relacions 

intenses de la seu ribagorçana amb l’entorn monàstic occità, bàsicament en època del bisbe 

Ponç (1097-1104), que havia professat justament a Conques, i també en temps del seu 

successor Ramon Guillem, sant Ramon (1104-1126), originari de l’Arieja i que havia estat 

abans prior de la canònica de Saint-Sernin de Tolosa. En tot cas, es desconeix el moment 

exacte en què el cofre va arribar a Roda, que sembla que hauria de ser posterior al 1121, any 

en què s’exhumà el cos de sant Valeri per a cedir-ne uns fragments (un braç i el cap) a la 

catedral de Saragossa260. 

 

El segon reliquiari esmaltat que es conserva correspon ja a la producció llemosina i cal 

datar-lo, doncs, gairebé un segle més tard. Es tracta de l’arqueta decorada amb escenes del 

martiri de santa Valèria conservada en col�lecció particular, que forma part del del nodrit 

grup de reliquiaris dedicats a la santa en qüestió, una figura llemosina de repercussió sembla 

que estrictament local i que no sembla haver estat objecte de culte a Catalunya261. A la cara 

principal hi ha la imatge de la decapitació, dividia en dues escenes consecutives (una a la 

coberta i l’altra al cos de l’arqueta) que remeten de manera perfectament explícita a la 

iconografia del martiri de sant Tomàs Becquet. Als pinyons laterals hi ha dues figures de 

sants (un dels quals és sant Pere, amb les claus), i a la cara posterior les habituals plaques 

decoratives amb motius geomètrics, que evoquen el posicionament habitual dels reliquiaris 

llemosins dirigit a una contemplació frontal.  

 

Aquesta arqueta, de petites dimensions però de bona qualitat en el context dels esmalts 

llemosins, havia format part del tresor del monestir de Sant Miquel del Fai, junt amb 

d’altres peces d’orfebreria conservades com la creu de Riells262. La pertinença es constata, 

en primer lloc, per una esquiva referència de Villanueva, que visità el monestir l’any 1907 i 

afirma haver-hi vist un cofrecito de madera con esmaltes antiguos, i en segon lloc perquè l’arqueta 

va ser localitzada a la parròquia de Sant Vicenç de Riells, que és on van acabar, amb la 

                                                                                                                                               
ornamentals. És veritat, però, que els dos conservats, a Roda i a Conques, certament van acabar funcionant 
com a tals. 
259 TABURET-DELAHAYE 2001, p. 39-43. 
260 Idea plantejada ja per Marvin C. Ross que va ser qui va donar a conèixer el cofre internacionalment (ROSS 
1933, p. 479). 
261 CAT-52. Sobre la presència de la santa en els esmalts llemosins: FRANÇOIS 1999, p. 45-51. 
262 Sobre el tresor del Fai, vegeu: capítol 4, p. 219-220. 
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desamortització del 1835, totes les peces que quedaven a l’esmentat tresor del monestir del 

Fai. Més endavant, l’arqueta va participar en alguna de les primeres exposicions d’art antic 

celebrades a Barcelona durant la segona meitat del segle XIX, i apareix luxosament 

il�lustrada en es làmines que acompanyen l’informe final de l’Exposició Retrospectiva de 

l’Acadèmia de Belles Arts de l’any 1867 (fig. 6.42)263. L’èxit dels productes llemosins en el 

col�leccionisme de l’època deuria motivar-ne finalment la venda, com en tants altres casos, 

feta no sabem exactament quan (després del 1888, perquè va ser exposada també a 

l’Exposició Universal) cal suposar que pel rector de Riells, amb connivència o sense del 

bisbat de Barcelona. A partir d’aleshores, la peça va traçar un sinuós camí per mans de 

diversos col�leccionistes particulars, camí en el qual transita encara avui, després que el 

MNAC (ni cap altra institució catalana) no mostrés cap mena d’interès en adquirir-la quan 

va sortir a la venda, a la galeria parisenca Brimo de Larosilhe, tot just l’any 2008264. 

 

Amb l’arqueta de Sant Miquel del Fai s’hi relaciona una altra arqueta llemosina també de 

bona qualitat, decorada amb una doble imatge dels Tres Reis (a cavall en la coberta; 

curiosament emmarcats en mandorles a la placa principal), tots amb capets d’aplic segons la 

característica formula de l’obra de Llemotges (fig. 6.43). Aquesta segona arqueta, de 

procedència desconeguda, va ser exposada l’any 1878 a Barcelona265, i després ressenyada i 

il�lustrada junt amb la de Santa Valèria, en un article de 1880 on s’afirma conservada en una 

col�lecció particular266. Curiosament, si no m’equivoco, es tracta de la la mateixa arqueta 

que l’any 2008 era també a la venda a la mateixa galeria Brimo de Larosuilhe de París. La 

comparació fotogràfica permet efectivament identificar la peça, només que en la imatge 

recent es veu com s’hi ha afegit una cresteria superior, inexistent en les reproduccions 

antigues. Desconec si l’arqueta va ésser també comprada aquest mateix any 2008. En tot 

cas, la relació amb la històrica galeria francesa dedicada especialment als esmalts ve de lluny, 

ja que consta en els seus fons l’any 1930; després va passar molts anys en una col�lecció 

privada nord-americana267. 

 

                                                 
263 MANJARRÉS 1868, p. 10, lam. VIII. 
264 L’arqueta va ser valorada en 680.000 euros (CARLIER 2008, p. 56). La va comprar finalment un 
col�leccionista particular francès, el nom del qual no s’ha volgut fet públic (segons la informació que m’ha 
proporcionat la pròpia galeria). 
265 A l’exposició de l’Associaicó Artístico-Arqueologica Barcelonesa, el catàleg de la qual reprodueix 
fotogràficament la peça (ÁLBUM 1878a, làm. 17). 
266 PUIGGARÍ 1880, p. 238 i 245. 
267 La col�lecció Otto Bing (CARLIER 2008, p. 42). 
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Com que se’n desconeix la procedència original, no es pot pas assegurar, tanmateix, que 

aquesta segona arqueta arribés a Catalunya en època medieval, i cal recordar que un bon 

nombre de les peces exhibides en aquelles exposicions catalanes de finals del segle XIX, 

procedents de col�leccions particulars, havien estat ja adquirides en el mercat i no 

necessàriament, per tant, procedien del territori local. En un sentit similar, per exemple, 

tampoc no coneixem l’origen d’un petit pinyó d’arqueta també llemosina, decorat amb una 

figura de sant de qualitat més discreta, que es conserva a l’Episcopal de Vic268. Ni tampoc, 

per descomptat, de les diverses arquetes conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya 

i arribades de les col�leccions Plandiura i Espona, o de les nombroses que hi ha al Museu 

Frederic Marés269. 

 

Per acabar, potser caldria incloure també, en aquesta sèrie de reliquiaris llemosins arribats a 

terres catalanes, el reliquiari en forma de quadrilòbul pediculat dedicat a sant Francesc 

d’Assís que es conserva al Museu del Louvre, i que se suposa una mica vagament que 

podria procedir de l’illa de Mallorca, segons una informació proporcionada l’any 1899 per 

l’aleshores director del museu, Émile Molinier, just en el moment de ser adquirida la peça 

provinent de col�lecció particular270. Si és correcta la nova proposta de datació que ha 

publicat recentment Élisabet Antoine, l’arribada de l’obra a Mallorca hauria de ser més 

tardana del què s’havia suposat, i sempre posterior a 1250271. 

 

 

6.3.3. Cobertes de manuscrits 

 

La importància dels manuscrits enquadernats, entesos com a objectes sumptuaris, és 

indubtable en tota l’època plenomedieval, i les fonts catalanes informen abundantment 

sobre aquest tipus d’obres, en les quals l’aportació material de les cobertes és tan o més 

rellevant, des del punt de vista significatiu, que el contingut textual (i gràfic, si contenen 

miniatures) del seu interior. Lamentablement, només es conserva a Catalunya una coberta 

de llibre d’època romànica d’orfebreria, que és la del tan problemàtic (i apassionant) Missal 
                                                 
268 Núm. inv. 3536. Roulin afirmava l’any 1903 que el museu de Vic tot just acabava d’adquirir-lo, i també que 
la peça autrefois, se trouvait sans doute à la cathedrale (ROULIN 1903, p. 203), cosa que no diu pas la documentació 
del MEV. Vegeu-ne també la fitxa al Corpus des émaux méridionales, on s’afirma (?) que la compra s’havia fet a 
França (GALLEGO 2011). 
269 Hi ha un estudi conjunt de totes aquestes arquetes conservades en museus catalans, de base purament 
descriptiva (MATAS 1982). 
270 He esmentat ja aquest reliquiari en el capítol 3, p. 182.  
271 L’autora planteja datar el reliquiari del Louvre, i un altre de molt similar conservat al Museu de Cluny, al 
tercer quart del segle XIII (ANTOINE-KÖNIG 2014c, p. 85-86). 
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de Sant Ruf (vid. infra). La resta de peces conservades són generalment fragmentàries i 

procedents del col�leccionisme modern, on com sempre abunden les peces esmaltades amb 

els procediments llemosins, que tanmateix no podem relacionar fefaentment amb la 

Catalunya medieval272. 

 

La documentació, com deia, novament ens aporta tanmateix dades sobre l’abundància de 

llibres enquadernats amb metalls i materials preciosos en el romànic català. Hi ha una 

qüestió terminològica a destacar, d’entrada, i és que en la majoria de documents coneguts 

aquest tipus de llibres sumptuaris s’anomenen textum. El concepte s’associa específicament 

amb els Evangeliaris utilitzats en la litúrgia ordinària, ja que de fet és una simplificació de la 

designació d’aquests com a textum evangelium. Aquests llibres de fet formen part del 

parament litúrgic dels temples i, com els calzes, les patenes o els encensers, sumaven a la 

seva funció pràctica un caràcter objectual sacre que, en certa manera, es pot relacionar de 

manera directra amb els valors dels reliquiaris; en efecte, les cobertes de luxes guarden a 

l’interior la paraula de Crist, entesa pràcticament com a relíquia de contacte. Una de les 

funcions importants que exercien era la de testimoniar juraments. 

 

Cal insistir en què el terme textum al�ludeix sempre a un còdex amb cobertes de luxe, és a 

dir a un evangeliari “objectualitzat”, al marge de si el llibre conserva o no la funció litúrgica. 

Textum, doncs, implica necessàriament enquadernació de luxe, en la que generalment es 

contraposava una Maiestas Domini a l’anvers i una Crucifixió al revers. Encara que en els 

documents no s’especifiqui sempre el material d’aquesta enquadernació, hem de suposar-lo 

molt majoritàriament format per metalls preciosos, generalment plata. Com és lògic, tot 

tipus d’altres llibres podien dur també cobertes de metall, però allà on aquestes eren, si no 

preceptives, si especialment desitjables era en els evangeliaris que es llegien durant la Missa. 

 

Els textum documentats són molt abundants. Com de costum, els inventaris de Ripoll 

proporcionen notícies d’interès. Al de l’any 1008 es documenten dos còdexs especialment 

rics, en què l’enquadernació combina respectivament l’or i la plata, i l’or i les pedres 

precioses (unum cum auro et argento, et alium de auro cum lapidibus)273. El primer ja deuria existir 

a principis del segle X, si assumim que pot identificar-se amb el textum evangelium cohoperto de 

                                                 
272 Potser caldria esmentar també una enquadernació de plata de petites dimensions que es conserva al Museu 
Marés (fig. 6.44), amb decoració figurativa (força tosca) i un petit camafeu romà encastat a la part superior de 
l’anvers. Se’n desconeix l’origen i són de cronologia reculada, molt probablement anteriors a mitjan segle X 
(MUNDÓ 1998, p. 547). 
273 DOC-20. 
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argento paratum de auro que s’esmenta el 925 a la capella de Sant Salvador, ofert pels comtes 

de Barcelona Sunyer i Riquilda274. Hi ha també la possibilitat que precisament fos aquest 

còdex l’enviat per Oliba com a regal a l’abat Gauzlinus de Fleury, en ocasió del viatge al 

monestir francès de l’abat de Montserrat i antic monjo de Ripoll Joan, i el seu germà275. De 

tota manera, tampoc el còdex enquaderant amb or i pedres precioses que s’esmenta el 1008 

apareix explícitament després en els inventaris del segle XI i XII, de manera que no podem 

fiar a les fonts documentals, que sempre cal interpretar amb prudència, una identificació 

segura. Hi ha d’altres llibres amb cobertes de luxe a Ripoll (que, insisteixo, ja no són 

anomenats textum), cosa normal en un monestir tan important des del punt de vista cultural, 

on és molt probable que es formés, en època olibana, un taller d’orfebreria de certa 

potència. A banda dels evangeliaris, trobem també citats almenys un missal (missale 

argenteum) i diversos saltiris, quatre dels quals apareixen en un inventari de llibres que no va 

datat però que se situa també a la mort d’Oliba276. 

 

Deixant de banda Ripoll, coneixem d’altres evangeliaris de luxe documentats a les catedrals 

de Vic, la Seu d’Urgell i Roda d’Isàvena (un d’especialment luxós, argenteum cum gemmis 

deauratum) i en algunes esglésies monàstiques (Santa Maria de Mur, Sant Joan de les 

Abadesses, Sant Pere de Maleses) 277, així com també en temples de menor relleu, com les 

parròquies de Sant Martí de Tost o Santa Maria de Finestres (totes dues, de tota manera, 

sota potents patrocinis aristiocràtics)278. De la majoria d’aquests llibres no hi ha més 

informació que els susdits esments documentals. Una excepció és la d’un evangeliari de 

Santa Maria de Manresa que s’ha identificat, molt convincentment, amb un còdex 

conservat a l’església-catedral del Sant Esperit de Terrassa279. Aquest evangeliari, datat a 

partir de l’anàlisi paleogràfica cap al tombant de segles XI i XII, es conserva per desgràcia 

sense l’enquadernació, que havia de ser de plata i que va desaparèixer, possiblement fosa, 

després que fos requisada l’orfebreria de la seu manresana l’any 1822. El còdex apareix en 

                                                 
274 ORDEIG 1993-2004, doc. 46, I, p. 115-116. 
275 La identificació s’ha plantejat ja en alguna ocasió (CASTIÑEIRAS & LORÉS 2008, p. 224), però no pot pas 
considerar-se definitiva, perquè hi ha d’altres còdexs a Ripoll que apareixen en els inventaris del 979 i el 1008 i 
que després ja no trobem en els inventaris posteriors a l’època olibana. Per al context del regal i del viatge de 
l’abat Joan i el seu germà a Fleury, vegeu capítol 3, p. 139. 
276 DOC-55. El missal s’esmenta en un dels inventaris del segle XII (DOC-197). És veritat, però, que també 
pot interpretar-se que aquests còdex eren escrits en lletra argentada, i no pas enquadernats en plata. Això 
sembla indicar, per exemple, la referència també ripollesa a un psalterium scriptum ex auro et argento que s’ha 
identificat amb un cèlebre còdex carolingi arribat a Ripoll i conservat fins al segle XIX (MUNDÓ 1995, 10-13). 
277 Vegeu els textos reproduïts al repertori documental: DOC-2, 122, 196, 206, 210. Per a la catedral de la Seu 
d’Urgell: GROS 2005, p. 113. 
278 Respectivament els senyors de Tost (DOC-131) i els comtes de Besalú (DOC-33). 
279 El còdex, fragmentari, inclou una petita imatge miniada de la Crucifixió, i dos documents de finals de segle 
XI referits específicament a l’església manresana (GASOL 1980, p. 5-6). 
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un inventari de la sagristia de la seu manresana datat el 1452 (lo nangolister cubert d’argent)280, 

així com en alguns escrits historiogràfics posteriors, a partir del segle XVII281. És raonable 

pensar que, com l’escriptura, les cobertes fossin obra romànica de l’entorn del 1100, però 

no pot pas descartar-se pas la possibilitat que s’hi afegissin més tard, ja en època 

tardomedieval. 

 

Entre les peces documentades cal consignar també algunes enquadernacions llemosines, 

producte que va tenir gran difusió arreu d’Europa durant el segle XIII282. Hi ha, per 

exemple, dues plaques d’aquest tipus a l’inventari de la capella templera de Corbins, però 

separades dels còdexs i reutilitzades a manera, sembla, d’imatges d’altar (II taules d’obra de 

Limoges qu’estan sobre l’altar)283. Potser són les mateixes plaques (tabulas de Limuge) obtingudes 

pel rei Jaume I de la confiscació de béns del Temple i lliurades al monestir valencià de 

Valldigna284. Un procés similar de descontextualització podria haver seguit l’enquadernació 

llemosina que hi havia hagut a Sant Vicenç de Cardona, sobre la qual s’ha fet ja referència 

en el capítol tercer285. Les dues plaques esmaltades que la presidien sembla que s’haurien 

emprat com a petites imatges devocionals, si més no en època moderna286. Una de les 

plaques, decorada amb la Maiestas Domini, s’esmenta com a peça aïllada en un inventari de 

l’any 1507 (una magestat esmaltada) 287, mentre que l’altra, amb la Crucifixió, no apareix en el 

dit inventari però va conservar-se, en canvi, molt llargament a Cardona, i el 1786 l’abat 

Ortiz de Zárate la va citar i descriure (“es una lámina de bronce con agujeros alrededor 

porqué se clavaba en una tabla”) en un abaciologi que es conserva avui a l’Arxiu Diocesà de 

Solsona, que fins i tot n’inclou una il�lustració (fig. 6.45)288.  

                                                 
280 Vegeu: MASNOU 2007, p. 308 
281 Segons recull l’estudi monogràfic de l’arxiver manresà Josep Maria Gasol, el cronista local del segle XVII 
Magí Canyelles diu que el còdex “se anomena lo Text, cubert ab unas cubertas de plata”; també Villanueva 
l’esmenta com a textum argenti (GASOL 1980, p. 7-8). 
282 Només les conservades a França formen un corpus ja molt notable (GAUTHIER 1968b), malgrat que en 
materia llemosina sempre cal anar amb compte amb les falsificacions, tan abundants al segle XIX (GABORIT-
CHOPIN 2009-2010, p. 103-107). 
283 DOC-a2. Sobre la reutilització de les plaques com a imatges d’altar, vegeu: ESPAÑOL 2001b, p. 91. 
284 DOC-a11.  
285 Vegeu p. 162-163. 
286 ESPAÑOL 2001b, p. 91. 
287 En l’inventari s’esmenta una “magestat esmaltada” al costat d’un llibre “apel�lat Lo Evangelister”. Andreu 
Galera, que publica l’inventari, proposa de considerar la placa com procedent d’aquest evangeliari (GALERA 
1995a, p. 100, 110). 
288 GALERA 1995a, p. 100. Com s’ha abans, avui la placa és en mans d’un col�leccionista particular, 
desconegut. Ha estat ressenyada, per cert, en el volum segon del Corpus des Émaux méridionales, que n’inclou, a 
més, una fotografia antiga sense acreditar (la qual, si no m’equivoco, prové de l’arxiu del MNAC, clixé n° 
69159). En la ressenya, signada per Danielle Gaborit-Chopin, es planteja la possibilitat que es tracti d’una 
imitació local de productes llemosins (GABORIT-CHOPIN 2011a), hipòtesi –jo diria que no gaire creïble– que 
deriva de l’apreciació d’alguns trets molt particulars, en particular dels curiosos capets d’aplic, el titulus (IH-
SXPS) i la posició dels àngels superiors sorgint del mig dels núvols. 
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Està clar que el nombre de cobertes llemosines importades deuria ser molt elevat. La 

majoria no es deuen haver conservat, deixant de banda l’esmentada de Cardona, i les 

tingudes avui pels diversos museus catalans són pràcticament totes arribades del mercat 

d’antiquaris, de manera que és gairebé sempre impossible de conèixer-ne la procedència289. 

Potser cal assenyalar el cas d’una placa que conserva el MNAC, decorada amb una Maiestas 

d’aplic, que tradicionalment es considera que prové del monestir de Poblet (fig. 6.46). Es 

tracta d’una peça, però, força problemàtica, sense paral�lels en l’obra llemosina coneguda i 

amb elements compositius i estilístics sospitosament estranys (el rostre greu i allargat, la 

desproporció del braç dret, el llibre sostingut amb la mà alçada). Folch i Torres afirmava 

l’any 1926 que venia del camp de Tarragona i que es considerava “originaria del Monasterio 

de Poblet”, però no hi ha més informació al respecte290.  

 

Deixant de banda l’obra de Llemotges, com ara deia d’època romànica només conservem a 

Catalunya una enquadernació de manuscrit elaborada en metall. És, però, una obra 

excepcional, singularíssima per múltiples aspectes, i l’origen de la qual no està gens clar: 

tant s’ha considerat obra local com importada. Es tracta de les cobertes del cèlebre Missal 

de Sant Ruf, conservat al Tresor de la catedral de Tortosa, que protegeixen un còdex arribat 

des d’Avinyó amb el primer bisbe de Tortosa, Gaufred, abat de la poderosa canònica 

provençal de Sant Ruf. La personalitat d’aquestes cobertes ha despertat l’atenció de 

nombrosos especialistes, tot i que el llibre no ha estat objecte mai d’una monografia 

veritablement completa, almenys des del punt de vista artístic291. L’enquadernació, amb 

ànima de fusta, combina dues plaques de coure daurat esmaltades al champlevé, amb 

iconografia tradicional (Maiestas i Crucifixió) però elaborades amb un estil personalíssim, 

molt expressiu, i uns emmarcaments a base de làmina de plata on consten dues inscripcions 

molt interessants. La complexitat de la seva anàlisi permet que tracti la peça dins del capítol 

8 del present treball, en un estudi em temo que encara no pas prou complet, però en el qual 

plantejo, crec, alguna aportació prou suggeridora292. 

 

                                                 
289 Amb excepcions. Per exemple, una placa conservada al MNAC amb número d’inventari 65558, arribada al 
museu en el llegat Espona l’any 1958, s’ha identificat amb una peça localitzada al segle XVIII a Yorkshire, al 
Regne Unit (GABORIT-CHOPIN 2009-2010, p. 92). 
290 Vegeu: FOLCH I TORRES 1926a, p. 86-87. Potser es tracta de la placa comprada per 8.000 ptes a Emili 
Ferrés (Actes de la Junta de Museus, sessió 16-1-1920, p 10), hipòtesi que es contempla en la documentació 
del MNAC, però que tanmateix no pot pas confirmar-se. 
291 Sí que hi ha un estudi notable que aborda el manuscrit des del punt de vist codicològic, si b é tracta també 
de la qüestió de les cobertes (GROS 1999, p. 210-212). Per a la bibliografia sobre la peça vegeu: CAT-54. 
292 Vegeu, doncs: capítol 8.4. 
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6.3.4. Làmpades 

 

Per acabar amb aquest apartat dedicat als objectes no inclosos habitualment dins les 

categories de vasa sacra o non sacra, fem una breu referència als elements de la il�luminació 

dels temples, que són importants des d’un punt de vista pràctic però que no tenen una 

funció específicament litúrgica (a diferència dels canelobres i candelers, tractats en un 

apartat anterior). Tanmateix, les làmpades d’oli assumeixen certament també valors en certa 

mesura religiosos, i de manera general es vinculen als altars o a altres espais específics de les 

esglésies, la il�luminació dels quals no és només una necessitat pràctica sinó també una 

fórmula de solemnització ad honore Dei, que confereix dignitat i presència espiritual als dits 

espais293.  

 

Certament, la majoria de làmpades eclesiàstiques plenomedievals deurien ser fetes amb 

materials modestos, especialment ferro i potser també ceràmica. En els documents 

s’esmenten, però, sobretot les de plata, que van ocasionalment daurades, i en menor mesura 

les obrades amb altres materials preciosos, metàl�lics (estany) o no (vidre). Aquestes 

làmpades poden ser objecte de donació, o senzillament aparteixen en els inventaris al costat 

d’altres peces sumptuàries, si bé és veritat que de manera ocasional. En trobem per 

exemple quatre, l’any 1156, entre els béns mobles reportats a Sant Martí d’Estopanyà, si bé 

curiosament, en aquest cas, no se n’esmenta el material294. 

 

Les donacions de làmpades (i de l’oli per a omplir-les) deurien ser relativament habituals, 

pel què s’entreveu a les fonts, que són generalment d’època tardana; en aquest sentit, és 

possible que l’interès pel patrocini i el manteniment d’espais lumínics a l’interior dels 

temples es despertés especialment a la segona meitat del segle XII, quan en termes generals 

els valors simbòlics de la llum prenen un major protagonisme teològic295. Trobem, així, 

donacions per a làmpades amb llum perenne (teneat semper nocte et die lampadam accensam) per 

exemple a Santa Maria de Solsona (1181), a Santa Maria d’Amer (1184) o a la Seu d’Urgell 

                                                 
293 Una certa regularització d’aquesta funció és documentada, per exemple, en el conegut sínode de Worcester 
del 1240 (encara explícitament vinculat a les reformes del IV Concili Laterà). S’hi reclama il�luminació 
permanent davant de l’altar: continuet lampas ardeat, die videlicet nocte, coram redepmtionis nostris pignore supradicto 
(MANSI 1758-1798, 23, col. 528-529). 
294 DOC-164. 
295 Ja s’ha fet referència als escrits de Suger (vid. supra). En termes generals, una visió panoràmica d’una 
“estètica de la llum” medieval a: BRUYNE 1987, p. 78-85. 
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(1187), totes de plata i instituides testamentàriament, pro anima296. Donacions similars 

podien fer-se naturalment també en vida, com veiem el 1189 a Tortosa, en un text que 

consigna la institució d’una làmpada de plata per a l’altar major de la catedral per part de 

Ramon de Monells, el germà del bisbe Ponç297. La donació inclou no només la lámpada 

pròpiament dita sinó també dos càntirs d’oli, sorgits de les rendes que el noble tenia d’un 

honor lleidatà. El text especifica que d’aquests càntirs un i mig ha d’emprar-se per a la 

làmpada donada, i l’altre mig per a unes làmpades de vidre (lampadam vitream) que sembla 

que hi havia al mateix presbiteri de la catedral tortosina298. Uns anys més tard, i ara de nou 

en disposició testamentària, és el mateix bisbe Ponç de Monells qui fa donació d’una 

làmpada novament de plata per cremar perpètuament davant d’un altre dels altars 

catedralicis, el de Sant Joan; per a l’obratge de la mateixa dóna, específicament, un dels seus 

vasos o cifos del mateix metall299. 

 

Totes aquestes làmpades són, per descomptat, llums d’oli, llànties, que generalment es 

col�locaven damunt o davant dels altars, penjades de baldaquins, bigues o des del sostre 

mateix. També podien anar col�locades a les parets, subjectes per alguna mena de perxa. Hi 

havia també, és clar (i no només en context eclesiàstic) làmpades amb peu que podien 

col�locar-se al paviment, o bé damunt d’elements del mobiliari300. En tot cas, eren 

generalment, objectes de dimensions reduïdes, aptes per a contenir l’oli que feia de 

combustible301. No se’n conserva cap en territori català (sí que n’hi ha algunes, per 

descomptat, en altres contextos geogràfics), però en reconeixem bé les formes i tipologies 

en algunes imatges artístiques que les reprodueixen. Un exemple destacable d’aquestes 

il�lustracions és en la miniatura que decora la carta fundacional de la confraria de Sant Martí 

del Canigó (ca. 1200), imatge que presideix el curiós fragment inicial de cartulari en forma 

de rotlle d’aquest monestir, i en la qual es representa la mateixa institució de la confraria 

davant de l’altar de l’església abacial, que s’obliga explícitament a mantenir justament una 

                                                 
296 Vegeu: DOC-178, 181 i 185. 
297 DOC-186. 
298 Les làmpades de vidre eren habituals en context eclesiàstic arreu d’Europa, però se’n conserven molt 
poques, donada la fragilitat del material. Un exemplar senzill, força complert, de característica forma cònica 
allargada, és en un museu de la localitat francesa de Compiègne (GABORIT-CHOPIN 2005, p. 117). A 
Catalunya, se’n conserven almenys un parell, una procedent de la catedral de Girona i una altra de la canònica 
de Lledó, i totes dues reutilitzdes com a lipsanoteques (ORRIOLS 1988b, p. 109; ÍDEM 1988c, p. 114-115). Era 
habitual, també, la utilització com a làmpades de vasos de vidre o de cristall de roca d’origen islàmic, tal i com 
revela una peeça siciliana conservada a la catedral de Messina, posteriorment encara reconvertida en reliquiari 
(CIOLINO 1995). 
299 DOC-189. 
300 Una panoràmica sobre les làmpades a l’Occident medieval: BONANI 1996. 
301 L’oli es disposava sobre una primera capa d’aigua; la metxa se sostenia al centre de la làmpada amb algun 
tipus de filament rígid, metàl�lic. 
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làmpada d’oli amb llum perpètua davant del mateix altar302. Aquesta làmpada apareix 

perfectament dibuixada en la imatge (fig. 6.47): és una lámpada doble, amb dos cossos 

acampanats (en forma de gerreta) succesius i el corresponent platet inferior per a evitar el 

goteig de l’oli; penja del cibori superior mitjançant tres cadenetes. 

 

La pintura mural catalana ofereix altres exemples de làmpades, que no sempre segueixen 

aquesta tipologia. En particular apareixen en les representacions de la Mare de Déu dins 

dels apostolats característics de les decoracions absidals. La Verge sol dur en elles una 

làmpada que es representa sempre de manera estilitzada i que presenta formats diversos, 

que cal pensar que reprodueixen algunes de les tipologies de l’època. Poden ser en forma de 

gerreta o copa (Sant Pere del Burgal, Ginestarre), en forma de petita naveta (la Mare de 

Déu de l’absis de Santa Eulàlia d’Estaon), i també en forma de platet baix (Santa Climent 

de Taüll), un esquema, aquest últim, especialment comú tant en el context de l’Europa 

cristiana com en el món islàmic303. 

 

A banda de les làmpades individuals, és coneguda la importància en època plenomedieval 

de les grans corones de llum que il�luminaven els temples, estructures metàl�liques de perfil 

circular que integraven nombrosos punts de llum. Aquest tipus de peces eren habituals en 

les grans esglésies (se’n conserven algunes d’espectaculars, per exemple a Hildesheim), i són 

particularment objecte d’atenció en els tractats litúrgics del segle XII i XIII, que tant d’èmfasi 

posen en la interpretació simbòlica del mobiliari cristià304. A Catalunya, tanmateix, hi ha 

poques dades sobre aquest tipus d’objecte, que deuria certament existir però del qual és 

difícil trobar-ne testimoni fiable. Es conserva una petita corona d’aquest tipus d’època 

tardana, de dimensions i ambició estètica modestíssimes (és de ferro forjat), i de cronologia 

tardomedieval305. Així mateix, tal vegada poden identificar-se amb estructures d’aquest tipus 

alguns “anells” (anuli, anelario) que es documenten ocasionalment a les fonts sempre en 

relació directa amb algun altar. El cas més evident és l’esmentat a la catedral de Vic l’any 

                                                 
302 La imatge és un espectacular retrat arquitectònic i mobiliari de l’interior de l’església del Canigó, de fet 
(STIRNEMANN 1993, p. 174-175) 
303 Sobre els valors simbòlics de les làmpades de la verge: AL-HAMDANI 1989. Resulta molt més problemàtica 
la identificació d’aquestes làmpades amb calzes, entesos com a figuracions del Sant Grial (GOERING 2005). 
Vegeu, al respecte: capítol 7, p. 411, nota 65. 
304 En particular, al seminal De Gemma Animae d’Honori d’Autun (PL, 172, col. 588). 
305 Es va localitzar l’any 1987 a l’església mig enrunada de Sant Martí de Vallmalla, a l’Empordà (LLORENS & 
JOVER 1993). 
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1121, per a la restauració del qual (ad restaurationem anuli) hi ha un llegat de vint 

morabatins306. 

 

 

 

6.4. Atributs episcopals  

 

Sota el concepte d’atributs episcopals poden incloure’s tota una sèrie d’objectes i elements 

de vestuari que eren propis i generalment exclusius dels bisbes, bé que en alguns casos 

podien vincular-se també a d’altres dignitats eclesiàstiques, com ara els abats de monestirs. 

Tots aquests elements eren essencialment símbols de poder, objectes icònics que 

reforçaven la visualització de la figura eclesiàstica, generalment sense una funció pràctica o 

litúrgica clara. Els atributs més importants en l’època que ens ocupa són els anells i 

especialment els bàculs, que són a la vegada objectes sumptuaris de primera categoria, als 

quals es dediquen esforços financers notables. Tractarem, en aquest apartat, dels bàculs 

episcopals o abacials, mentre que els anells es tractaran en el capítol dedicat a l’orfebreria 

profana (és una opció discutible, ja ho sé) perquè no eren peces específicament elaborades 

per a la clientela eclesiàstica i no sembla que hi hagués cap diferència entre els que 

funcionaven com a atributs episcopals i els que es posseïen (per part tant de laics com 

d’eclesiàstics) com a joies per a l’ornamentació i el luxe personal307. 

 

Cal fer notar també, abans de començar, la importància dels elements de vestuari i la 

riquesa amb què es confeccionaven, tot sovint a partir de sedes i altres teixits d’importació 

oriental. La seva bellesa i el seu valor crematístic els convertien també en materials 

tesauritzables, i formen part dels inventaris medievals al costat dels objectes d’orfebreria i 

els llibres. Algunes de les peces tèxtils més riques podien incorporar materials preciosos, i 

eren especialment apreciats els filaments d’or o de plata que podien formar part de les 

combinacions d’ordits i trames, cosa que explica les habituals referències documentals a 

teixits literalment auris o argentats. També podien incorporar-se pedres precioses o petites 

plaques de metall o d’esmalt a la decoració superficial de la tela, cosa que succeïa sobretot 

                                                 
306 En el testament del sacriscrini Ponç Bernat (DOC-141). Gudiol interpreta que l’anell esmentat és una 
corona votiva (GUDIOL 1902, p. 292-293), objecte que difícilment s’esmentaria en un text com aquest, ja del 
segle XII. En realitat, l’única possible corona votiva documentada a Catalunya és la que hi havia a Ripoll a 
principis del segle XI (corona argentea simul cum auro), segons constata l’inventari de l’any 1008 (DOC-20). 
307 El mateix val, per cert, per a les agulles de pal�li, que són atribut específic dels arquebisbes metropolitans i 
de les quals es conserven, a Tarragona, uns preciosos exemplars de l’època (CAT-61). 
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en les peces que admeten amb més facilitat aquest tipus d’ornats sòlids: mitres, pal�lis, 

estoles i maniples, cíngols o guants; més ocasionalment també en algunes peces cobertores 

de gran format, com la casulla o la capa pluvial308. 

 

És en aquest context tipològic que tal vegada cal entendre dos elements documentats a les 

fonts catalanes que, malgrat les aparences, no poden pas considerar-se orfebres. En primer 

lloc, en l’inventari de la catedral de Vic de l’any 957 se citen tres perpendulia, concepte amb el 

qual es designen els ornaments a base de cadenes de perles que es col�locaven penjant de 

les corones imperials, i que eren part essencial dels regalia bizantins309, però que a Vic es 

vincula a la decoració no pas d’una corona (ni d’una mitra) sinó d’una capa coral o pluvial: 

perpendulos III in chapis 310. Probablement el mot s’utilitza, doncs, com a genèric per a 

identificar qualsevol element ornamental penjant, que a més no necessàriament havia de ser 

a base de metalls o pedres; aquí fa més l’efecte, en canvi, que es tractaria de materials tèxtils. 

En segon lloc, i ja al segle XI, en el testament de l’abat Guillem Ramon d’Àger apareix 

esmentada una tiara cosida amb or (thyaram nova de auro contextam) que cal identificar amb la 

mitra abacial del difunt; deuria estar confeccionada amb filaments daurats, més que no pas 

amb aplicacions metàl�liques311. 

 

 

6.4.1. Bàculs episcopals i abacials 

 

Els bàculs són objectes especialment vistosos i elaborats, molt característics de l’orfebreria 

religiosa de l’Edat Mitjana. Són, per descomptat, com deia, el principal atribut simbòlic de 

les grans dignitats eclesiàstiques, manifestacions del poder que cal entendre com a versió 

religiosa dels ceptres laics, dotades després de les corresponents figuracions simbòliques 

com a imatge i record del bastó de sant Pere, i relacionats també amb la vara d’Aaró de 

l’Antic Testament. Es difonen bàsicament a partir del segle VII, segons recull la literatura 

conciliar i explica també Isidor de Sevilla al De Eclesiasticis officis312.  

 
                                                 
308 Vegeu esments molt diversos en el treball de: TRIAS FERRI 2002, cap. 2. 
309 Els perpendulia apareix en qualsevol representació d’emperadors i emperadrius, com en el cèlebre mosaic de 
San Vitale de Ravenna, i se’n conserven alguns en antigues corones orientals, per exemple en la corona de 
sant Esteve que duien els reis hongaresos, conservada avui a l’edifici del Parlament de Budapest (EVANS & 
WIXOM 1997, p. 187). 
310 DOC-2. 
311 DOC-97. 
312 El bàcul, diu Isidor (V, 12), lliurat en el moment de la consagració, simbolitza el caràcter de guia i de 
pastor del bisbe, i la fermesa per a sostenir les febleses dels malalts (PL, 83, col. 783-784). 
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Els bàculs d’època romànica eren generalment acabats en forma de voluta, tipologia que de 

fet era la predominant a pràcticament tot Europa ja des del segle IX. És clar que hi havia 

també altres models tipològics, alguns de difusió notable, com la dels bàculs en forma de 

Tau, que són especialment propis del context oriental però que també són habituals a 

Occident, o la dels acabats en una corba tallada per un element vertical, característics de 

l’àmbit irlandès313. 

 

Les fonts catalanes informen de nombrosos bàculs de gran interès, que com és normal 

apareixen sobretot en inventaris eclesiàstics. Els textos s’hi refereixen no només amb el 

terme de bàcul (baculos) sinó també amb altres noms, més ocasionals: com a vares (virgas), 

mot que identifica de manera particular als bastons dels bàculs, per oposició amb els caps 

superiors (caput); també potser com a ceptres (sceptrum)314; i finalment també amb el nom de 

cambutas, que és un vocable de procedència una mica ambigua, tal vegada d’origen celta, 

però en tot cas perfectament conegut en la tradició del baix llatí, i difós pràcticament a tot 

l’Occident315. Tardanament, al segle XIII, també trobem la paraula croza o croça, que cal 

considerar ja en llengua romanç (en català modern, crossa). 

 

Els bàculs documentats poden solen ser d’or o de plata, el què contrasta amb les peces 

conservades (a Catalunya i en la majoria d’indrets) que tendeix a ser de metalls menors o 

d’altres materials no metàl�lics. Això s’explica per l’habitual procés de desaparició de 

l’orfebreria de qualitat, fosa per necessitats econòmiques, però també perquè els bàculs 

elaborats amb materials modestos solien assumir una funció funerària, la qual, en canvi, no 

era reservada mai per a les peces luxoses, cosa ben comprensible (es reaprofitaven). Així, tal 

i com passa amb calzes i patenes, les tombes episcopals i abacials han conservat un bon 

nombre de bàculs en tota la geografia europea, bàculs que solen ser de coure o d’ivori, i en 

menor mesura d’estany, de fusta policromada o d’algun altre material menor. És conegut 

que els bàculs llemosins complien particularment aquesta funció funerària, que no 

necessàriament implica, compte, que no fossin emprats també, en vida, pels bisbes o abats 

que els adquirien316. L’èxit de les peces llemosines en esmalt, realment extraordinari, és 

                                                 
313 La tradició irlandesa sembla en certa manera desvinculada de la continental, i cal dir que és especialment 
rica (MURRAY 2007). 
314 DOC-198. 
315 Derivaria de l’arrel cam, que significa corbat. DuCange aporta nombrosos exemples de l’ús (DU CANGE 
1883-1887, II, col. 043c). 
316 De fet, aquest bàculs llemosins sovint es localitzen en tombes molt tardanes, de fins al segle XV (quan els 
esmalts llemosins certament havien passat de moda), de manera que la funció funerària sembla sobrevinguda 
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especialment perceptible en les regions meridionals, i molt menys en canvi en terres 

septentrionals, que deurien estar servides per una producció autòctona. A més, i a banda de 

les habituals qualitats que feien atractiva l’obra de Llemotges (efectivitat estètica, cost 

reduït), tal vegada els bàculs tenien una consideració singular perquè podien relacionar-se 

amb la vareta màgica amb què sant Marçal ressucitava els morts, segons una llegenda de 

certa difusió nascuda al segle XI al mateix monestir de Llemotges; aquesta vareta era, segons 

la llegenda en qüestió, la mateixa vara del germà de Moisès317. 

 

Com deia, però, els bàculs documentats solen ser especialment rics i luxosos, i hom no pot 

suposar per ells cap relació amb el context funerari. A Ripoll, el 1047, n’hi trobem dos que 

explícitament es diuen propietat de l’abat Oliba (qui furon de domno pontifice), un dels quals era 

d’or i un altre anava decorat o estava parcialment elaborat amb un bloc cristall de roca prou 

voluminós com per caracteritzar-lo en la descripció de l’inventari (unum cum cristallo)318. Deu 

tractar-se de la mateixa peça consignada en un dels inventaris ripollesos posteriors, ja del 

del segle XII, on consta com a virgam ex cristallo; en aquest inventari tardà es fa esment també 

d’un bàcul d’ivori i de dos d’elaborats amb os o banya d’animal (ex corneo). 

 

Els bàculs tenen una presència encara més important en l’inventari del 1218 del monestir 

de Sant Joan de les Abadesses. N’hi ha dos de plata que semblen els més rellevants (bacula 

argentea abadacalia), i després n’hi quatre d’ivori (quator cambutas eburneam) que es descriuen 

amb gran detall, tot i que de manera un xic confusa: un té la vara (virga) d’ivori; un altra la té 

daurada; un altre té un braçalet (armillia) de plata al cap superior, i tota la vara decorada amb 

gemmes; i el quart té la vara de fusta. Pel què fa als caps superiors, se’ns diu que dos dels 

bàculs hi tenen cristalls encastats, un altre va decorat amb una figura de cavall d’ivori (cum 

equo eburneo), i l’últim és a manera de creu, és a dir que es tracta d’un bàcul en forma de 

Tau319. Encara, el mateix inventari evoca un altre bàcul d’obra llemosina (aliam de opere 

lemonitico), que possiblement és el que també s’esmenta en el necrologi del monestir, on es 

                                                                                                                                               
tardanament. És veritat que en alguns casos bàculs similars es troben, aparentment, en tombes dels mateixos 
prelats que van comprar-los (DABROWSKA 2011c, p. 178). 
317 Cito a partir de: LESTOQUOY 1943, p. 22. 
318 DOC-53. 
319 DOC-206. Crec haver interpretat correctament el text, que és notablement confús. Tal vegada el bàcul 
d’ivori decorat amb una figura de cavall duia, més aviat, una representació de l’Agnus Dei, que és molt més 
característica d’aquest tipus de peces. 



 

383 
 

consigna que el canonge Ramon de Miralles va fer donació a l’església, entre molts altres 

béns, d’una sambucam lemoniticam320.  

 

Encara un parell de notícies més. Dos bàculs més d’importació són esmentats en l’inventari 

de les relíquies dutes cap a 1238 de Roma a Sant Cugat per l’abat Pere d’Amenys, un dels 

quals llemosí i l’altre definit com a “Lambrici”, terme que no he estat capaç de desxifrar (és 

un topònim?)321. També n’hi ha, de plata, per exemple a la catedral d’Elna, que el bisbe 

Bernat de Berga llega al seu successor322. Per últim, en un document d’època molt tardana 

(1310), el testament del bisbe de Girona Bernat de Vilamarí, es refereix una gloriose croçam 

nostram argenteam conservada entre els ornaments de l’altar de la Mare de Déu, i es recorda 

que la peça ha estat sempre al servei dels prelats gironins. Sembla una referència a un bàcul 

molt antic, que podria pensar-se perfectament d’època romànica323. 

 

Els nombrosos bàculs conservats a Catalunya (caldria dir, exactament, les volutes dels 

bàculs, que és allò que realment es conserva sempre) són de materials diversos, encara que 

mai de plata ni, per descomptat, d’or. El més interessant i el de millor qualitat d’entre tots 

ells, i un dels que cal considerar com una obra de segura producció local, és el bàcul abacial 

de Sant Genís de Fontanes, una peça certament magnífica de coure daurat que es conserva 

en el modest Centre d’Art Sacré de la població rossellonesa d’Illa324. Té la voluta acabada, 

com és tan habitual, en un cap de serpent, del qual sortia un element trifoliat que 

connectava amb la canya, ara perdut. El centre de la voluta va decorat amb un bonic Agnus 

Dei, que sosté una bonica creu amb el corresponent estendard, i que queda al centre d’un 

curiós marc quadrilobulat (fig. 6.48). L’excució tècnia és molt correcta i el resultat estètic 

francament vistós. La historiografia no li ha fet mai justícia, em temo. 

 

Una mica menys elaborat és el bàcul del bisbe Arnau de Gurb (m. 1284), descobert a la 

tomba que el prelat té a la capella de Santa Llúcia de la catedral de Barcelona. Igualment de 

coure (o bronze) daurat i acabat amb el cap de la serp, no incorpora figuració al centre de la 

voluta, la qual queda, a més, completament tancada perquè el cap del rèptil contacta 

físicament amb la canya (que conserva el pom esfèric i tot el sector superior, força 

                                                 
320 DOC-220. Sobre aquest bàcul, en el context d’arribada de peces llemosines a Catalunya, vegeu: capítol 3, 
p. 157-158. 
321 DOC-213. 
322 DOC-222. 
323 DOC-a8. 
324 CAT-55. 
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robust)325. Encara dins d’una tipologia similar, bé que de cronologia més tardana, cal 

considerar el bàcul de l’arquebisbe de Tarragona Roderic Tello (m. 1308), localitzada també 

en context funerari, al sepulcre d’aquest prelat d’origen sevillà326. La peça manté l’estructura 

de les anteriors però amb un cap de serp molt particular, extremadament estilitzat i tombat 

cap a l’interior buit de la voluta. La superfície d’aquesta, a més, no va resolta amb escates 

com en els casos anteriors, insinuant la consecució del cos de l’animal, sinó que és 

completament llisa, i de perfil apuntat per comptes de completament cilíndric. 

 

Aquests tres bàculs han de ser de fabricació local, sens dubte327. Se’ls ha relacionat sempre, 

tanmateix, amb la producció llemosina, de la qual és prou evident que no formen part però 

amb la que mantenen contactes intensos, sobretot en l’assimilació de l’objecte al cos d’una 

serp i en la corresponent finalització de la voluta amb un cap d’aquest animal, fórmula que 

és certament habitual en els bàculs llemosins. De les tres peces catalanes, la més pròxima 

als estàndards de l’obra occitana és el bàcul d’Arnau de Gurb, que pot ser considerat una 

imtació, més aviat rutinària i senzilla, de les obres arribades de Llemotges (on l’absència 

d’ornat a la voluta és, tanmateix, molt excepcional, i quan s’esdevé, la corba es tanca 

sempre en espiral profund328). En canvi, el bàcul de Sant Genís les Fonts té una personalitat 

indiscutible i de cap manera pot considerar-se una obra d’imitació o “a la manera 

llemosina”, encara que és evident que el seu artífex deuria conèixer aquells productes. En 

realitat, la decoració de la voluta amb l’anyell és rara en les peces llemosines. En la 

catalogació clàssica de Marquet de Vasselot només hi apareix en dos exemplars conservats, 

un de localitzat a la catedral de Soissons i l’altre en una tomba arquebisbal de Sens; aquest 

últim comparteix amb la peça catalana un emmarcament quadrilobulat per a la figura de 

l’anyell, tot i que formulada de manera molt distinta329. És probable que el model per a la 

imatge del corder (el model conceptual, vull dir, no pas estilístic, ni tampoc exactament 

compositiu) provingui, en tot cas, dels bàculs d’ivori de manufactura italiana, molt 

característics ja de la segona meitat del segle XII, i en els quals l’anyell apareix de manera 

molt habitual.  

                                                 
325 CAT-56. 
326 CAT-57. Per a la descoberta: SERRA I VILARÓ 1960, p. 133-135. 
327 Al Museu Episcopal de Vic hi ha un altre bàcul que tot sovint s’ha considerat català (DALMASES 2003a, p. 
284), cosa que accepten també –tot i que amb dubtes– la documentació i les publicacions del propi museu. 
Conservat molt fragmentàriament, i certament restaurat, crec que es tracta, però, d’una peça llemosina (ho 
denoten, per exemple, els característics dracs calats que decoren el pom, així com la presèencia original 
d’esmalt, ara perdut), que ha perdut la figuració que decorava el centre de la voluta. Arribat al museu l’any 
1927, no hi ha cap dada sobre la seva procedència, de manera que no l’incloc en la catalogació final de peces. 
328 Vegeu, per exemple, el bàcul dit de Jean de Chanlay, conservat al Louvre (GABORIT 2005, p. 147). 
329 MARQUET DE VASSELOT 1941, p. 307-308 i pl. XXIII-XXIII. 
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A tot això, cal dir que els bàculs llemosins no defineixen particularment la tipologia de 

bàcul amb voluta-serp, com de vegades es dóna per suposat, sinó que el tipus és 

generalitzat a tota l’Europa dels segles XII i XIII, tal i com demostren alguns exemplars fora 

de l’òrbita llemosina però que hi mantenen punts de contacte tipològic, és a dir casos 

paral�lels al bàcul de Fontanes330. L’èxit del motiu, per altra banda, fa que sigui ben 

reproduït en algunes representacions pictòriques de crosses episcopals, per exemple, 

senyaladament, en la representació de sant Pere d’un dels laterals d’altar d’Orós, que daten 

de cap a 1220-1240 (fig. 6.49)331. També caldria tenir en compte les similituts entre els caps 

de rèptil dels bàculs i els de les reixes i els els ferratges de tancament de portes, tan 

habituals en el romànic pirinenc (fig. 6.50) i que, certament, en són una versió simplificada 

elaborada sempre en ferro forjat332. 

 

A Catalunya ja hem vist que també hi havia, en qualsevol cas, bàculs d’obra de Llemotges 

d’importació. Tanmateix, que pugui considerar-se amb certesa una importació medieval 

només queda el de Sant Pere d’Àger333, una crossa de gran qualitat que es va descobrir ja 

l’any 1783 en context funerari334. Un segle més tard va desaparèixer, cap a l’any 1886, 

segurament venut junt amb les cèlebres peces d’escacs de cristall de roca que es 

conservaven també a la colegiata335. Per fortuna, aquest bàcul d’Àger sembla que pot 

identificar-se amb un de conservat al Louvre, on va arribar l’any 1915 procedent d’una 

col�lecció particular336. La identificació és més que raonable, perquè les petites diferències 

que hi ha entre les dues peces (en especial la llargada de la voluta) poden explicar-se per 

algun a retoc o possible restauració337. Sigui com sigui, es tracta d’un bàcul característic de 

                                                 
330 Per exemple, el bàcul núm OA8269 del Louvre, caracteritzat per un gran pom esfèric decorat amb quatre 
figures potser dels evangelistes (GABORIT 2005, p. 145-146). També segueix aquesta tipologia el bàcul de 
l’abat Juan Gutierre II de Silos, exemple d’una aproximació que comparteix amb l’obra llemosina l’ornat a 
base d’esmalt, però que segueix vies clarament distintes (HERNANDO GARRIDO 2001, p. 134-135).  
331 El cap de serp hi és representat de manera ben explícita; els laterals es conserven al MNAC (CASTIÑEIRAS 
2008c, p. 124). 
332 AMENÓS 2009, p. 75-77 
333 En fi, potser hauria d’incloure’s també el que hi havia a la catedral de Roda d’Isàvena, tradicionalment 
conegut com a bàcul de sant Valeri. L’any 1979 va ser robat per Erik el Belga amb moltes altres peces del 
tresor ribagorçà, i si no m’erro no ha estat mai recuperat. Era un bàcul també de qualitat, decorat amb motius 
vegetals a la canya (amb nus decorat amb figures angèliques) i a la voluta, que culmina en un esplèndid floró 
trifoliat, seguint una de les tipologies habituals de l’obra de Llemotges (DEL ARCO 1923, p. 40). 
334 CAT-59. La tomba d’on procedia s’ha volgut identificar amb la dels abats Ramon de Rubió (1210-1226) o 
Bernat de Tragó (1226-1229) (FITÉ 2001, p. 127). 
335 FITÉ 2001, p. 128. 
336 La col�lecció de Félix Doistau, on se sap que era des del 1900 (DABROWSKA 2011b). 
337 La identificació va ser proposada per Maria Teresa Matas ja fa un cert temps (MATAS 1999, p. 612-613). 
En el volum segon del Corpus des émaux méridionaux hi ha dues fitxes separades, una per cada peça, però s’hi 
accepta la possibilitat d’identificar-les (DABROWSKA 2011a i 2011b). 
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l’època d’apogeu de l’obra llemosina a començaments de segle XIII, bellament esmaltat amb 

domini de tonalitats blaves, i ornat amb una estilitzada figura de lleó, de forma gràcil i 

sinuosa i dotat d’una bella crinera geometritzada, tot plegat amb una evident voluntat 

decorativista. La cua li és mossegada pel cap de serp amb què acaba la voluta, com és 

habitual en tota la llarga sèrie de bàculs llemosins que comparteixen aquesta figuració338.  

 

Un altre dels bàculs catalans conservats, aquest novament de producció local, és una 

robusta peça d’estany que es va localitzar, junt amb el calze i la patena que hem esmentat 

més amunt, dins de la tomba catedralícia de l’arquebisbe de Tarragona Bernat d’Olivella, 

mort el 1287339. El seu estat fragmentari, i molt erosionat, impossibilita valorar-ne 

l’execució original, potser no tan maldestra com ara sembla. Disposa d’un pom inferior 

sobredimensionat, a l’equador del qual deurien anar (perquè hi ha petites concavitats 

buides) petites pedres o perletes de vidre de colors, i del qual neix una voluta poc esvelta, 

que s’enrotlla en una doble espiral. Culmina amb un cap de rèptil, que sembla connectar 

amb els braços d’una creu, pràcticament inapreciable per causa del mal estat. La peça 

exemplifica la producció de bàculs en estany, dels quals hi ha menys informació que 

respecte d’altres peces obrades amb el mateix metall340.  

 

Cal no oblidar els bàculs d’ivori, que eren així mateix abundants tot i que es conserven molt 

escassament. Solien utilitzar-se per a l’aixovar funerari, com testimonia el que va pertànyer 

al bisbe de Tortosa Arnau Jardí, que es va localitzar l’any 1940-1942 a l’ossari d’aquest 

prelat341. És una peça de gran interès, que es relaciona molt directament, per tècnica i estil, 

amb diversos bàculs provençals342. Tot fa creure que es tracta, doncs, d’un producte arribat 

a Tortosa amb la vinguda del bisbe Gaufred d’Avinyó. El tema figuratiu que presideix la 

                                                 
338 Metàfora, segons apuntava ja Marquet de Vasselot, de la lluita entre el Bé i el Mal, simbolitzats 
respectivament pel rèptil (que al�ludiex a la transformació de la vara d’Aaron, a: Èxode 7:9-13) i el lleó que 
rugeix, imatge de l’Anticrist (MARQUET DE VASSELOT 1941, p. 95). 
339 CAT-58. Excepcionalment es conserva la vara inferior, que era de fusta (i que no he vist). L’argolla que 
uneix la vara i la crossa superior sembla que no és d’estany (peltre) sinó de coure (RAMON 1989). 
340 No n’he localitzat cap a les fonts catalanes. Hi ha, en canvi, una representació d’un bàcul que podria ser 
d’estany (ho dic per la senzillesa compositiva i per la coloració, però ja reconeixo que és tant o més probable 
que es pretengui dibuixar un bàcul de plata) en una bonica caplletra d’un còdex procedent del monestir de 
Sant Cugat amb el comentari d’Agustí a l’Evangeli de sant Joan (fig. 6.51) (ACA Sant Cugat ms. 21). 
341 És pràcticament l’únic bàcul d’ivori conservat en territori català (QUEROL 1989b). És veritat que n’hi havia 
un altre a Roda d’Isàvena, de voluta simple i atribuït popularment a sant Ramon, que també va ser robat (com 
el bàcul llemosí) per Erik el belga i que tampoc no s’ha recuperat (DEL ARCO 1923, p. 40). Potser pot citar-se 
també el que es conserva a la col�legiata aragonesa d’Alquézar, de línies senzilles i que ha perdut l’escena de la 
voluta, perquè està vagament relacionat amb els bisbes de Tortosa, que van ser temporalment priors d’aquesta 
col�legiata entre 1148 i 1243 (DURÁN GUDIOL 1993, p. 298). 
342 Especialment amb el bàcul conservat a Sant Tròfim d’Arles, que va decorat amb una escena d’enterrament 
(BARRACHINA 1992a, p. 174). 
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voluta és certament enigmàtic. Presenta dues figures jerarquitzades que molt probablement 

es donaven les mans (perdudes), el què s’ha interpretat com una cerimònia feudal o bé com 

una imatge de consagració episcopal, motiu aquest que fóra certament adequat en un bàcul, 

però que veritablement costa d’identificar perquè les figures no mostren atributs religiosos 

clars. La diferència d’edat entre els personatges també s’hauria de tenir en compte a l’hora 

d’identificar el motiu, que podria tenir a veure amb algun tipus d’experièncian formativa. 

 

L’absència a Catalunya de tallers dedicats a la talla de l’ivori deuria motivar que s’imitessin 

aquest tipus de crosses amb altres materials més modestos i, sobretot, més a l’abast, 

especialment en fusta. D’aquestes en coneixem almenys tres a Catalunya, tots localitzats en 

context funerari. Un de força senzill es va trobar a la tomba de sant Bernat Calbó, a la 

catedral de Vic; va ser mig destruït el 1936, però les seves restes es conserven encara al 

Museu Episcopal343. Un altre va localitzar-se a Tortosa, en el sepulcre del bisbe Gaufred, 

peça senzilla però d’estructura molt harmònica i fina, que tal vegada fou encarregada pel 

prelat durant el seu govern episcopal, a mitjan segle XII344. El més espectacular dels tres és, 

però, el bàcul de fusta daurada i policromada (cal recordar que també els ivoris es dauraven 

parcialment) trobat a la tomba de l’abat de Sant Cugat del Vallès Guerau de Clasquerí (fig. 

6.52)345. Va decorat a amb l’Agnus Dei, acompanyat per dos ocells columbiformes i afrontat 

al cap de serp amb què, com és tradicional, acaba la voluta. És pertinent la comparació feta 

ja per Manuel Trens amb el conegut bàcul d’ivori del bisbe Jacques de Vitry (fig. 6.53), 

conservat a Namur, si bé de bàculs eboraris amb aquest tipus d’imatges se’n conserven en 

abundant nombre, generalment considerats de procedència siciliana o almenys basats en 

models àrabo-sicilians346. 

 

 

 

 

                                                 
343 Núm. inv. 10613. Gudiol en publicava una il�lustració que mostra la seva forma original (GUDIOL 1902, p. 
262). Els fragments van ser exhibits en l’exposició que, l’any 1980, celebrava el centenari del naixement del 
sant (GROS & ORDEIG 1980, p. 139). 
344 SEGARRA & GALINDO 1997, p. 122  
345 Vegeu: MARTÍ I BONET & FIGUEROLA 1992. La policromia inclou el senyal heràldic dels Clasquerí: camper 
d’or amb bordura de peces de sable, i campana també de sable. 
346 Vegeu la reflexió i el catàleg de peces (incloent els bàculs de Roda i d’Alquézar), a: GALÁN 2005, II, p. 454-
460. Per al bàcul de Jacques de Vitry, més concretament: DIDIER & TOUSSAINT 2008, p. 278-279. Entre les 
peces conservades de tipologia relativament similar, hi ha per exemple un bàcul de la Fundación Lázaro 
Galdeano de Madrid (núm. inv 15894). 
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6.4.2. Altres objectes 

 

Una vegada repassats els bàculs, cal fer esment encara de les pintes litúrgiques, una breu 

referència a les quals servirà per a cloure aquesta llarga panoràmica sobre d’orfebreria 

religiosa. Les pintes eren utensilis habituals en les esglésies d’època romànica; s’hi 

pentinaven els oficiants de la Missa per tal d’evitar la caiguda de cabells a les espècies 

eucarístiques, i eren peces sovint força sofisticades. Solien ser de format doble i es 

realitzaven sobretot d’ivori, que tot sovint es decorava profusament amb dibuixos gravats o 

pintats, com es veu en la notòria sèrie de peces conservades arreu d’Europa. En bona 

mesura aquestes pintes eren productes de tallers eboraris de context islàmic que es 

reaprofitaven àvidament a Occident o que de vegades es produïen ja directament per a una 

clientela cristiana347. A la catedral de Roda d’Isàvena se’n van conservar dues de prou 

notables, que també va robar Erik el belga l’any 1980 i que no s’han recuperat. Una d’elles 

duia una decoració tallada (un bisbe i una gasela en les respectives cares) i era aparentment 

d’origen egipci, del segle X (fig. 6.54). En l’altra, la decoració era pintada, i a base de motius 

zoomorfs; es correspon amb un tipus de producció ben coneguda, pròpia dels tallers 

eboraris àrabo-sicilians348.  

 

Les fonts catalanes evoquen algunes altres pintes, és veritat que no gaires (com és normal, 

no es reportarien les obrades amb materials humils, com ara l’os o la fusta), 

fonamentalment en inventaris eclesiàstics: n’hi ha quatre a Ripoll, una a Sant Vicenç 

d’Estopanyà, i una altra és reportada en l’inventari de la catedral de Roda d’Isàvena de 

finals de segle XII, peça que caldria potser identificar amb una de les pintes desaparegudes 

modernament349. La menció potser més interessant és, però, en un testament de principis 

de segle XI atorgat pel jutge vigatà Dacó, que llega la seva pinta eburnea a un dels seus 

marmessors, Guifré350. Hom pot preguntar-se sobre la funció de la pinta, i plantejar la 

possibilitat d’un ús no necessàriament sempre ritual, és a dir de context privat (o de context 

múltiple, com passa en tantes ocasions). 

 

 

 

                                                 
347 GALÁN 2005, II, p. 439-446. 
348 Una panoràmica sobre les pintes islàmiques, amb esment d’aquests exemplars ribagorçans: GALÁN 2011, 
p. 35-36, 39. 
349 DOC-53, 164 i 196. 
350 DOC-21. 
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6.5. Nota final: la imatgeria en metall 

 

He deixat expressament fora de tot aquest estudi dels objectes d’orfebreria d’àmbit religiós 

les estàtues de mitjà o gran format elaborades amb metall. Encara que, tècnicament, 

aquestes imatges poden considerar-se peces orfebres, els seus trets formals i les seves 

funcions tenen a veure sobretot amb l’art escultòric, i prefereixo no obrir encara un altre 

front d’estudi (n’hi ha tants...), dins el qual caldria analitzar detalladament les dues 

marededéus de plom (o estany) que es conserven de procedència catalana, la de Tuïr i la de 

Plandogau, que probablement són arribades des de la regió de l’Alvèrnia351. 

 

Més a prop de l’orfebreria que de l’estatuària metàl�lica hi ha, és veritat, la petita imatgeria 

obrada amb materials preciosos, que tot sovint exerceix com a reliquiari i és especialment 

habitual i característica de la plena Edat Mitjana. La presència d’aquestes peces a les fonts 

documentals catalanes és enormement vaga i discutible. De fet, només alguns esments 

ocasionals tardans podrien fer al�lusió a una figureta d’aquest tipus, encara que penso que 

és més probable que refereixin a plaques o tauletes metàl�liques amb imatges repussades o 

esmaltades. Es tracta, en tot cas, d’una magestatem argenti que la reina Maria de Montpeller va 

llegar l’any 1211 a l’església de Santa Maria de les Taules de la ciutat llenguadociana352. Uns 

anys més tard, una imatge o placa similar (una magestat dargent) es documenta entre les peces 

de la capella reial del fill de Maria, Jaume I; no pot pas descartar-se que no es tracti de la 

mateixa353. 

 

Sens dubte, deurien arribar a Catalunya les característiques imatges de la Verge produïdes 

pels tallers llemosins, que van difondre’s arreu d’Europa segons testimonien avui les 

nombroses peces conservades354. Només conec que se’n conservés una fins a l’època 

moderna, la molt estimada Mare de Déu de Bellulla, que curava les malalties oculars i que 

va presidir fins al 1835 l’antic santuari homònim de Canovelles, al Vallès355. La imatge, 

                                                 
351 Vegeu capítol 3, p. 174-175. 
352 DOC-202. La reina llega també diverses magestatem de cera (d’entre 50 i 30 lliures cadascuna). Ha de tractar-
se de petites estatuetes donades com a exvots, segons un costum documentat almenys des de mitjan segle XI 
però amb especial incidència a la baixa Edat Mitjana (BISOGNI 2002). 
353 DOC-221. 
354 Aquetes petites imatges es produïen en gran nombre, com a imatges d’altar (GAUTHIER 1993). La 
producció probablement neix cap a mitjan segle XIII, de l’evolució de la tradicional figuració d’aplic (NOTIN 
2010, p. 91-94). 
355 El santuari havia estat durant segles un convent dominic. En secularitzar-se, els frares s’endugueren la 
imatge (o potser la van vendre), però el 1872 va ser recuperada d’un altre convent a Barcelona, i va ser 
instal�lada a la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, on va restar fins al 1936 (CANYAMERES 1959, p. 56). 
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descrita amb detall per Narcís Camós de la Peña i per algun altre erudit de la mateixa 

centúria356, va desaparèixer l’any 1936 i només es pot recordar a partir d’algunes fotografies 

antigues (fig. 6.55), en les que s’entreveu una peça llemosina tardana, que sembla de molt 

avançat el segle XIII357. 

 

 

 

                                                 
356 CAMÓS 1766, p. 76. Vegeu també el devotíssim text de Tomàs Palmerola, de principis de segle XVIII, que 
explica la llegendària inventio de la imatge i afirma, un xic vagament, que la primera notícia de la imatge data 
del 1216 (PALMEROLA 1712, p. 13-14). En tot cas, consta documentalment que la capella existia el 1279. 
357 No crec pas que pugui identificar-se amb una figureta (similar però amb diferències significatives: volums, 
plecs, corona, pedestal) que és propietat del Louvre, tal i com va proposar –cal reconèixer que amb molt 
prudència– Francesca Español fa uns anys (ESPAÑOL 2001, p. 110, n. 80). 
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CAPÍTOL 7 

L’orfebreria profana 
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Le graal, qui aloit devant, / de fin or esmeré estoit; / pierres precieuses avoit1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mancança absoluta de testimonis físics, vull dir la total absència de peces conservades, 

dificulta enormement l’estudi de l’orfebreria profana a la Catalunya plenomedieval, així com 

la correcta apreciació de la seva importància. Per descomptat, l’absència d’obres arribades 

als nostres dies és un fenomen comú a tot Europa, on la conservació d’objectes orfebres de 

context no religiós és veritablement escassa. Tot plegat contrasta amb les abundants 

notícies textuals que hi refereixen, i també amb una certa presència d’aquest tipus de peces 

en imatges artístiques que retraten ambients cortesans (en miniatura especialment), que 

ofereixen testimoni inequívoc de la seva àmplia difusió. Les aproximacions 

historiogràfiques a la qüestió són igualment molt modestes. En realitat, l’orfebreria profana 

se sol abordar des d’una perspectiva cronològica més àmplia, que inclou tota l’Edat 

Mitjana, de manera que el focus queda sempre emfàticament orientat cap als segles 

tardomedievals, que sí que proporcionen un catàleg d’obra conservada raonablement 

extens. Aquesta perspectiva general tendeix a dificultat la correcta percepció del fenomen 

en l’època romànica, que s’aborda sempre només dins d’un vague capítol de “precedents” i 

a la qual s’apliquen categories impròpies, perquè les diferències entre els períodes medievals 

solen ser sensibles i molt rellevants, tot sovint insalvables2. 

 

                                                 
1 Del Conte del graal, versos 3232-3235 (CHRÉTIEN DE TROYES 1994, p. 765). 
2 Dit això, no cal sinó valorar l’esforç de les aproximacions panoràmiques a la qüestió, que són francament 
escasses des del punt de vista europeu, i manquen absolutament en la historiografia dedicada a l’art medieval 
català; és veritat que Gudiol hi dedica diversos capítols, amb dades documentals de notable interès, en l’estudi 
no publicat de L’Orfebreria catalana desde’l segle IX al XVIII (GUDIOL, inèdit). Cal destacar, naturalment, les 
aportacions de Robert W. Lightbown, que ofereixen visions de notable riquesa tant de tipus general 
(LIGHTBOWN 1978) com sobretot en relació específica amb la joiera (LIGHTBOWN 1992). També hi ha 
recollides dades i exemples diversos, des d’una òptica especialment britànica, en dos llibrets de John Cherry 
editats pel British Museum, tots dos amb traducció castellana, respectivament dedicats a les arts decoratives 
(CHERRY 1991) i a l’anàlisi del treball i estatus dels orfebres (CHERRY 1992). 
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Dins del concepte, una mica dispers, d’orfebreria profana, s’inclouen tots els objectes 

sumptuaris de base metàl�lica la funció dels quals està fonamentalment desvinculada de l’ús 

eclesiàstic. Això no significa que aquests objectes no puguin documentar-se també en 

context eclesiàstic, com a part de la vida quotidiana dels homes i dones que participen de la 

vida religiosa, però en tot cas no exerceixen cap tipus de funció dins del cerimonial litúrgic 

o de l’entorn físic específicament associat amb el culte.  

 

D’entrada, sembla raonable establir una primera divisió entre les dues principals categories 

de peces d’aquest tipus que es produeixen en època medieval: la vaixella i els objectes 

d’ornamentació. La primera categoria inclou tot l’ampli espectre d’atuells i receptacles de 

vaixella de luxe, elaborats principalment en plata i que formen clarament el gruix principal 

d’allò documentat. La segona és una mica més àmplia, i l’he catalogada aquí sota l’epígraf 

genèric de “objectes d’ornat i luxe personal”, tot incloent-hi especialment les joies, que en 

són la part predominant, però també d’altres objectes de luxe com ara alguns estris del 

tocador femení, els ornaments dels arnesos de les cavalleries, i en darrer terme els jocs de 

taula. 

 

Tots aquests objectes eren molt presents en la vida quotidiana de les classes acomodades de 

l’època romànica i, com deia, abunden notablement en les fonts documentals conservades 

als arxius catalans o que fan referència a Catalunya. Apareixen especialment, com és lògic, 

en els tipus diplomàtics més directament relacionats amb l’esfera privada de la vida dels 

homes i dones medievals. En aquest sentit, els testaments conservats ofereixen un ampli 

ventall d’informacions sobre aquests objectes, i revelen amb molta claredat la importància i 

el valor que els era conferit3. En aquests testaments, els objectes profans tendeixen 

significativament a ser llegats a familiars i persones pròximes al difunt, juntament amb 

d’altres elements característics del patrimoni privat en època medieval, com són les peces 

de vestuari i de decoració tèxtil, o els elements del mobiliari domèstic. D’altres tipologies 

documentals forneixen també algunes notícies interessants, menys abundants però a 

vegades d’especial significació, tals com els inventaris privats (també en els inventaris 

eclesiàstics, però, hi ha tot sovint peces profanes), les actes de compra-venda, i 

ocasionalment també algunes actes o sentències judicials. 

 

                                                 
3 Gairebé un noranta per cent de les 120 notícies sobre orfebreria profana que reporto aquí (Vegeu apèndix I) 
provenen, en efecte, de testaments. Vegeu també: DURAN-PORTA 2014c. 
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A l’hora d’analitzar tots aquests documents, cal distingir sempre bé entre les peces profanes 

d’orfebreria i les peces elaborades amb materials no sumptuaris. Això és especialment 

rellevant en relació amb la vaixella, perquè els propietaris de vasos de luxe naturalment 

sempre disposaven també de serveis de taula més modestos, fabricats en fusta, fang o 

metalls humils (ferro, llautó). En general, les obres de luxes són esmentades sempre com a 

tals, recalcant de manera explícita el material de què estan fetes; l’èmfasi en l’adjectivació 

insisteix en el valor material de l’objecte, i és aquest valor material allò que determina 

justament la seva menció concreta en els escrits. Només en casos excepcionals, quan es 

dóna notícia de conjunts veritablement amplis d’atuells preciosos, se substitueix l’esment 

individual per denominacions genèriques, en les que s’utilitzen expressions com ara vascula 

o vasa argentea, o bé vascula aurea et argentea, i més ocasionalment mobile auro et argento. De 

vegades els documents testimonien també la presència de vaixella elaborada amb materials 

menors. Aleshores, les mencions són pràcticament sempre generals (vascula), i es comprèn 

que no sigui necessari esmentar els materials amb què estan obrades les peces. Són 

habituals en els testaments, per exemple, les deixes conjuntes de vascula maiora et minora, on 

s’inclouen efectivament atuells de cuina (minora) que sembla que eren sobretot de fusta, 

juntament amb objectes de petit mobiliari dedicats a l’emmagatzematge, típics de les llars 

de l’època (maiora). 

 

Una vegada destriada aquesta informació en els textos, pot afirmar-se que els objectes 

sumptuaris apareixen àmpliament documentats en les fonts catalanes. El repàs d’aquestes 

fonts serà lògicament la base del present capítol, en el qual procuraré de definir i descriure 

les diverses tipologies d’objectes d’ús profà que existien a (o que es coneixen per a) 

Catalunya. Malgrat que la mirada serà inevitablement esbiaixada, tenint en compte que res 

no s’ha conservat, val la pena no menystenir la importància d’aquesta orfebreria profana en 

el context cronològic que ens ocupa, i tenir en compte que la seva abundància documental 

revela una presència veritablement quotidiana d’aquestes peces, que formaven part de 

l’entorn habitual de les classes acomodades d’una manera diferent, més intensa i pròxima, 

que no pas la dels objectes religiosos. 

 

Una qüestió a tenir en compte d’entrada són les similituds tipològiques entre l’orfebreria 

profana i la religiosa, que ens adverteixen de les dificultats d’establir una frontera ferma 

entre un i altre àmbit productiu. És prou sabut que algunes obres d’època romànica que 

tradicionalment s’han considerat utensilis d’ús litúrgic són en realitat peces de vaixella laica. 
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Cas paradigmàtic és l’anomenada “copa de Carlemany” del tresor monàstic de Saint-

Maurice d’Agaune (fig. 7.1), habitualment considerada com un cibori eucarístic4 però que 

de fet és un objecte profà (malgrat la imatgeria repussada de tema cristològic, amb un cicle 

d’Infància), per al qual s’ha volgut apuntar una curiosa funció pedagògica que resulta si més 

no suggeridora5.  

 

Així mateix, les representacions contemporànies d’objectes profans reflecteixen l’ús de 

paradigmes formals idèntics als d’obres d’àmbit religiós, i de vegades és impossible en 

aquestes representacions identificar el marc funcional d’aquestes obres sense tenir en 

compte l’escenari de context. Ni tan sols l’argumentari decoratiu és sempre un indicador 

eficaç de la funció profana o religiosa d’un objecte, en primer lloc perquè abunden els 

ornats de tipus vegetal o a base d’estilitzacions geomètriques que s’adiuen amb qualsevol 

context, profà i religiós, i en segon lloc perquè la imatgeria profana pot ser fàcilment 

assumida en objectes de caràcter litúrgic, i a la inversa, la decoració amb escenes religioses 

sabem que era molt habitual en els ambients cortesans. Encara cal tenir en compte una 

darrera qüestió, i és que la proximitat tipològica permetia l’intercanvi de funcions, és a dir el 

pas d’un objecte del context domèstic a l’esfera religiosa (potser un xic més difícilment a la 

inversa). Hi ha nombrosos casos documentats d’aquests traspassos, de vegades sense 

necessitat d’intervenir físicament sobre la peça i de vegades, potser més sovint, realitzant-hi 

una lleugera reforma o transformació per a adequar-la a la nova funcionalitat6. 

 

Especialment en relació amb els vasos i utensilis de la vaixella, la proximitat formal entre les 

peces profanes i les religioses no deixa de ser especialment comprensible, perquè l’utillatge 

litúrgic cristià neix, ja en època tardoantiga, precisament de la reutilització religiosa dels 

utensilis domèstics habituals en les cases romanes. Aquesta “cristianització” de les peces té 

                                                 
4 Skubiszewski incloïa la peça en el seminal llistat de grans copons conservats d’època romànica, per exemple 
(SKUBISZEWSKI 1965, p. 13). El catàleg d’una recent exposició de l’espectacular tresor d’Agaune al Louvre 
forneix un estat de la qüestió perfectament actualitzat sobre la peça (ANTOINE-KÖNIG 2014a). 
5 Hipòtesi plantejada fa temps (HESLOP 1988, p. 186), sobre la que s’insisteix en la fitxa del catàleg esmentat 
en la nota anterior (ANTOINE-KÖNIG 2014a, p. 98). Darrerament s’ha posat de relleu una similar dimensió 
didàctica en alguns altres objectes de vaixella medieval, per exemple en una sèrie de bacines de bronze del 
segle XII decorades amb escenes mitològiques (COHEN & SAFRAN 2006), o en el més tardà i prou cèlebre 
Studley Bowl, un petit vas de plata que data de cap al 1400, conservat al Victoria & Albert Museum de Londres, 
i que té la superfície ornada amb les lletres de l’alfabet (WILIAMSON 2002, p. 224-225). 
6 Un exemple d’això últim, a principis del segle XI, es coneix en relació amb el bisbe Meinwerk de Paderborn, 
protagonista d’una coneguda anècdota, prou divertida (la prenc de: DODWELL 1996b, p. 184). Meinwerk 
manlleva una rica copa profana de l’emperador Enric II, i per impedir que aquest la reclami, avisa un orfebre 
per a què la transformi ràpidament (en una sola nit) en un calze, que l’endemà utilitza per a la missa. Enric 
reconeix evidentment la copa i acusa (amb raó) el bisbe de lladre. Meinwerk, però, critica l’avarícia del príncep 
i adverteix que la copa, ara, és ja al servei del Senyor. La història és probablement apòcrifa, és clar, però 
significativa dels usos dels objectes de metall.  
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un cert sentit teològic, per causa de les vinculacions simbòliques del ritual cristià amb els 

afers alimentaris, entenent que la Missa ve prefigurada pel Sant Sopar, al seu torn relacionat 

amb la celebració de la Pasqua jueva amb un àpat ritual7. A la vegada, però, deriva d’una 

circumstància que el cristianisme hereta del món pagà: l’hàbit d’oferir els atuells de la 

vaixella de luxe com a exvot als santuaris, on eren directament sacralitzats i emprats també 

en les pràctiques de culte8. Com en tantes altres circumstàncies, el cristianisme repeteix 

hàbits pagans, i en tot cas no deixa de ser pertinent d’observar com es produeix un 

simptomàtic moviment circular, perquè si l’origen de l’utillatge litúrgic de les esglésies 

cristianes es troba en la vaixella profana d’època romana o tardorromana, després la vaixella 

domèstica d’època medieval pren tot sovint com a model tipològic aquest utillatge litúrgic 

(excepte en alguns casos, és clar, en què és hereva de les mateixes tradicions profanes de 

l’Antiguitat). 

 

Un altre factor de proximitat entre la vaixella profana i els utensilis religiosos és el 

predomini de la plata com a material estructural. És veritat que el cost elevat i les dificultats 

intrínseques en l’aprovisionament d’or és un factor condicionant al respecte, però no pot 

oblidar-se el pes de la tradició antiga i tardoantiga en l’ús distintiu de la plata per als atuells 

profans, i en el caràcter de marcador social que aquesta realment tenia. Cal dir, per contra, 

que en l’àmbit de la joieria la presència de l’or és més habitual, i juntament amb les pedres 

precioses és el material que cal considerar d’ús estàndard en aquest àmbit, tant pel què fa a 

les peces vinculades a la indumentària (fermalls i agulles), que eren especialment habituals, 

com pel què fa a les joies que adornen directament el cos, entre les quals com veurem 

predominen els anells, d’ús especialment masculí i eclesiàstic. Precisament, la utilització 

simbòlica dels anells com a atributs de dignitat eclesiàstica és una altra via de contacte entre 

l’orfebreria religiosa i la profana, via en la qual el trànsit entre un i altre món es produeix de 

manera encara més franca i senzilla, com veurem de seguida9. 

 

Dit tot això, també cal reconèixer que en termes generals (i amb alguna possible excepció) 

l’orfebreria profana deuria ser menys luxosa que la de context eclesiàstic, especialment pel 

què fa a l’afegit d’elements ornamentals a l’estructura metàl�lica dels objectes. Aquests 

                                                 
7 Si bé la relació entre la Santa Cena i el seder de la Pasqua jueva és discutida modernament per l’anomenada 
 Tercera Recerca sobre el Jesús Històric, que sol considerar l’àpat de Jesús i els apòstols al marge del ritual jueu 
(PUIG I TÀRRECH 2004, p. 490). 
8 Aquesta pràctica explica perquè bona part dels objectes d’ús litúrgic cristià eren pràcticament idèntics a les 
peces profanes: culleres, canadelles, copons, calzes i patenes, etc. Sobre tota aquesta qüestió: LEADER-NEWBY 
2004, p. 80-82. 
9 L’ús de l’anell com a atribut episcopal es documenta des del segle VII (CHERRY 2003, p. 208-209) 
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elements afegits (pedres, esmalts, aplicacions) deurien ser molt poc habituals en la vaixella i 

tampoc no semblen gaire abundants en la resta de materials reportats, tal vegada amb 

l’excepció dels anells, que sí que podien anar decorats amb petites gemmes. També és fa 

difícil d’assegurar que l’orfebreria profana produïda a Catalunya inclogués algun tipus de 

decoració repussada o gravada al metall, decoració que en tot cas no s’evoca mai en les 

fonts documentals, i que per tant no coneixem de cap manera. Si fos el cas, semblaria lògic 

pensar en un predomini de motius de base geomètrica i sobretot vegetal, com els que per 

altra banda trobem en algunes peces religioses. Penso especialment en la decoració del 

bonic calze de Casesnoves, ornat amb un fris continu de roleus d’inspiració clàssica molt 

sobris i elegants, i ho faig perquè es tracta d’un objecte en forma de copa que no 

desentonaria gens en un context profà, malgrat que per l’indret on es va localitzar, dins del 

peu d’altar de l’església de Sant Salvador de Casesnoves, la seva funció religiosa sembla 

assegurada10. 

 

 

 

7.1. La vaixella sumptuària 

 

Les peces de vaixella de luxe són, com abans deia, clarament predominants entre les 

tipologies d’objectes d’orfebreria profana presents a les fonts. Ofereixen, a més, un 

repertori formal especialment ampli, més ric i variat del què sembla a primera vista, en 

relació amb el qual no pot sinó lamentar-se la quasi absoluta manca de peces conservades 

del context cronològic amb què tractem aquí. 

 

Els atuells metàl�lics són bàsicament obrats en plata, i només en casos molt excepcionals en 

or. També són ocasionals els esments a metalls menors, com el coure, l’estany el llautó i 

fins i tot el ferro, perquè els vasos fets amb aquests materials no es consideraven prou 

rellevants per a ser expressament citats en els textos. En termes generals, es fa difícil pensar 

que la vaixella de plata pogués utilitzar-se a diari, i és més probable creure que es reservava 

per a banquets especials, sempre tenint en compte que una de les seves funcions principals 

era la reserva econòmica i que, per tant, la sola possessió de les peces tenia ja un objectiu 

indiscutible, al marge del seu possible ús. En definitiva, els serveis habituals en les cases 

nobles, fins i tot a les comtals, havia de ser principalment format per peces de fusta, així 
                                                 
10 CAT-1. Cal recordar que va acabar exercint de reliquiari, amb una lipsanoteca de fusta al seu interior. 
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com també fets amb els esmentats metalls menors11. Potser també hi havia, en algun cas, 

utensilis de vidre, material que de tota manera tenia un valor considerable i que caldria 

considerar com de luxe. La ceràmica, per contra, no sembla que s’utilitzi especialment, en la 

vaixella, durant l’època plenomedieval12. 

 

En l’anàlisi de la vaixella hi ha una qüestió important a tenir en compte d’entrada, que és la 

notable diversitat terminològica amb què es designen els atuells. Tot i que és difícil 

assegurar res, aquesta diversitat fa pensar que la relació entre el tipus de recipient i el seu 

nom no sempre és precisa o específica. Malgrat que algunes formes són evidentment 

identificables amb facilitat, sovint conceptes lèxics diferents poden ser emprats per a 

designar vasos idèntics, i alhora res no impedeix de pensar que un mateix nom pugui ser 

aplicat també a objectes sensiblement distints; l’exemple dels atuells per al rentatge de les 

mans a taula, que veurem després, il�lustra perfectament aquesta complexitat lèxica 

(bacines, aiguamans, concas, pelves). L’anàlisi d’aquesta polisèmia múltiple és força complicat, 

i més propi dels estudis filològics que no pas dels històrico-artístics. L’etimologia, per altra 

banda, no sempre ajuda a superar les dificultats, especialment quan els vocables emprats no 

provenen de la tradició llatina clàssica, cosa que passa de manera habitual, una mica 

sorprenentment. 

 

 

7.1.1. Vasos per a la beguda 

 

Cal potser iniciar la panoràmica sobre la vaixella amb els recipients que tenen a veure amb 

la ingesta i l’emmagatzematge de líquids, és a dir vasos, copes i ampolles, perquè són els 

més abundants en les fonts, i cal creure també que eren les peces de vaixella que més es 

tenien de plata. És també probable que s’utilitzessin de manera més quotidiana que d’altres 

tipus d’atuells preciosos, i en tot cas són indiscutiblement els objectes que més s’empraven 

com a dipòsits de material metàl�lic susceptible de moure’s en el mercat, com fa palesa la 

seva presència habitual en compra-vendes, empenyoraments o donacions. A més, 

significativament, les diverses tipologies de vasos semblen també més clarament codificades 

en els textos, i els termes amb què s’identifiquen corresponen de manera raonablement 

                                                 
11 Per posar un exemple, en el testament de la comtessa de Pallars, Valença de Tost, s’esmenten vasa ferrea, 
herea et lignaea (DOC-124). 
12 A la Baixa Edat Mitjana, en canvi, esdevé un material bàsic. No sembla que es difongui de manera 
generalitzada fins a ben entrat el segle XIII (RIERA I MELIS 1993b, p. 14). 
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segura a peces de tipologies diferenciades. Per contra, la utilització del concepte vasa, 

sempre en plural, té un sentit genèric i inclou qualsevol tipus de recipient, tant de context 

profà com religiós. 

 

**  ** 

 

Un primer model de vasos de presència habitual en les font és el que es designa amb el 

terme d’anap, vocable aparentment d’origen germànic (hnapf) i que es coneix ja de manera h 

habitual en el baix llatí (hannappus)13. En la documentació catalana apareix indistintament 

amb la forma “anap” o “enap”, i identifica un got o bol ample i de baixa estatura, format 

per un peu circular de dimensions reduïdes i per una cassoleta hemisfèrica de vores més 

aviat baixes, sense nanses. A diferència d’altres vasos més estrets, els anaps deurien 

permetre fer la corresponent rebaixa del vi amb aigua, i és probable que en certa manera 

s’usessin específicament per a aquesta funció, com es desprèn d’alguns textos14. Els anaps 

documentats són generalment d’argent, per bé que els de fusta deurien ser més nombrosos, 

com és normal15. En aquest sentit, potser caldria identificar tipològicament els anaps amb 

els mazers nord-europeus, elaborats amb fusta d’auró i sovint ornats amb elements 

accessoris de plata16. També cal reconèixer que en època tardomedieval (i més endavant 

encara) el mateix terme d’anap s’utilitza una mica com a vocable genèric per a tot tipus de 

copes i gerros, que poden arribar a ser de gran alçada i fins i tot tancats amb una peça de 

coberta17. 

 
                                                 
13 Per a l’etimologia d’aquest i d’altres termes segueixo l’exuberant Diccionarin Etimològic i Complementari de 
Coromines, que ofereix nombrosos exemples procedents de textos medievals (COROMINES 1980-2001, I, p. 
293-294). 
14 Hi ha un testimoni provençal especialment interessant, que em sembla que confirma perfectament aquesta 
funció. És en un vers d’un sirventès del trobador Peire Bremon Ricas Novas, que al�ludeix críticament a les 
minses capacitats literàries d’un trobador rival, tot retraient-li la manca d’originalitat en la composició de 
sirventesos: “Ben par c’ab broc los vers e qe’ls mesc’en enap!” (trad: Bé sembla que aboca els versos pel broc, 
i que els barreja en l’anap). La crítica ha subratllat certament el significat de la metàfora (DI LUCA 2008, p. 
300), però sense reconèixer la pertinent elecció de l’anap (i no d’un altre tipus de vas) per a consignar-la, que 
reforça la ironia del comentari. El context estròfic és el següent: “Mas ar vei q’al Sordel es pojat sus el cap / 
ab los sieus sirventes don fai tan gran aclap: / ben par c’ab broc los vers e qe�ls mesca en enap, / pero tuit 
semblan motz siei dit aprop en cap.” El sirventès tanca una cèlebre sèrie de sis composicions creuades entres 
Peire Bremon Ricas Novas i el famós trobador italià Sordel o Sordello (BERTONI & JEANROY 1916, p. 293-
296). 
15 Les peces de fusta, però (de qualsevol tipus), apareixen escassament en la documentació, i generalment van 
incloses sota el concepte genèric de vascula minora. Gudiol recull algunes mencions interessants entre els segles 
XII i XIII, per exemple el reconeixement d’un deute de 40 enapum de brugo et de arbucio (anaps de fusta de bruc i 
d’arboç) per part de l’anaper (enaperius) Uguet Borgonyó al ciutadà de Vic Bernat de Carcà (GUDIOL 1909b, p. 
745-746). 
16 Sobre el concepte de mazer, que tant identifica la fusta com el tipus de vas, vegeu capítol 1, p. 86-87. 
17 Una reflexió al respecte de la complexitat del mot, en context britànic tardomedieval: STRATFORD 2012, p. 
20-21. 
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Hi ha pocs anaps de plata conservats a Europa d’època plenomedieval, o per ser més 

precisos, pocs vasos d’època romànica que puguin identificar-se com a tals18. Probablement 

s’haurien d’esmentar alguns dels vasos del tresor de Dune, localitzat el 1881 a l’illa bàltica 

de Gotland, en particular un que es conserva al Museu Estatal d’Història d’Estocolm, que 

s’ha considerat de procedència anglesa (fig. 7.2)19. També una peça que sembla molt 

interessant però sobre la qual no he trobat gaire informació, que fa uns anys va ser posada a 

la venda per Sotheby’s a París (fig. 7.3); d’origen desconegut, la casa de subhastes la 

considerava francesa, i la datava cap a 118020. En context català, se m’acut per exemple de 

relacionar la tipologia amb un vas que apareix en un fragment de la decoració mural de 

l’església de Sorpe amb l’escena del banquet de Llàtzer i Epuló (fig. 7.4). Sostinguda per 

una donzella, la peça és d’una tonalitat blavosa que fa pensar en un objecte metàl�lic, encara 

que potser també podria ser de vidre21. 

 

D’entre els anaps d’orfebreria documentats a Catalunya, els més antics daten de finals de 

segle X. La primera notícia que he localitzat és en un testament del prevere urgellenc Deilà, 

que l’any 992 llegava un anap de plata i vint sous a Sant Pere de Roma22. Després, hi ha 

anaps en una bona colla de testaments tant de personatges laics com d’eclesiàstics (que els 

tenen per a servei particular, no pas per a ús litúrgic). Sempre es diferencien de les copes, 

que eren peces esveltes i de peu alt, i en alguna ocasió es caracteritzen lleugerament, com 

passa amb els anaps plans (anapos planos) citats a l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost23. 

En general, els anaps són objecte molt habitual d’empenyoraments i compra-ventes24. 

 

Curiosament, deixem de trobar notícies sobre anaps de plata a principis del segle XII, 

malgrat que la continuïtat en l’ús del terme és àmpliament testimoniada almenys fins al 

                                                 
18 Es conserven més peces d’èpoques posteriors, a partir del segle XIV. L’estudi de Robert Lightbown les 
estudia i n’ofereix nombroses il�lustracions (LIGHTBOWN 1978 20-24). 
19 Inventariat amb el número 6849:9, s’ha datat al segon quart del segle XII per analogia dels motius 
ornamentals amb peces escultòriques (STRATFORD 1984b, p. 284). Hi ha un estudi monogràfic de tot el 
conjunt de vasos del tresor de Dune, que no he pogut consultar (ANDERSSON 1983). 
20 Les fotografies online mostren una peça molt interessant, amb el centre amb un basilisc gravat i una peculiar 
estructura estrellada (CHEVALIER 2011). 
21 MANCHO 2008a, p. 299 
22 DOC-13. 
23 DOC-83. També s’esmenten uns altres anaps que són paucos ovem opera et copasal cobertrados (en l’edició de: 
CHESÉ 2011, I, doc. 89), descripció que no sóc gaire capaç d’interpretar. Bonnassie transcriu una mica 
diferent, però continua essent difícil comprendre el sentit del text: anapos paucos cum opera de cobrasal copertados 
(BONNASSIE 1979-1981, II, p. 237). 
24 En el testament de Sendred Miró (1065), per exemple, s’esmenten dos anaps de plata dels quals disposa el 
difunt com a penyora per un préstec (DOC-77). 
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segle XIII o XIV, sobretot per a peces de fusta25. Potser la desaparició del mot en relació a 

l’orfebreria es deu senzillament a l’atzar de la conservació de textos, o potser a partir del 

1100 els anaps de plata perden protagonisme perquè per als serveis de taula de luxe es 

prefereixen altres formes de vas, més decoratives. És difícil d’assegurar una o altra cosa. 

 

Un document en concret, per cert, revela també la presència a Catalunya d’anapers, és a dir 

de petits estoigs o safates destinats a la guarda de vasos, no només d’anaps sinó de tot tipus 

de recipients26. En la referència conservada, el testament del cavaller urgellenc Arnau 

Bernat, l’anaper en qüestió guarda sis cifos d’un material indeterminat (potser no són de 

plata, ja que no es posa cura en recalcar el material), que són llegats significativament a la 

taula dels canonges juntament amb una certa quantitat de pebre (ad tabula canonicis meo 

piper... et I anaper cum six cifos). La deixa confirma, certament, l’ús estrictament profà d’aquest 

tipus de peces, també en context eclesiàstic27. 

 

**  ** 

 

Encara més que els anaps, les peces de vaixella documentades en major nombre en les 

fonts catalanes són indiscutiblement els cifos (ciphos, scyphos, scifos)28. El terme designa un 

altre tipus de vas per a beure vi, la forma del qual difereix notablement de la de l’anap. Els 

cifos eren recipients de copa més o menys profunda, amb peu de certa elevació i proveïts 

generalment de dues nanses o agafadors laterals. Torna a ser difícil, tanmateix, de precisar 

la tipologia, i a la vista de l’abundància documental del terme és molt probable que 

s’utilitzés el mot per a designar gots de formes variades, però sempre de peu alt i amb 

nanses, element que deuria diferenciar-los concretament de les copes29. 

 

En principi, tant el nom com el format d’aquests vasos deriva més o menys directament de 

la vaixella de tradició clàssica, on els skyphos eren un tipus de recipient habitual, de 
                                                 
25 La vaixella de fusta del segle XIII és objecte d’estudi en un antic article de mossèn Gudiol, que repassa fonts 
documentals sobretot ausetanes (GUDIOL 1909b). D’esments a anaps de fusta n’hi ha nombrosos en fonts 
tardomedievals, tant en registres diplomàtics com en textos literaris (COROMINES 1980-2001, I, p. 294). 
26 Es tracta d’un objecte documentat arreu d’Europa, especialment a l’època tardomedieval, tant en 
documents llatins (hanaperium) com en llengües vulgars (fr. hanapier). Vegeu: DU CANGE 1883-1887, IV, col. 
162c. 
27 DOC-83. 
28 Utilitzo per a referir-me a aquests vasos la forma cifo, que em sembla la més pròxima al català (?), i que en 
tot cas, és prou freqüent en les fonts i perfectament reconeguda en el baix llatí (DU CANGE 1883-1887, II, col. 
327a). Mantindré en canvi (potser una mica arbitràriament) la forma clàssica skyphos quan identifiqui peces 
antigues. 
29 La diferència entre cifos i copes és perfectament explícita sempre; s’adverteix, per exemple, en el testament 
del levita urgellenc Oriol: remaneat ipsa copa simul cum ipso meo scipho argenteo (DOC-60). 
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dimensions reduïdes i sempre ansat, usat per al consum individual de vi. En origen es 

tractava de recipients ceràmics, però ja a la Grècia clàssica i encara més especialment a 

l’època romana el format va ser fabricat habitualment també en metalls preciosos, 

particularment plata, i convertit així en una de les peces característiques dels serveis de taula 

de luxe de l’aristocràcia d’època imperial i tardoimperial. Els skyphos metàl�lics, de vegades 

profusament decorats amb baixrelleus, també podien ser objectes de regal i de donacions a 

temples i santuaris, on eren convenientment emprats per a libacions sacres. Amb la difusió 

del cristianisme també les primeres basíliques i temples cristians empraren aquest tipus de 

vasos a manera de calzes, i és així que la documentació en referencia explícitament alguns al 

servei de les principals esglésies romanes. Tanmateix, aquí el terme sembla designar un 

tipus de recipient de dimensions més importants30, on es dipositava el vi de missa que havia 

de ser consagrat a l’altar, i des dels qual se servia als calzes ministerials, que eren més 

petits31. Malgrat això, els cifos medievals d’ús profà eren hereus del model de skyphos antic i 

no pas d’aquests grans calzes paleocristians que –una mica vagament– esmenten les fonts 

pontifícies. Així, les seves dimensions eren generalment modestes: no sembla que 

sobrepassessin els 15 cm d’alçada.  

 

En la documentació catalana, com deia, els cifos són abundantíssims. Apareixen en una 

cinquantena de documents, sobretot com a llegats testamentaris, i tot sovint en quantitats 

plurals. Alguna vegada, com en el testament del sagristà osonenc Guillem de Malla, un cifo 

s’ofereix per a ser utilitzat com a calze, no sabem si per tal de fondre’l i utilitzar la plata per 

a confeccionar la peça religiosa, o bé per ser reutilitzat directament, en el què seria un bon 

exemple del pràctic traspàs de vasos profans a l’esfera litúrgica32. El més habitual, cal 

reconèixer-ho, era que les peces es fonguessin. D’aquesta manera, quan es donaven vasos 

de dimensions importants podien fabricar-se perfectament diversos objectes eclesiàstics. 

Així s’esdevé, per exemple, en un altre testament de context vigatà, el de l’ardiaca Bernat, 

que llega un cifo a la catedral per tal que, de la seva plata, se’n facin dos calzes, un per a 

l’altar major i un altre per a l’altar de la cripta33. 

                                                 
30 A tenor de la quantitat de plata de què consten. Així, dos schyphos documentats al Liber Pontificalis com a 
regals de l’emperador Constantí a una petita església romana (el titulus Equitius) pesen deu lliures, per dues 
lliures la resta de calzes (CASEAU 2007b, p. 554). 
31 Aquesta és, almenys, la interpretació més habitual del terme scyphus, que apareix només ocasionalment, al 
Liber Pontificalis i que no sembla ja d’ús habitual al segle VI (DUCHESNE 1886-1892, I, p. CXLIV). El mot és 
utilitzat també a la Vulgata per a designar la forma de copa de determinades parts del canelobre obrat per 
Besaleel, al costat de l’arca de l’Aliança (Èxode, 37: 19), cosa que podria haver estimulat el seu ús analògic en 
el context de l’església primitiva (CASEAU 2007b, p. 557). 
32 DOC-211. 
33 DOC-155. 
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La gran majoria de cifos ressenyats són peces de plata, de les quals ocasionalment sabem el 

pes, com passa en el testament de Guillem de Malla suara esmentat (ciphum argenti II 

marchorum), o com veiem en un document comercial, una permuta de béns entre els comtes 

del Pallars i el monestir de Lavaix, en què s’esmenta un altre cifo de plata per valor de vint 

unces34. Hi ha també excepcionalment alguns cifos d’or, com el que posseïa Arnau Mir de 

Tost35, i alguns altres que es detallen de fusta però decorats amb elements auris, com els 

que la comtessa Ermessenda deixa l’any 1058 al papa de Roma (sciphos ligneos ornatos auro), 

que deurien ser peces especialment luxoses36. Per desgràcia, no s’ha conservat cap cifo 

d’època plenomedieval que permeti fer-nos una idea del format de l’objecte (o dit d’una 

altra manera, cap dels vasos conservats s’ha identificat específicament amb un cifo), per la 

qual cosa cal recórrer, amb totes les prevencions possibles, als vasos antics d’època romana, 

que almenys donen una pista sobre el format original de la tipologia37. 

 

**  ** 

 

Mentre que és relativament factible caracteritzar formalment anaps i cifos, quan els 

documents esmenten copes i de vegades vasos, termes de caràcter més genèric (o que han 

esdevingut genèrics) la identificació tipològica resulta més complicada. En particular, la 

diferència entre cifos i copes resulta difícil d’escatir, però sembla prou clar que aquesta 

diferència existia i era percebuda clarament en l’època, com acabem de veure. 

Possiblement, les copes tenien el peu més alt i decorat amb un nus o pom al centre, i potser 

també eren més profundes, amb l’obertura o vora superior estreta. O tal vegada la 

diferència fonamental era el fet que les copes no tenien nanses, element que sí que 

caracteritzava els cifos. 

 

En fi, de copes n’hi ha una trentena de documentades en els textos reportats aquí, 

testimoni de la seva difusió igualment notable. Naturalment les de fusta o de fang no 
                                                 
34 DOC-116.  
35 DOC-83. 
36 DOC-69. Sobre aquests cifos llegats per Ermessenda a Roma hi ha una llarga disquisició en la tercera part 
de la Crònica Universal de Jeroni Pujades, que vincula –una mica confusament– dits vasos amb els antics calzes 
suposadament de fusta del primer cristianisme (PUJADES 1829-1832, VII, p. 411-413). Difícilment, però, la 
deixa comtal pretenia subministrar calzes de fusta a Roma, en un moment en què l’ús dels metalls preciosos 
s’havia imposat completament arreu d’Europa. 
37 Es conserven nombrós scyphos de plata d’època romana en museus i col�leccions privades. Els menys 
ornamentats sembla que haurien de ser més pròxims a la forma dels cifos medievals d’ús domèstic, com per 
exemple els dos del tresor de Tívoli, del segle I aC (fig. 7.5), conservats al Metropolitan de Nova York 
(MILLEKER 2001, p. 56-57). 
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s’esmenten gairebé mai en les fonts, tot i que deurien ser encara més freqüents. Les copes 

de luxe eren pràcticament sempre de plata, i generalment es caracteritzen molt poc en els 

textos, tot just alguna vegada se’n considera les dimensions, sobretot quan cal diferenciar 

dues peces distintes. Així, en el testament del sagristà de la seu de Girona Guillem 

Terrades, una cupam argenteam maiorem va destinada al bisbe mentre que una segona copa 

més petita (cupa argenteam minorem) és llegada a Gaufred de Medinyà, que és un dels 

marmessors del difunt38. També hi ha documentades copes de mazer (és a dir de fusta, 

potser amb alguns elements metàl�lics) i en algun cas trobem una copa de vidre, si és així 

com cal interpretar el curiós concepte de chupa eraclia que es menciona en el testament 

sagramental del bisbe Sal�la d’Urgell (1010)39.  

 

Cal dir també que, a banda de les copes habituals esmentades en funció domèstica, n’hi ha 

també algunes de documentades en context religiós, per exemple emprades com a 

reliquiaris (III copas cum reliquias apareixen en l’inventari de Ripoll de l’any 100840) o per a la 

custòdia de les espècies eucarístiques (copa argentea ubi corpus Domini residet, als inventaris de 

Ripoll del 1047 i 106641). En aquest segon cas sembla raonable considerar que el vocable 

s’usa per a designar pròpiament el què seria un copó o cibori eucarístic, la forma del qual 

havia de ser similar a la de les copes profanes (igual com la forma dels calzes, de fet). Cal 

dir que els copons eucarístics anaven generalment tancats per una peça de coberta i no pot 

pas descartar-se que també les copes d’ús profà, almenys ocasionalment, incloguessin algun 

tipus de tapadora similar42. 

 

**  ** 

 

S’han esmentat fins ara només recipients per a la ingesta de líquids, que eren 

fonamentalment vi, que es bevia barrejat amb aigua per a suavitzar-ne el gust, i els efectes. 

Tanmateix els documents evoquen també com a peces sumptuàries les petites ampolles o 

gerretes tapades on es custodiaven aquests líquids. Aquestes gerres són designades a les 

fonts amb termes com ara ampulla o cannada, que són vagament sinònims. És veritat que 

                                                 
38 DOC-177 
39 DOC-23. L’adjectiu “eracli” es presta a molta confusió, si bé sembla que cal interpretar que descriu un 
objecte de vidre. Vegeu: capítol 3, p. 154, nota 46. 
40 DOC-20. 
41 DOC-53 i 79. 
42 Aquest tipus de copes tapades són freqüents a la Baixa Edat Mitjana. Una versió espectacular del tipus és la 
coneguda Copa de Santa Agnès, de finals de segle XIV, conservada al British Museum (LIGHTBOWN 1978, p. 
78-82). 
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tots dos mots s’utilitzen exactament igual per a designar ampolles utilitzades en context 

religiós (sobretot en funció de crismeres o de canadelles, com hem vist en el capítol 

anterior), que no necessàriament tenien formes específiques. Tanmateix, l’existència 

d’ampolles i objectes similars en context profà és igualment indiscutible, encara que els 

exemples en les fonts no són pas gaire nombrosos.  

 

S’esmenta una ampulla harrachia (de ferro) en el testament del jutge i sacerdot Dacó, de l’any 

1009, al costat d’altres estris d’ús personal, com ara bacines, culleres, una pinta i una 

tovallola43. El context profà queda encara més clar en el cas d’una ampolla de vidre 

mencionada en el testament d’una dona anomenada Adelaida, al costat d’altres estris 

clarament relacionat amb la cuina: un rastell i una curiosa paella de coure44. D’ampolles de 

plata també se’n documenten algunes, per exemple en el testament de Pere Bernat de Salt, 

sagristà de la catedral de Girona, on tanmateix el context profà resulta una mica discutible45. 

En el cas de les gerres identificades com a cannadas, l’ús profà és encara més evident. En les 

últimes voluntats del levita Ramon de la Seu d’Urgell, redactades el 1045, s’escriptura el 

llegat a la canònica catedralícia urgellenca de tots els utensilis domèstics que posseïa aquest 

ric personatge, és a dir de ipsas scutulas et cannadas et gradales et candelabros et scifos et mapas et 

tovallas et cum ipsos ferramentos46. El context és per tant inequívoc en senyalar l’ús domèstic 

d’aquestes cannadas, que cal entendre com a recipients per a l’emmagatzematge de líquids i 

probablement per a ser usats a taula, fins i tot de vegades directament per beure. 

 

La presència d’ampolles a les taules d’època plenomedieval és indiscutible, i es reflecteix 

ocasionalment en les arts pictòriques. Poden recordar-se especialment, en aquest sentit, les 

diverses imatges de banquet que hi ha a la Bíblia de Rodes, entre les quals una coneguda (per 

reproduïda) il�lustració del festí de Baltasar (fig. 7.6), així com també una miniatura de 

l’Homiliari de Sant Feliu de Girona que hi està relacionada, on diversos personatge entaulats 

beuen d’uns recipients esfèrics amb coll llarg molt característics, que són certament 

                                                 
43 DOC-21. 
44 Diria que és una de les primeres aparicions documentals d’una paella. Pel què fa al rastell, se sol identificar 
amb una eina a manera de petit rasclet, que en principi s’utilitzava per netejar l’arada de llaurar; en el context 
d’aquest document, més aviat sembla que es tracti d’un estri utilitzat a la cuina, potser a manera de petita 
forca (si bé no trobo pas enlloc aquesta accepció del vocable). 
45 DOC-136.  
46 DOC-52. No s’especifica ni la quantitat ni el material d’aquests objectes, que no necessàriament havien de 
ser peces de gran luxe. 
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ampolles encara que s’utilitzen directament per a la ingesta47. El material d’aquestes 

ampolles no ha de ser necessàriament metàl�lic, és clar; més aviat aparenten ser de vidre. 

 

 

7.1.2. Plats i estris per al menjar  

 

Menys abundants que els vasos i ampolles per a la beguda, tanmateix alguns recipients i 

utensilis vinculats a la ingesta d’aliments també formaven part dels conjunts de vaixella 

sumptuària medieval, i ofereixen algunes tipologies d’apreciable presència documental, així 

com una similar ambivalència entre la seva utilització en context profà i religiós.  

 

En la il�lustració que acabo d’esmentar de la Bíblia de Rodes hi apareix de manera molt clara, 

a banda de les ampolles i d’algunes copes, una gran safata en forma de coberta de vaixell, 

sobre la qual hi ha un animal rostit, potser un cabrit. Aquest tipus de safates s’anomenen, 

precisament per la seva forma, naus o –si eren més petites– navetes (com les utilitzades en 

context religiós per a la guarda de l’encens). En la imatge citada serveixen per a portar a 

taula la carn, però la documentació medieval, encara que tardana, tendeix a vincular-les a la 

retirada del menjar que els comensals no havien consumit durant l’àpat; totes dues 

funcions, és clar, no són pas incompatibles48. Hi ha un únic esment en la documentació 

consultada sobre aquest tipus de peces, esment que de tota manera confirma l’existència, si 

més no ocasional, de naus o navetes en les taules catalanes del segle XI. La notícia és en 

l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost, on són efectivament esmentades dues naves 

salamonenches precisament al costat d’altres recipients utilitzats per al menjar, com ara gradals 

i escudelles49.  

 

Aquests dos tipus de recipients, els gradals i les escudelles, són efectivament els plats 

habituals dels serveis de taula de l’època romànica, als quals caldria afegir també els 

anomenats talladors (o servidors), que eren una mena de tauletes planes on se situaven les 

carns i els aliments sòlids per a ser tallats, però dels quals no he localitzat cap esment en les 

                                                 
47 La imatge de l’Homiliari il�lustra aparentment una referència als excessos en la beguda; la dependència de la 
Bíblia de Rodes es prou evident (ORRIOLS 2001a, p. 174-175). 
48 En època tardana aquestes grans safates esdevenen un element principal del parament de taula i s’utilitzen 
per a jerarquitzar els comensals, situades sempre al costat del personatge més rellevant (LAURIOUX 2002, p. 
221). Podien ser peces especialment decorades i monumentals, no necessàriament amb funcions pràctiques; 
es conserva una nau d’aquest tipus, de ca. 1500, al tresor de la catedral de Reims (LIGHTBOWN 1978, p. 31). 
49 Sobre el problemàtic adjectiu “salamonenc”, vegeu capítol 1.5. 
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fonts consultades50. Quan aquests plats plans eren circulars podien anomenar-se discs 

(discus), tal i com s’ha dit en un capítol anterior en referència a diverses peces ripolleses 

reutilitzades probablement per a la funció cultual. De discs d’ús profà també se’n 

documenta algun en les fonts catalanes, encara que no pas d’orfebreria; el trobem en un 

testament de l’any 1197 on es parla d’una peça aparentment de fusta pintada: meum discum 

pinctum51. No he localitzat, en canvi, referències als salers, que aparentment eren part 

important de les taules parades i que en època tardana assumeixen una certa funció 

jerarquitzadora (com les naus) en funció del comensal al costat del qual es disposen52. En 

algunes imatges pictòriques romàniques sí que hi advertim presència de salers, com en la 

taula del banquet de l’absidiola de Pedret decorada amb la paràbola de les Verges prudents i 

fàtues (fig. 7.7)53. 

 

Els gradals eren plats més o menys fondos, generalment sostinguts sobre d’un peu anular 

molt baix, que s’usaven a taula per a disposar-hi els aliments, especialment caldosos. El 

terme és certament romanç, molt possiblement d’origen català o bé occità, i d’etimologia 

complexa. Coromines el fa derivar de la gresa o fang del terrissaire, d’on es comprèn que 

hauria passat a designar un atuell característicament fet amb aquest material, que és propi 

de la vaixella domèstica de la plena i la baixa Edat Mitjana54. La primera aparició 

documentada a tot Europa del vocable és, de fet, en un document català, el testament de 

l’any 1007 del comte Ermengol d’Urgell, que llega dos gradals de plata al monestir de Santa 

Fe de Conques: ad Sancta Fide cenobio gradales duas de argento 55. 

 

Els gradals elaborats amb materials preciosos són, de tota manera, escassos en la 

documentació que ens ocupa. Està clar que eren més comuns els gradals de fusta o de 

terrissa, dels quals hi ha també algunes notícies als segles XI i XII, i que durant la baixa Edat 

Mitjana tenen una presència documental abundantíssima, bé que generalment amb la forma 

evolucionada de “gresal”. Pel què fa a les peces en metall, a banda del testament esmentat 

del comte Ermengol, hi ha documentats gradals en el testament de l’any 1029 de la 

                                                 
50 Els talladors de metall (d’estany, de plata) de tota manera sembla que existien, tot i que deurien ser menys 
comuns (LAURIOUX 2002, p. 221-222). 
51 Notícia que dóna mossèn Gudiol en l’article dedicat a la vaixella de fusta (GUDIOL 1909b, p. 745) 
52 CHERRY 1991, p. 38 
53 Conservada al MNAC (CASTIÑEIRAS & CAMPS 2008a, p. 38). 
54 L’origen català del mot és hipòtesi de Coromines, que dóna abundant informació i notícies documentals al 
respecte dins la veu “gresa” del Diccionari Etimològic i Complementari (COROMINES 1980-2001, IV, p. 637-
641). Coromines considera (de manera argumentada i documentada) que el mot era femení, però per tradició 
historiogràfica he preferit aquí mantenir la forma masculina. 
55 DOC-18. Cal notar, precisament, el gènere femení amb què es referencia el mot. 
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vescomtessa de Barcelona Ermengarda, situats al costat d’altres peces de vaixella (anaps, 

copes i culleres) tots ells de auro et de argento, així com en el testament que acabo d’esmentar 

més amunt del levita Ramon, o en l’inventari de béns –també repetidament citat ja– 

d’Arnau Mir de Tost56.  

 

Hi ha encara una darrera presència de gradals en un testament més tardà, del 1093, que és 

especialment interessant perquè confirma la forma del recipient i el seu ús com a plat. El 

clergue Joan, a qui se suposa nebot de l’abat Oliba, en llega diversos al monestir de Sant 

Joan de les Abadesses per tal que siguin específicament utilitzats com a patenes (ut sint 

patene)57. Ultra exemplificar vívidament (altre cop) el pas de l’orfebreria profana a la religiosa 

sense alteració de l’objecte, la referència confirma efectivament la tipologia descrita per al 

gradal, que en cap cas ha de confondre’s amb una copa o amb vas per beure... 

 

Aquesta confusió ens remet a un tema tangencial als interessos d’aquesta tesi però 

d’indubtable interès: la identificació del celebèrrim Sant Grial de la matèria de Bretanya. En 

la narració original de Chrétien de Troyes, aquest objecte meravellós és efectivament un 

gradal, un plat –diu el text– obrat amb or i decorat amb gemmes. El terme grial o graal és 

desconegut en francès abans de l’obra de Chretien, on s’utilitza segurament incorporat a 

partir de l’occità (grazal) amb una conscient voluntat de connotar exòticament l’objecte 

descrit en la història. Aquest objecte és, però, clarament una peça de grans dimensions on 

es dipositen aliments, i per tant s’ha de considerar com un plat58, no pas amb una copa o 

calze com va fer gairebé tota tradició posterior. És interessant observar la riquesa amb què 

es caracteritza aquest plat, que Perceval contempla al castell del Rei Pescador: és d’or i 

ornat amb les millors pedres precioses, elements que poden semblar només retòrics però 

que, de fet, al�ludeixen a un tipus d’objecte de luxe que era habitual en les vaixelles de 

l’aristocràcia de l’època59. En aquest sentit, cal dir que en l’obra de Chrétien no hi ha, de fet, 

cap explícita vinculació de l’objecte amb el context cristià, malgrat que una bona part de la 

                                                 
56 DOC-37 52 i 83. 
57 DOC-114. 
58 Sentit que recull, en una citació coneguda, el cronista anglès Heldinand de Fromon, que utilitza per a 
descriure la peça el nom de l’altre altre tipus de plat propi de l’època, l’escudella: “Gradalis autem sive gradale 
gallice dicitur scutella lata et aliquantulum profunda, in qua preciosae dapes cum suo iure divitibus solent 
apponi gradatim unus morsellus post alium in diversibus ordinibus” (PL, 212, col. 814-815). 
59 “Le graal, qui aloit devant, / de fin or esmeré estoit; / pierres precieuses avoit / el graal de maintes 
menieres, des plus riches et des plus chieres /qui an mer ne an terre soient” (CHRÉTIEN DE TROYES 1994, p. 
765). 
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crítica suposi tal vinculació metafòrica, és veritat que amb raons força convincents60. En tot 

cas, i per concloure aquest petit excursus, cal insistir en la caracterització original del grial de 

la matèria de Bretanya com un plat de taula, un gradal certament luxós, però no pas un 

calze. La identificació de l’objecte amb el calze del Sant Sopar, emprat després per Josep 

d’Arimatea per a recollir la sang de Crist, és una mica posterior a l’obra de Chrétien de 

Troyes, i deguda en primer lloc a l’autor borgonyó Robert de Boron, que escriu el romanç 

La grant estoire du graal (també coneguda com: Joseph d’Arimathie) a principis de segle XIII61. 

 

Sembla que només les dimensions havien de diferenciar els gradals de les escudelles o 

scutellas, que són l’altre tipus de plat per excel�lència del parament de taula plenomedieval, 

destinats també a contenir aliments caldosos. També fóra possible considerar els gradals a 

manera de safates per a presentar el menjar, mentre que les escudelles serien els plats dels 

quals es duia directament el menjar a la boca; tot sovint, per cert, eren utilitzades per dues 

persones al mateix temps. També es veritat que les mateixes escudelles podien ser de mides 

diferents, com es veu –altra vegada– en l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost, que 

reporta quatre escudelles grandes i nou de pauchas62. 

 

Les fonts catalanes aporten una certa quantitat de notícies sobre escudelles metàl�liques. És 

significatiu que, a diferència del què passa amb altres peces de vaixella, són relativament 

habituals els esments a escudelles de coure o de bronze (scutellae de erame), tal i com veiem 

per exemple en un parell inventaris del segle X de la catedral de Vic63. També poden, 

naturalment, ser de plata, com la que apareix en l’inventari de la catedral de Roda 

                                                 
60 Martí de Riquer assumeix, per exemple, el caràcter cristià de l’episodi central del roman en què es presenta al 
protagonista, Perceval, la llança ensangonada i el mateix graal, que Riquer (no pas el text) identifica amb una 
píxide eucarística (RIQUER 1989, p. 22). Tanmateix, malgrat que allò que se serveix al rei pescador –sabem 
més endavant– és efectivament una hòstia, l’objecte en què se serveix no és pas una custòdia sinó un simple 
plat, com queda perfectament clar també en l’explicació de l’ermità a Perceval en el capítol XIII del text (p. 
127). 
61 Hi ha una tradició historiogràfica relativament recent que relaciona el Grial amb la pintura mural romànica 
pirinenca (vegeu capítol 6, nota 303). Considera que cal identificar amb el calze de Crist un objecte –poques 
vegades en forma de copa, per cert– sostingut per la Verge en una sèrie d’apostolats que hi ha en la decoració 
mural dels absis de diverses esglésies catalanes, entre les quals Sant Climent de Taüll. La concreció d’aquesta 
idea es deu al professor de la Universitat de Toronto Joseph Göering, que pretén veure en les pintures el 
reflex d’una tradició secular en relació amb el calze del Sant Sopar, custodiat per la Verge, i que fins i tot 
planteja que les pintures podrien haver influït directament en la narració de Chrétien de Troyes, de qui es 
pregunta si no hauria estat a Taüll com a joglar i les hauria vistes en directe (GOERING 2005, p. 144), idea 
veritablement pelegrina, per dir-ho finament. Malgrat que aquesta tesi ha tingut certa repercussió (CIRLOT 
2011, p. 54-58), em sembla molt més convincent la identificació dels objectes representats a les mans de la 
Verge en aquestes pintures amb làmpades (les diverses tipologies existents de les quals s’adiuen bé amb les 
variades representacions pictòriques), tal i com s’havia plantejat ja temps enrere (AL-HAMDANI 1965). 
62 DOC-83 
63 DOC-2 i 7. 
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d’Isàvena64. No cal dir que, altra vegada, les peces elaborades amb materials modestos, 

primer de fusta i posteriorment de ceràmica, eren molt més habituals, tal i com revelen els 

textos especialment a partir del segle XIII65. 

 

**  ** 

 

Deixant de banda els plats i passant a la coberteria, cal dir que les culleres eren 

pràcticament l’únic cobert present als àpats durant l’època plenomedieval, en tot cas 

complementades per l’ús de ganivets per a tallar els aliments que ho requerien, ganivets que 

tanmateix eren els d’ús personal, no pas específicament disposats per al servei de taula. Les 

forquilles, que es coneixien, no s’utilitzaven habitualment66.  

 

Les culleres i cullerots, però, sí que eren estris presents a les cuines i a les taules medievals. 

En particular, les culleres obrades en metalls preciosos són molt comunes en la 

documentació, certament en context profà però també, com s’ha vist en el capítol anterior, 

utilitzades en context religiós per a diversos menesters, com ara servir els grans d’encens 

des de la naveta a l’encenser. No s’adverteixen diferències tipològiques ni tampoc materials 

entre les d’un i altre àmbit. Solen ser de plata (ho són almenys totes les documentades de 

context profà) i de dimensions petites o mitjanes, per a ús personal. Només en algun cas 

s’esmenta una cullera destacada d’altres per les seva mida (cocleareas XL argenteas, et alia 

maxima), en el què probablement es tracta d’una referència a un cullerot per a cuinar o –

més probablement, si tenim en compte que era de plata– per a servir, diferenciat de les 

peces utilitzades pels comensals67. Com que les culleres de luxe gairebé sempre apareixen 

esmentades en conjunts, cal pensar que s’adquirien també de manera múltiple, definint el 

servei bàsic de la taula per a les ocasions celebrades68. 

 

                                                 
64 DOC-192. 
65 Gudiol aporta diversos documents al respecte (GUDIOL 1909b, p. 747-748). Una escudella de fusta d’aquest 
tipus, d’època romànica, es conserva al Musée dauphinois de Grenoble (GABORIT-CHOPIN 2005, p. 92) 
66 La coberteria medieval és, en efecte, molt limitada, i tot el menjar sòlid es duia a la boca amb les mans o 
damunt de trossos de pa. L’ús de forquilles era conegut des del segle XI, sembla que importades de Bizanci, 
però era molt poc habitual (LAURIOUX 2002, p. 223). Curiosament les forquilles van tenir mala premsa durant 
molt de temps, i són objecte de contundent rebuig en les plomes de nombrosos erudits eclesiàstics, com ara 
Pere Damià o més tard Lotario dei Conti di Segni, Innocenci III (FRUGONI 2001, p. 114-115). 
67 S’esmenta en l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost (DOC-83). 
68 Malgrat que d’època molt més tardana, no anteriors al segle XV, són ben coneguts els jocs de “culleres 
d’apòstol” típics sobretot del món anglosaxó, amb peces decorades, a la part superior del mànec, amb petites 
figures apostòliques. L’estudi clàssic sobre el tema (que no he pogut consultar) és: RUPERT 1929. 
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De documents catalans que reportin culleres en àmbit profà n’he localitzat al voltant d’una 

quinzena, sobretot en testaments. És veritat que sovint són testaments d’eclesiàstics, però 

com passa amb d’altres peces de la vaixella, les culleres han de ser enteses com a propietats 

particulars, per a ús domèstic; és per això que tot sovint es lleguen a d’altres particulars, i no 

pas a esglésies o institucions. És interessant d’insistir en la quantitat de peces que es 

reporten, que com deia sempre és múltiple, tot i que sovint indeterminada. Quan es detalla 

específicament, ens trobem per exemple amb les set culleres de l’herència de la vescomtessa 

Guisla d’Urgell que són objecte d’un plet l’any 1025; amb les deu culleres que recull el 

testament d’una altra vescomtessa, Ermengarda de Barcelona, l’any 1034; o amb les onze 

culleres d’argent que, quinze anys més tard, l’ardiaca Sunyer de Vic dóna a l’església de 

Santa Maria de Navarcles per a què s’usi el metall en la decoració de la creu de la 

parròquia69. I encara més quantitats: quinze culleres també de plata llega el cabiscol Ponç a 

la seva catedral de Girona; tretze se n’esmenten a les últimes voluntats del bisbe d’Urgell 

Bernat Roger ja l’any 1168; i disset són llegades per Ponç de Monells, bisbe de Tortosa, a 

l’arquebisbe de Tarragona Berenguer de Vilademuls el 119370. 

 

De totes aquestes i algunes altres culleres documentades que hi ha, cap no se’n conserva, 

per desgràcia, en museus o col�leccions catalanes. Per a conèixer, doncs, l’aparença que 

podien tenir les peces, cal recórrer a algunes de les culleres conservades en altres territoris, 

tant a Occident com a l’Orient mediterrani. Una certa continuïtat en els tipus es percep 

certament, des de les culleres romanes que s’han trobat formant part d’alguns tresors 

tardoantics71 fins a les escasses culleres conservades d’època plenomedieval i les més 

abundants de la baixa Edat Mitjana. En termes generals, pot dir-se que són gairebé sempre 

peces de mànec llarg i molt fi, que contrasta amb una pala d’amplada considerable i 

generalment forma el�líptica o de pera; són, en canvi, generalment poc còncaves. Entre les 

culleres de plata d’època romànica que es conserven cal destacar sobretot les d’origen 

aparentment anglès o nord-europeu, que s’han estudiat amb cert deteniment. En són 

exemple les quatre procedents del monestir de Ionna conservades al Museu Nacional 

d’Antiguitats d’Escòcia, a Edimburg, la procedent de les ruïnes del castell de Taunton 

                                                 
69 DOC-34, 40 i 57. Totes les culleres són de plata. 
70 DOC-76, 166 i 185. També totes de plata. 
71 Destaquen les d’alguns tresors britànics, com el de Mildenhall (segle IV) o el de Hoxne (segle V). La 
presència de culleres és sempre molt significativa en aquests conjunts (HOBBS 2005, p. 198). 
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conservada en un museu local, o la procedent del castell de Pevensey conservada al British 

Museum (fig. 7.8); totes de plata72. 

 

 

7.1.3. Atuells i objectes complementaris  

 

Cal parlar encara, per acabar el repàs a la vaixella, d’un darrer conjunt de dues peces 

especialment característic dels serveis de taula medievals. Es tracta dels dos atuells que 

s’utilitzaven per a rentar les mans abans i durant els àpats, els quals reben noms prou 

diversos en la documentació. Avui en diríem un gerro i una palangana, dues peces que de 

fet s’han utilitzat a les cases per a la higiene personal durant segles, fins a temps ben 

moderns. A l’Edat Mitjana, aquests conjunts es fabricaven en materials força diversos (aquí 

ens interessen els d’orfebreria, només) i s’utilitzaven també en contextos distints, encara 

que sempre per al rentatge de les mans o altres parts del cos. En el capítol anterior s’han 

considerat ja aquests conjunts en la seva dimensió paralitúrgica, emprats en el lavatori ritual 

de mans de l’oficiant de la Missa. Ara cal destacar-ne el què, en realitat, n’era l’ús principal, 

antonomàstic, efectivament relacionat amb l’alimentació. 

 

Els bons costums medievals obligaven a rentar-se les mans especialment abans d’iniciar-se 

els àpats, però després les parelles de gerro i palangana es mantenien damunt de la taula o 

en la seva proximitat, perquè els comensals se’n servissin entre plat i plat, o quan els era 

convenient. Els conjunts eren formats sempre pel recipient on es guardava l’aigua, i per una 

mena de gibrell ample i profund, de certes dimensions, on l’aigua era abocada per a 

procedir al lavatori73. 

 

Tal i com he dit al principi, la identificació documental d’aquestes peces és potser el millor 

exemple de la complexitat terminològica que ofereixen els textos medievals en relació amb 

les peces de la vaixella. Les gerres que contenien l’aigua s’esmenten el més sovint amb el 

terme d’orsols, pràcticament sempre en la forma llatina, urceolus, reportada amb múltiples 

variants (urceum, urceolo, orciolo, orzoleum)74. Només ocasionalment es documenta un altre 

                                                 
72 En el catàleg de l’exposició English Romanesque Art se’ls atribueix funció profana (ZARNECKI & HOLT & 
HOLLAND 1984, p. 280-281). Vegi-se’n també referència en la monografia clàssica de Charles Oman sobre la 
vaixella de plata anglesa (OMAN 1968, p. 35-36). 
73 Sobre la utilitat dels conjunts: CHERRY 1999, p. 38-40 
74 En un document del 1057 apareix el terme orzal, que tal vegada reflecteix ja la parla romanç (DOC-66). 
Coromines cita un altre document antic, de l’any 1010, amb la forma orcol (COROMINES 1980-2001, VI, p. 95). 
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terme conegut a l’Europa plenomedieval, pelve, que de vegades s’ha considerat sinònim de 

bacina però que, de fet, sembla que designa més aviat la gerra del conjunt de rentamans, no 

pas la palangana o gibrell75.  

 

Pel què fa als vasos amples on pròpiament es procedia al rentatge, la documentació els 

referencia amb almenys tres termes distints, que diria que són estrictament sinònims. El 

més habitual és el vocable concha, que fa referència a la forma profunda de l’objecte (de 

petxina o conquilla) i que és un terme heretat directament del llatí clàssic. Més 

ocasionalment els gibrells són anomenats bacines, concepte que s’usa de manera molt 

genèrica per a designar qualsevol tipus de recipient ample i amb certa profunditat, no 

exclusivament vinculats al rentamans. No s’utilitza mai, en canvi, a les fonts catalanes, el 

terme gemellio, vagament conegut des d’època carolíngia i que modernament la crítica ha 

popularitzat per a designar, en particular, les bacines d’obra de Llemotges que s’utilitzaven 

efectivament també com a rentamans i que es produïen i s’empraven per parelles76. En la 

documentació catalana, però, els gemellions llemosins són esmentats sempre com a 

bacines, tal i com es veu per exemple en l’inventari de Sant Joan de les Abadesses del 

121877. La referència continguda allí, per cert (Idest bacinos et alias duo de opere lemonitio), ha de 

ser una de les notícies més antigues, sinó la primera, sobre aquest tipus de peces obrades a 

Llemotges, la producció de les quals no sembla que fos anterior al tombant de segle XIII78. 

 

El tercer mot amb el qual es designen les palanganes per al rentatge de mans és el llatí 

aquamanile, que cal traduir per aiguamans i que és també un mot de particular èxit 

historiogràfic. El terme s’usa avui (però, impròpiament) per a identificar els gerros per a 

servir l’aigua, és a dir els orsols, i molt en particular aquells que tenien formes animals o 

humanes, que són un producte característic del món germànic tardomedieval, sembla que 

                                                                                                                                               
El mot en català acabaria essent orsol (en occità orzol, ben present en la poesia trobadoresca), terme que recull 
encara algun diccionari, com a forma antiga (ALCOVER & MOLL 1930-1962, online). És molt comú en la 
documentació catalana tardomedieval, però com a sinònim genèric de “gerra” i no necessàriament en el 
context dels conjunts de rentamans. 
75 En el capítol 75 del llibre tercer del De Diversis Artibus de Teòfil s’explicita aquesta identificació: pelves, quibus 
aqua in manibus funditur (DODWELL 1961, p 137). 
76 No hi havia, per tant, un gerro i una bacina sinó dues peces iguals. Un dels dos gemellions tenia una petita 
sortida per a l’aigua, amb forma de cap d’animal o gàrgola, des d’on s’abocava el líquid a l’altre. Sobre els 
gemellions llemosins, vegeu l’estudi clàssic, encara fonamental, de: MARQUET DE VASSELOT 1951. 
77 DOC-206. 
78 La historiografia sol considerar que la primera referència als gemellions llemosins és en un inventari dels 
béns donats a la catedral de Rochester, a Anglaterra, on s’esmenten també uns bacinos de Limoges; aquest 
inventari no té data però és anterior al 1222 (ROSS 1941a, p. 453). La referència de Sant Joan de les Abadesses 
hi és, doncs, perfectament pròxima, sinó anterior. 
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amb orígens connectats amb la tradició metal�lúrgica islàmica79. Aquest ús modern del 

terme tan impropi resulta molt sorprenent80, perquè els textos medievals són perfectament 

clars en la identificació contrària, no només quan es referencien documentalment les peces 

(urceoleum cum aquamanile; pelve cum aquamanile81), sinó també quan es descriuen 

tipològicament en textos literaris. Paradigmàtica en aquest sentit és una referència que hi ha 

dins de l’epistolari de l’arquebisbe Lanfranc de Canterbury, on es descriu ben netament 

l’aiguamans com el vas inferius, in quod manibus infusa aqua delabitur82.  

 

Amb totes aquestes denominacions, doncs, apareixen en els documents catalans 

plenomedievals els dos atuells per al rentamans profà. Són sempre peces obrades en metall, 

sobretot en plata però també fetes amb metalls menors (coure, llautó, ferro), i apareixen 

especialment com a llegats testamentaris que tant poden dirigir-se a particulars com a 

institucions eclesiàstiques. En aquest segon cas, pot suposar-se un canvi de context 

funcional per a les mateixes peces, que assumirien probablement després la funció religiosa. 

De casos en aquest sentit n’hi ha diversos. Per exemple el 1062, l’arquebisbe Guislabert de 

Barcelona llega a la canònica catedralícia ipsa sua conca simul cum ipso urceo, peces associades 

sens dubte amb un context domèstic perquè la donació inclou també altres objectes de 

vaixella i amb peces tèxtils d’ús personal (mapas et tovalas)83. Vint anys més tard, el clergue 

Guillem Sendred deixava ipsam suam concham cum urceo a l’església barcelonina de Sant Just84. 

Els llegats d’aquest tipus de peces entre particulars són, però, encara més habituals: el 1084, 

el levita Ermengol Bernat concedeix un urceo de laton al seu amic Ponç, sagristà de la catedral 

de Barcelona85. 

 

**  ** 

 

Potser caldria, per acabar, esmentar també breument els canelobres en funció profana, que 

en certa manera formaven part també dels serveis de taula perquè es podien col�locar al 

                                                 
79 Això assegura la historiografia, que constata la preeminència cronològica dels aiguamans zoomorfs del món 
islàmic, els més antics dels quals daten del segle VIII (ALLAN 1994, p. 56-59). 
80 Però és perfectament assumit per tota historiografia (BARNET & DANDRIGE 2006). 
81 Per citar els dos casos que conec documentats a Catalunya, tots dos encara del segle X. El primer és en el 
testament del bisbe de Vic Idalguer de l’any 908 (JUNYENT 1980-1996, doc. 41, fasc. 1, p. 38-40). Per al segon: 
DOC-9. 
82 Text de l’epístola XIII. La citació completa inclou també els orsols: Urceolus quid sit liquido patet, est enim vas 
superius, unde lavandis manibus aqua infunditiur. Aquamanile, sive aquaemanile, Italici unam partem dicitur, vocaturque 
lingua eorum vas inferius, in quod manibus infusa aqua delabitur (MIGNE 1844-1855, vol. 150, col. 520-521). 
83 DOC-73. 
84 DOC-98. 
85 DOC-101. 
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costat dels plats, o al terra si eren de grans dimensions, en ocasió de banquets i àpats 

celebrats en interiors amb poca il�luminació. Naturalment, els canelobres s’utilitzaven 

també per a qualsevol altra necessitat domèstica de llum. No sembla que hi hagués 

diferències formals entre aquests canelobres profans i els emprats per a la il�luminació de 

les esglésies, que com hem vist en el capítol anterior en tot cas assumien una certa 

prestància simbòlica i podien formar part dels vasa non sacra dels temples, però sense que 

això repercutís necessàriament en el seu format o decoració. 

 

Els canelobres i candelers profans, en tot cas, deurien ser generalment modestos i elaborats 

amb ferro. Els textos informen del seu ús de manera indubtable, malgrat que costa 

d’esbrinar fins a quin punt eren realment habituals i quins estrats socials podien assumir els 

costos de disposar-ne; és possible que fossin més comunes les làmpades86. De canelobres 

profans fets amb metalls preciosos se’n documentem alguns, però no gaires, perquè la 

majoria d’aquests apareixen vinculats d’una manera o altra amb l’esfera religiosa. En tot cas, 

n’hi ha a l’inventari de béns d’Arnau Mir de Tost, i sabem indirectament que el comte 

Guillem de Cerdanya en tenia almenys un de plata de grans dimensions, el qual va fer 

donació al monestir de Ripoll abans del 1066, quan s’esmenta en un dels inventaris del 

tresor ripollès que es coneixen (Candelabra argentea X, et alium maiorem qui fuit comitis 

Guillelmi)87. A principis de segle XIII, els dos canelobres llemosins llegats pel canonge Joan 

Colom a la catedral de Barcelona semblen haver format part també, d’entrada, de les 

propietats domèstiques del personatge88. 

 

 

 

7.2. Objectes de luxe i ornat personal 

 

Dins d’aquesta segona gran categoria de peces documentades incloc especialment les joies i 

els elements d’ornamentació personal, així com també els objectes relacionats amb la 

higiene i l’estètica, especialment femenina. En darrer terme, hi incorporo també els jocs de 

taula, que a banda del seu ús evidentment lúdic solien ser possessions molt preuades tant 

                                                 
86 Però totes les làmpades de plata o altres materials preciosos (com el vidre) s’esmenten en context religiós 
(vegeu capítol 6, p. 376 i ss.). 
87 DOC-79. 
88 DOC-204. Sobre la importància del document com a testimoni de l’arribada de productes llemosins a terres 
catalanes, vegeu capítol 3, p. 160-161. 
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pel seu valor material com tot sovint per la seva bellesa intrínseca, que de fet els convertia 

en un objecte habitual de regal diplomàtic. Les peces d’aquests jocs, quan formaven 

conjunts sumptuaris, s’han de posar certament en relació amb les joies, i és també al costat 

d’aquestes que apareixen generalment esmentats en les fonts, tractats sobretot en les deixes 

testamentàries. En realitat, la presència d’aquests jocs en els documents catalans és 

francament notable, i com se sap també es conserva un grup prou nombrós de peces 

d’escacs, procedents de diversos jocs, que es va localitzar a la canònica d’Àger. Es tracta 

d’un fet excepcional, perquè no hi ha pràcticament altres objectes conservats que puguin 

incloure’s en aquesta categoria, amb l’excepció només d’alguns anells episcopals. 

 

 

7.2.1. Les joies 

 

Cal parar especialment compte, en l’àmbit de les joies plenomedievals, en utilitzar 

correctament els referents coneguts d’època tardana per a identificar i comprendre 

esquemes que són propis d’una època anterior. El món de la joieria gòtica pot estudiar-se 

notablement bé, a nivell europeu (i, en menor mesura, també en el cas català), gràcies a la 

conservació d’un nombre prou important de peces dels segles sobretot XIV i XV, i també 

gràcies a la reproducció molt habitual de joies de tipologies diverses en la plàstica del 

mateix període, especialment en la pintura sobre taula i en la miniatura, que mostren un 

evident gust pel detall i per la representació d’objectes de luxe com a símbols de distinció 

personal i social89.  

 

La documentació tardana és també generosa en descripcions i notícies sobre les joies que 

circulaven per les grans corts europees de la baixa Edat Mitjana, mentre que per al període 

romànic les notícies són força més escasses, tot i que no pas inexistents. En el nostre 

context, els documents aporten, si més no, dades quantitatives de gran interès, i de vegades 

algunes notícies amb components descriptius, que permeten fer-nos una certa idea de com 

podien ser les joies que vestien i que gaudien les elits dels comtats catalans. Cal dir 
                                                 
89 L’estudi més complet que s’ha publicat sobre joieria gòtica és obra de Ronald W. Ligtbown. Malgrat que 
pretén, de manera explícita, oferir dades sobre la joiera de tota l’Edat Mitjana, en realitat dedica només un 
breu capítol a l’època romànica, mentre que tota la resta del llibre, d’altra banda veritablement complet i 
utilíssim, és dedicada al món tardomedieval (LIGHTBOWN 1992, p. 101-111). La col�lecció de joies del 
Victoria & Albert Museum de Londres s’estudia en un altre llibre interessant, de similar contextualització 
cronològica: CAMPBELL 2009. Cal destacar també, per a l’àmbit hispànic, un article breu però molt interessant 
dedicat a la joiera d’època romànica, que repassa les escasses peces conservades: el fermall suposadament 
bizantí de la catedral d’Astorga, l’anell de Celanova, la corona localitzada a la tomba d’Alfons el Savi i un 
cinturó metàl�lic de l’aixovar del fill d’aquest, Ferran de la Cerda (ECHEVARRÍA 1992, p. 73-76). 
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d’entrada que la major part de notícies es refereixen a anells, els quals eren sens dubte les 

peces més habituals i generalitzades en aquest període tant per a l’ornamentació femenina 

com especialment masculina, i com s’ha dit ja més amunt una possessió característica dels 

bisbes i els alts dignataris eclesiàstics90. 

 

El recompte d’anells en la documentació consultada és francament ampli. En comptabilitzo 

una setantena llarga, o més, si tenim en compte que de vegades s’esmenten només conjunts 

de peces en plural, sense que se n’indiqui la quantitat. La majoria dels documentats són 

d’or, metall adequat per a una joia d’aquest tipus, solemne i fonamentalment masculina; 

només quatre o cinc d’entre els documentats són de plata. Per descomptat, hi havia també 

anells senzills elaborats amb bronze, coure o altres metalls menors, que no apareixen a les 

fonts però que molt ocasionalment s’han localitzat en contextos arqueològics, sobretot en 

enterraments91.  

 

La prevalença de propietaris masculins és indiscutiblement significativa en les fonts, ja que 

tan sols en quatre dels testimonis conservats els anells resulten ser propietat d’una dama. 

Un cas interessant en aquest sentit és en el testament d’una dona anomenada Estefania 

l’any 1084, on es lleguen dos anells d’or al frontal d’altar de l’altar de sant Ermengol de la 

catedral de la Seu d’Urgell, i dos anells de plata a la filla homònima de la difunta92. La 

possessió de diversos anells era habitual entre els estaments més privilegiats, i també entre 

els grans eclesiàstics, com revelen bé els textos. Eren joies d’ús, que es duien 

quotidianament. Això queda ben explícit en el testament del canonge barceloní Joan Colom 

(que hem esmentat ja en tractar dels canelobres llemosins), que llega al seu nebot Elicsend 

l’anell decorat amb un safir qui semper consuevi portare93. 

 

És veritat que des del segle VII l’anell era considerat insígnia dels bisbes, i és possible 

pensar, per tant, que un dels anells dels bisbes era l’anell “episcopal” o “pontifical” que es 

                                                 
90 En aquest sentit, l’anell pot considerar-se també una peça religiosa, i està clar que alguns eren atributs 
episcopal amb una potent càrrega simbòlica. Malgrat que la majoria dels anells documentats pertanyen a 
personatges religiosos, he preferit, però, analitzar-los com a joies, en aquest capítol dedicat a l’orfebreria 
profana. Ho faig, en part, perquè no hi ha diferències tipològicament parlant entre els anells usats pels laics i 
els dels eclesiàstics, però també perquè la funció dels anells era sobretot profana (estètica, de representació, 
com a segells), i no tenien en canvi un paper definit en la litúrgia eclesiàstica. 
91 Hi ha, per exemple, un parell de petits anells de bronze localitzats en un enterrament a l’església de Sant 
Esteve de Castellar Vell, i un altra de plata trobat en una sitja a l’església també vallesana de Sant Menna 
(ROIG & COLL 2003, p. 846-847). 
92 DOC-100. 
93 DOC-208. Aquí suposem que l’anell era d’or, tot i que el text no esmenta el metall perquè identifica la joia a 
partir del safir que duia encastat (anulum meum cum safiro). 
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posava al quart dit de la mà dreta durant les grans solemnitats94. En la documentació, però, 

quan s’esmenten conjunts d’anells d’un bisbe mai no se’n distingeix cap amb una categoria 

especial, i tal vegada senzillament tots els anells en possessió dels mitrats podien exercir 

com a tals95. Alguns d’aquests anells certament s’enterraven amb el bisbe com a part de les 

insígnies funeràries, però probablement els anells enterrats eren (com passava amb els 

bàculs o altres objectes) de valor relativament baix, apte per a perdre’s (i no ser pretès 

especialment pels lladres) en sepulcres i ossaris. Sí que és veritat que alguns anells de molt 

valor sembla que podien ser heretats successivament pels prelats d’una mateixa diòcesi, i 

esdevenien per tant objectes identificats amb la dignitat episcopal. Aquest sembla ser el cas 

d’un l’anell de grans dimensions i decorat amb diverses pedres (magnum cum multis lapidibus) 

que el bisbe d’Elna Bernat de Berga llega, entre molts altres béns, al seu successor, i que 

estic francament temptat d’identificar amb l’anell d’or també ornat amb pedres (anulum 

aureum optimum cum suis preciosis lapidibus) donat a la seu d’Elna 250 anys enrere pel bisbe 

Hemerald, cosa que veritablement suposaria una permanència excepcional d’una mateixa 

peça96.  

 

Fossin propietats de bisbes, d’altres eclesiàstics o de personatges laics, els anells podien 

respondre a tipologies diverses. Els més habituals deurien ser senzillament metàl�lics, bé 

sense decoració o bé amb el cap gravat amb algun petit motiu ornamental, o amb una 

inscripció. D’aquest tipus és un anell molt tardà (segle XIII, potser ja del XIV) trobat al 

cementiri jueu de Montjuic, a Barcelona, i que conserva el Museu d’Història de la Ciutat 

(fig. 7.9). Va ornat amb una senzilla inscripció, que identifica el nom de la propietària: 

“Entre les dones de la tenda, Astruga sigui beneïda”97. Quan anaven decorats amb gemmes, 

generalment es tractava de pedres úniques, tallades sempre en caboixó i encastades amb 

procediments senzills (encast en càpsula, o per mitjà de petites urpes). Els documents no 

solen ser gaire explícits respecte d’aquestes pedres, i només ocasionalment trobem que se 

n’esmenten els noms: hi ha algun safir, un jacint, una pedra de jaspi, una maragda i una 
                                                 
94 Vegeu: CHERRY 2003, p. 211-212. 
95 Així per exemple, en el memorial testamentari del bisbe sant Bernat Calbó de Vic: habemus VII anulos aureos 
cum lapidibus, et unum anulum argenteum cum lapide (DOC-213). En el martirologi romà de la catedral de Girona 
sembla que es consigna un anullum aureum episcopalem donat a l’altar major per Ramon Pere Bonardell, notable 
gironí ben relacionat amb la seu (ALTÉS 1979-1980, p. 143, n. 43). L’epítet, tanmateix, diria que senzillament 
implica que l’anell havia pertanyut a un bisbe, i no pas que fos un anell amb atribucions funcionals 
específiques. Bonardell el tenia en penyora, segons coneixem pel testament del sagristà Pere Bernat de Salt 
(DOC-136), que disposava de part del mateix anell. Segons hipòtesi de Francesc-Xavier Altés, l’anell en 
qüestió podria haver estat del bisbe de Carcassona Bernat Bernat, que era l’oncle de Pere Bernat de Salt- 
96 DOC- 222. 
97 Vegeu: PALOMERO 2002. El poso com a exemple malgrat que supera el marc cronològic de l’època 
romànica. Hi ha alguns altres anells hebreus localitzats en cementiris, sembla que sempre tardomedievals 
(ROMANO 1994, p. 303). 
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girgonça98. D’aquests anells ornats amb gemmes se’n conserven alguns, de cronologia 

romànica, en context europeu, que poden servir com a paral�lels per a les peces esmentades 

en els textos catalans. Al tresor de la catedral de Reims, per exemple, es conserva l’anell 

d’or de l’arquebisbe Gervasi (m. 1067)99, decorat amb un safir i amb el nom del prelat 

niellat al cèrcol (fig. 7.10). En context hispànic, pot recordar-se l’anell del bisbe Gonzalo de 

Mondoñedo, presumiblement de finals de segle XI, que porta un petit caboixó de cristall de 

roca subjectat per quatre curioses urpes en forma de caps d’ocell (fig. 7.11)100. 

 

També, com hem vist en el capítol dedicat als materials, alguns anells duien encastades 

entalles antigues, que s’empraven amb funció sigil�lar101. El comte Bernat Tallaferro de 

Besalú tenia un anell d’aquest tipus, amb una pedra decorada amb un bust masculí a la qual 

s’havia afegit la inscripció BERNARDUS COMES; l’anell no es conserva però sí la seva 

estampació en tres lipsanoteques procedents d’esglésies de la diòcesi de Vic102. Un anell 

similar és esmentat entre els llegats pel bisbe Eriball d’Urgell, que concedeix al seu homòleg 

Arnulf de Roda d’Isàvena un anulum insuper in quo est caput hominis, que evidentment cal 

identificar amb una entalla similar a la del comte Tallaferro103. Un exemple de com podien 

ser aquest tipus de joies el trobem, fora de Catalunya, en un bonic anell amb pedra 

entallada d’origen certament antic (amb una figura d’àguila), trobat al monestir aragonès de 

San Juan de la Peña (fig. 7.12)104. 

 

Malgrat l’abundància documental, molt pocs anells es conserven a Catalunya d’època 

romànica. Deixant de banda les peces arqueològiques com les que he esmentat més amunt, 

en realitat només poden citar-se dos exemples conservats que puguin considerar-se obres 

de certa ambició artística. Tots dos estan vinculats a figures episcopals, i s’han localitzat en 

                                                 
98 La girgonça era un tipus de pedra de la família del jacint (capítol 1, p. 76, nota 131). 
99 L’anell es va localitzar al sepulcre d’aquest arquebisbe, junt amb un bàcul i una patena de plata daurada 
(GABORIT-CHOPIN 2005, p. 125). 
100 Conté també una inscripció al cèrcol: Nolo esse datus neque venum datus (LARRIBA 2007, p. 210-211); de fet les 
inscripcions no són gens infreqüents en els anells medievals, de tot tips. 
101 L’ús d’entalles com a motius sigil�lars en època plenomedieval s’ha estudiat en altres geografies, i estava 
molt generalitzat (HENIG 2007, p. 25-32). 
102 De Sant Pere de Casserres, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta (totes al Museu Episcopal de 
Vic). L’ús del segell a les lipsanoteques revela que aquest deuria haver estat heretat pel bisbe Oliba de Vic, i 
després encara pel seu successor Guillem de Balsareny (JUNYENT 1971). L’entalla de l’anell és d’època 
republicana en opinió de mossèn Gudiol, que fou qui primer la donà a conèixer (GUDIOL 1902, p. 267). 
Vegeu també (sense noves aportacions): GRAELLS 2011, p. 115-117. 
103 DOC-49. Vegeu també (sense noves aportacions): GRAELLS 201, p. 115-117. 
104 Va ser localitzat el 1985, junt amb dos altres anells i un dau, en unes excavacions a les tombes reials del 
monestir. Es conserva al Museu d’Osca (ESCÓ 1993, p. 260). 
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sepulcres dels propis prelats105. El més conegut és tanmateix molt tardà, i en sentit estricte 

és possible que quedi més enllà del marc cronològic amb què aquí tractem. És l’anell del 

bisbe Arnau Jardí de Tortosa (1272-1306), descobert el 1964 en obrir-se l’ossari amb les 

restes d’aquest bisbe, que s’havia localitzat en un mur del claustre de la catedral després de 

la guerra civil (ca. 1940-1942)106. L’anell és de bronze daurat i de dimensions notables (fa 

uns 4 x 3 cm), i porta encastada una gran pedra ovalada de color vermellós, envoltada per 

una sèrie de dotze petits caboixons de vidre verd. L’anell formava part d’un aixovar 

funerari que incloïa també els guants del bisbe i un esplèndid bàcul d’ivori, d’importació 

provençal, que sembla que data de principis de segle XIII107. Ho dic perquè això demostra 

que, com era habitual, les peces dels aixovars funeraris podien ser antigues i reutilitzades, i 

no sempre cal datar-les d’acord amb la cronologia del personatge difunt a qui acompanyen. 

En qualsevol cas la datació de l’anell és complicada per la manca de peces similars, i es fa 

difícil plantejar la possibilitat que fos una joia gaire més antiga; la seva relativa complexitat 

formal, per altra banda, no desdiu d’una datació a la segona meitat del segle XIII.  

 

L’anell del bisbe Jardí no pot pas identificar-se amb alguns altres anells documentats a 

Tortosa en època anterior. Per exemple, en el testament de 1193 del bisbe Ponç de Monells 

se n’esmenten tres, un dels quals de notable valor, d’or i amb una maragda encastada (unum 

anulum aureum cum smeragdo), donat pel bisbe Ponç a l’arquebisbe de Tarragona, que deuria 

ser encara (abans no l’assassinessin) Berenguer de Vilademuls108.  

 

El segon anell episcopal conservat a Catalunya té relació, justament, amb l’arquebisbe de 

Tarragona que succeí al malaurat Berenguer de Vilademuls, Ramon Xetmar, o Ramon de 

Castellterçol. Es tracta d’un anell recuperat fa pocs anys, el 2011, de l’urna sepulcral 

d’aquest arquebisbe (m. 1198) que hi ha a la catedral tarragonina109. Es conserva malament, 

molt erosionat, però és una peça ben interessant. És probablement de plata daurada, amb 

un muntant de grans dimensions i forma rectangular, als costats del qual hi ha finament 

gravades un A i una E que interpreto que són una alfa i una omega. El muntant anava 
                                                 
105 Aparentment, fins a la Guerra Civil es va conservar també l’anell del bisbe de Barcelona sant Oleguer, que 
s’havia incorporat a la custòdia de la catedral de Barcelona segons afirmen algunes fonts (TÁMARO 1882, p. 
65). 
106 CAT-61. 
107 Vegeu capítol 6, p. 386-387.. 
108 DOC-189. Els altres dos anells, que no es descriuen, són llegats als bisbes de Vic i Barcelona. 
109 CAT-60. L’anell, que es conserva al Palau Arquebisbal de Tarragona, s’ha publicat per primer cop en el 
volum dedicat a Tarragona de la Enciclopedia del Románico en Catañuña (MARTÍNEZ SUBÍAS 2015). Vull agrair 
molt especialment a mossèn Antoni Martínez Subías l’amabilitat d’haver-me mostrat la peça, així com també 
la seva sincera hospitalitat i la cordialíssima conversa tinguda en el decurs d’una meva visita, un xic 
improvisada però certament fructuosa (mai millor dit), al conjunt arxiepiscopal de Tarragona. 
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presidit per un bonic caboixó de color blau fosc, molt lleugerament translúcid, que es 

conserva, però, desencastat. 

 

**  ** 

 

Mentre que els anells eren, com s’ha vist, joies eminentment masculines (malgrat que en 

duien també les dames), l’altra gran categoria de joies d’època plenomedieval, els afiblalls o 

joies emprades com a cenyidors de vestits, era utilitzada tant per homes com per dones. En 

realitat, les fíbules, agulles, fermalls, botons i similars, eren part fonamental de la 

indumentària de l’època, i a la vegada les joies més habituals i generalitzades entre les elits 

feudals. La importància d’aquest tipus de peces durant tota l’Edat Mitjana és perfectament 

coneguda, així com el seu luxós desenvolupament en el període tardomedieval. Durant el 

romànic assoleixen ja condicions notables en luxe i vàlua, com revelen els exemplars 

conservats en àmbit europeu110. En context català, els documents confirmen a bastament la 

difusió d’aquest tipus de peces, i evoquen també, en certa manera, el seu valor com a 

objectes de propietat privada.  

 

Els afiblalls apareixen a les fonts amb noms diversos, que probablement n’identificaven 

tipologies distintes, avui no sempre possible de discernir. En alguna ocasió apareix el terme 

fibula o algun derivat111, però el més habitual és el de nuscas o noschas, amb el qual es deurien 

designar els fermalls més característics, formats per una agulla i algun tipus de topall, potser 

de format circular112. Se n’esmenten dues d’or en el testament de la vescomtessa Sança 

d’Urgell de l’any 1017, llegades al Sant Sepulcre de Jerusalem i a l’església de Sant Salvador 

in Mari, que no sé identificar113. Insisteixo en què no eren estrictament fermalls femenins, o 

almenys algunes estaven en possessió d’homes, com les que menciona el magnat vallesà 

Riculf en el seu testament de 1031, donades per a la salvació de l’ànima juntament amb una 

bona quantitat de monedes i també amb tres anells114. 

 
                                                 
110 LIGHTBOWN 1992, p. 101-103. 
111 En el testament d’Arsenda d’Àger de 1068 hi ha per exemple la forma assfibulis (DOC-81). 
112 El terme és d’origen germànic i habitual ja en tot el baix llatí, assimilable al de fíbula (DU CANGE 1883-
1187, V, col. 627a). No crec que es pugui interpretar, en canvi, com a braçalet o diadema tal i com es proposa 
de vegades (PONSICH 2000, p. 86), joies que potser existien però que eren menys habituals, i que generalment 
es coneixien amb el nom d’armillia. El mot es manté en ús a Catalunya fins a la baixa Edat Mitjana, potser per 
influència francesa, on sembla especialment comú; se n’han recollit exemples vinculats especialment a la casa 
reial (MARTÍNEZ FERRANDO 1947-1951, p. 115-117). 
113 DOC-30. 
114 DOC-38. En el text no queda clar quina institució és la destinatària del llegat, potser el monestir de Sant 
Cugat, amb el qual està ben relacionat el testador (hi deixa en custòdia els fills). 
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En aquest mateix testament de Riculf apareixen tres altres termes que identifiquen també 

joies del tipus dels fermalls: concedeix, l’home, a la seva filla Atares: encrodadoros aureos et 

manegetos cum nodellos aureos. El terme “encrodadors” és notablement rar, sembla paraula en 

romanç. En la publicació sagramental del mateix testament, en data del 1044 i conservat al 

cartulari del monestir de Sant Cugat, el terme és “crozadors”115. En tot cas, ha d’identificar 

algun tipus de tancador, potser en forma de creu. Pel que fa als nodellos, cal creure que es 

tracta de botons, en aquest cas incorporats a unes mànigues, que eren peces soltes de vestir 

(es cosien a la roba cada vegada que es volien emprar), i que per cert eren especialment 

signe d’ostentació i riquesa, segurament pel fet d’anar habitualment engalanades amb 

joies116. Els botons, per cert, també s’esmenten a vegades amb el terme romanç, que 

trobem ja en un document testamentari del 1058 (botonum) i després en l’inventari de béns  

Arnau Mir de Tost, on s’explicita que n’hi havia molts: plurimus botons de aurus117.  

 

Apunto finalment la presència de l’estrany terme mordacem, que sembla fer referència (és 

l’única cosa que se m’acut per a explicar-lo) a un altre tipus de fermall metàl�lic, en aquest 

cas el que es col�locava a l’extrem penjant del cinturó, reforçant-ne l’extrem per les dues 

bandes; apareix citat en l’inventari de béns de Ripoll de l’any 1008118.  

 

De tots aquests diferents tipus de fermalls o tancadors, en conservem pràcticament només 

un parell a Catalunya, i encara vinculats a un context eclesiàstics i no pas profà. Es tracta de 

les dues magnífiques agulles de pal�li localitzades en l’urna sepulcral de l’arquebisbe de 

Tarragona Ramon Xetmar, al costat de l’anell que hem esmentat abans119. Aquest tipus de 

fermalls s’utilitzaven per a sostenir el pal�li dels arquebisbes, i en aquest sentit eren, com els 

                                                 
115 RIUS SERRA 1945-1981, doc. 572, II, p. 235-238 
116 TRIAS FERRI 2012, p. 191. Hi ha també la variant mudellos (AC-I-81) 
117 DOC-70 i 83. És una cronologia molt anterior a la que, per a la difusió dels botons, planteja Chiara 
Frugoni, no abans del segle XIII (FRUGONI 2001, p. 102-103). 
118 DOC-20. No estic del tot segur d’encertar l’explicació, sobretot pel context documental, però el terme ha 
derivat en francès a mordant de ceinture, i certament identifica aquest tipus d’element metàl�lic. Una altra qüestió 
són les sivelles de cinturó, de les quals no sembla que hi hagi esments documentals (l’única fibula mencionada 
a les fonts es vincula als cordatges d’una espasa: vid. infra) però que evidentment deurien existir en època 
plenomedieval. L’arqueologia, tanmateix, en reporta a Catalunya bàsicament a partir del segle XIII, fetes de 
ferro o de coure/bronze, i aquestes ocasionalment daurades o esmaltades (BOLÓS et alt. 1984); recentment se 
n’han trobat a Barcelona (BELTRÁN DE HEREDIA & FONT 2011). Alguns exemples castellans del segle X i XI 
s’han estudiat darrerament, en un article on també s’enumeren les peces catalanes conservades (USCATESCU 
2014, p. 568). 
119 CAT-61. Hi ha una tercera agulla procedent d’una altra tomba de la catedral tarragonina, la de l’arquebisbe 
Aspàreg de la Barca (1215-1233), que també caldria tenir en consideració. Sembla que és de plata daurada i té 
el cap una mica més gran, amb una pedra granatosa encastada amb el mateix sistema de bisell denticulat 
(MARTÍNEZ SUBÍAS 2015, p. 536). Totes aquestes peces demanen un estudi de major profunditat; la descripció 
que n’ofereixo és francament superficial, i la identificació dels metalls i de les pedres (que prenc de Martínez 
Subías) hauria de confirmar-se amb anàlisis de laboratori 
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anells, en certa manera insígnies eclesiàstiques, però tipològicament o formalment no 

sembla que diferissin dels fermalls o agulles similars utilitzats per la noblesa laica. Les dues 

agulles, que tenen una certa relació amb l’anell (cal pensar que es creà un conjunt complet 

per a l’arquebisbe), són peces allargades obrades en or, i acaben en un cap de perfil ovalat 

on s’encasta un caboixó blau intens, similar a la pedra de l’anell. 

 

Per últim, i ja pel què respecta a joies específicament femenines, la documentació amb què 

tractem és poc generosa en informacions. En època plenomedieval el parament de joies 

femení estava encara relativament poc desenvolupat, malgrat que naturalment existien una 

sèrie de joies a disposició de les dames riques: collarets, cadenetes amb penjolls, arracades, 

braçalets, diademes i altres ornaments pel cap eren habituals i estan ben documentats, 

encara que se’n conserven molt pocs en tot el territori europeu120. Les fonts catalanes 

evoquen molt poc tot aquest món; només en el testament d’Arsenda d’Àger hi apareix una 

joia de cap, que s’esmenta de manera una mica genèrica: ornamentum meum de caput que est de 

auro.121. Com que en el posterior inventari de béns del seu espòs Arnau Mir, la mateixa joia 

es reconeix com a chapud ligamine de auro 122, cal creure que es tractava no pas d’una diadema 

sinó d’una banda o lligadura metàl�lica que es duia tot al voltant del cap, un tipus 

d’ornament que era força habitual en l’època, malgrat que pràcticament no se n’hagi cap 

conservat cap enlloc d’Europa123. 

 

 

7.2.2. Objectes de tocador 

 

El testament d’Arsenda d’Àger i la resta de documents que fan referència a les seves 

possessions i les del seu espòs proporcionen també notícies sobre una sèrie d’objectes 

relacionats amb la bellesa i la higiene, probablement d’ús femení, sobre els quals parlaré ara 

sota el concepte, em temo que una mica anacrònic, de peces “de tocador”. Aquets objectes 

són, concretament, uns perfumadors i un mirall. 

 

                                                 
120 Una panoràmica sobre la qüestió, amb exemples de peces conservades (sobretot nord-europees) a: 
LIGTBOWN 1992, p. 101-111. 
121 DOC-81 
122 DOC-83. Per cert que en aquest mateix segon document s’esmenten quatre parells de bogs de auro, que 
segons Bonnassie (però no sé en base a què) cal interpretar com a arracades (BONNASSIE 1979-1981 , II, p. 
235). 
123 Aparentment es conserven un parell de fragments de lligadures de cap procedents del monestir escocès 
d’Ionna (LIGHBTOWN 1992, p. 109) 
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Cal començar pels perfumadors, objectes amb gran protagonisme en el testament de 

l’esposa d’Arnau Mir de Tost, però que en canvi no retrobem en cap altra font catalana de 

l’època. Tampoc no he estat capaç de localitzar referències semblants en altres àmbits 

geogràfics d’Occident, malgrat que suposo que podrien ésser-hi. Sigui com sigui, el detall 

amb què es consigna la seva presència en el text i els apunts descriptius que se’n donen 

permeten fer-se una idea força clara de la forma i la funció d’aquests objectes, i obren la 

porta a fer un parell de reflexions molt interessants, la primera tot connectant l’orfebreria 

profana amb la religiosa, la segona preguntant-nos sobre el paper de l’influx islàmic en els 

ambients cortesans occidentals, i molt especialment a les terres de frontera. Veiem però, en 

primer lloc, la referència exacta sobre aquests perfumadors en el testament d’Arsenda: 

 

“Et meum pumbo de auro dimito ad sanctum Petrum ut pendat coram eius altare 

cum ipso pumbo que est confecto de olores et est in similitudine de codonio. (...) Et 

meum pumbo argenteo pendat coram altare Sancti Michaelis de Mamacastro”124.  

 

La identificació dels pumbos amb perfumadors és habitual en la historiografia, i a la vista del 

context textual crec que certament irrefutable125. Amb el nom de perfumador s’entén 

qualsevol objecte fet per a desprendre olors agradables destinades a perfumar tant persones 

com espais. Cal tenir en compte que el mot pumbo no descriu la funció de l’objecte sinó la 

seva forma, perquè un pumbo és senzillament un “pom”, és a dir un element esfèric. Aquest 

significat es confirma en l’inventari de béns mobles d’Arnau Mir de Tost posterior a la 

mort d’Arsenda, en el qual apareixen encara alguns dels objectes referenciats en el 

testament d’aquesta; concretament s’hi esmenta un pomo de auro que és, evidentment, el 

mateix pumbo llegat per la dama a la canònica d’Àger. 

 

En el document testamentari s’esmenten, no pas un, sinó tres d’aquests poms, dos dels 

quals es destinen a anar penjats damunt de l’altar de Sant Pere d’Àger126, i un altre 

aparentment menys ric, que va cap a una altra de les esglésies vinculades als senyors 
                                                 
124 DOC-81. Tradueixo: “I el meu perfumador d’or el deixo a Sant Pere [d’Àger] per a que pengi davant del 
seu altar amb el perfumador que és decorat amb cignes i és [de forma] semblant a un codony (...). I el meu 
perfumador de plata, que pengi davant l’altar de Santa Maria de Montmagastre.” 
125 Així l’han entesa, en efecte, la majoria dels autors que han estudiat el testament o les figures dels magnats 
d’Àger. Vegeu, especialment: VINYOLES et alt. 1998, p. 275-276 (però no comparteixo la interpretació 
escatològica tan explícita del text, que les autores creuen inspirat directament en un Beatus). 
126 En base a la frase del testament, tant es pot interpretar que el segon dels pumbos d’Àger és igualment un 
llegat d’Arsenda com un objecte prèviament agençat a l’església. Prefereixo la primera interpretació (em 
resulta contextualment més lògica), però gramaticalment la segona també és possible. Si l’objecte ja era a 
l’església d’Àger, el més lògic és que hagués estat també una donació de la mateixa Arsenda, que era en bona 
mesura l’església “privada” dels senyors d’Àger. 
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agerencs, la capella castral de Montmagastre. Que aquests tres pumbos fossin certament 

perfumadors no queda explícit en el text, tot i que alguns detalls semblen efectivament 

apuntar-ho, com la mateixa ubicació de les peces, penjades damunt de l’altar, en una 

posició que evoca poderosament la que podien ocupar ocasionalment els encensers o les 

làmpades127.  

 

La descripció del segon dels perfumadors d’Àger ofereix detalls d’especial interès. Arsenda 

diu que l’objecte és confecto de olores, en el què em fa tot l’efecte que és una referència a la 

seva decoració, a base d’ocells de coll llarg, és a dir de cignes (oloris). Si no m’erro en el 

plantejament128, tindríem aquí un dels escassíssims testimonis de descripció iconogràfica 

d’un objecte d’orfebreria d’època romànica a Catalunya. El perfumador hauria anat decorat 

amb ocells de coll llarg, que Arsenda (o el redactor del testament) identifiquen amb cignes, 

utilitzant el mot llatí olor/oloris, que havia de ser perfectament conegut, almenys en ambients 

erudits, per exemple a partir de la lectura d’Isidor129. El text evoca també la forma del 

perfumador, que es compara amb la d’un codony en una imatge que sembla especialment 

desitjada (tot el testament d’Arsenda és ple de detalls subtils d’aquest tipus) per la dimensió 

odorífera d’aquesta fruita (que, per cert, la tradició popular ha utilitzat fins a ben poc temps 

per a perfumar les robes desades en baguls o armaris). La metàfora confirma també, per la 

banda metafòrica, la identificació dels pumbos amb perfumadors130. 

 

                                                 
127 Malgrat que damunt o al costat dels altars era sobretot habitual que pengessin làmpades i elements votius 
(corones, ampolles), la suspensió d’encensers també deuria ser prou habitual, segons reflecteix especialment la 
iconografia; vegeu, per exemple, la il�lustració del foli 2v del volum III de la Bíblia de Rodes (fig. 7.13). 
128 He de reconèixer que també podria tractar-se d’un error del copista, que hauria escrit olores (de oloris: 
cignes) per comptes de odores (de odoris: olors, perfums). És evident que la referència a les olors s’adiria 
plenament a la funció dels objectes (i tal vegada aquesta interpretació ha contribuït a afermar la identificació 
dels pumbos amb perfumadors), però potser queda una mica estrany, aleshores, l’ús del verb conficio, que cal 
traduir per “acabar de fer”. Una interpretació com la que proposo, “acabat de fer amb cignes” o, menys 
literalment, “decorat amb cignes” penso que es correspon millor amb la redacció i no requereix de cap error 
de l’escriba per a justificar-la. No puc deixar d’apuntar, però, que en l’inventari de Ripoll de l’any 1066 (DOC-
79) se cita una capsa cum odores (és a dir amb “olors”, no pas amb cignes) que podria identificar-se amb un 
perfumador del tipus reportat a Àger, si bé jo diria que més aviat es tracta d’un flascó –un contenidor, no un 
difusor– de perfums (se cita al costat de diverses navetes per a encens). 
129 A les Etimologies (XII, 7, 18): “Olor avis est quem Graeci KUKNON appellant. Olor autem dictus quod sit 
totus plumis albus: nullus enim meminit cygnum nigrum; OLON enim Graece totum dicitur” (ISIDOR DE 
SEVILLA 1993-1994, II, p.108-109). 
130 La vinculació tant dels cignes com del codony amb els perfumadors (per vies diferents, iconogràfica i 
associativa) resulta francament estimulant des del punt de vista del discurs simbòlic. Uns i altres eren associats 
amb Venus (el cigne n’és un dels animals atribut, i cal recordar que la famosa poma del Judici de Paris era, 
realment, un codony, o “poma de Kydon”), i aquí es vinculen a un objecte que sembla certament propi d’un 
context femení, a banda d’aristocràtic. És temptador de fer continuar el discurs i veure en el testament 
d’Arsenda un reguitzell flamíger de retòrica cortesana d’aquest estil, malgrat que cal anar en compte de no 
caure en excessos de sobreinterpretació (VINYOLES et alt. 1998). 
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Sigui com sigui, podem precisar que aquests perfumadors eren objectes de forma vagament 

esfèrica i de dimensions relativament petites, elaborats amb materials metàl�lics. Una part 

de la seva superfície havia de ser calada, perquè en l’interior s’hi disposaven les substàncies 

que desprenien perfums agradables, especialment encens però també d’altres herbes i 

materials com ara el mesc o l’ambre gris. Per una banda, aquest tipus d’objectes potser 

podrien considerar-se un precedent dels coneguts “poms d’essència” tardomedievals (les 

pommes d’ambre en francès, en anglès pomanders) que en són una versió de dimensions molt 

reduïdes elaborats no pas per a perfumar espais sinó persones (per motius estètics i també 

medicinals), i que es concebien com a veritables joies131. Per un altre costat, cal posar de 

relleu la proximitat tipològica, matèrica i funcional entre els perfumadors d’Arsenda i els 

encensers que s’utilitzaven a totes les esglésies. 

 

En aquest sentit, no podem descartar que precisament la intenció de la dama fos de 

reconvertir els objectes profans en encensers eclesiàstics. La descripció dels perfumadors es 

correspon exactament amb la dels encensers plenomedievals de forma esfèriques i coberta 

calada, tant que hom és temptat de pensar si alguns objectes conservats que assumim que 

eren encensers litúrgics no haurien pogut funcionar, en canvi, com a perfumadors profans, 

de manera que un mateix objectes pogués tenir usos paral�lels en els dos àmbits, igual que 

s’esdevé amb d’altres objectes característics del períodes: làmpades i canelobres, ampolles, 

tot tipus de vasos, rentamans...132 

 

Hi ha encara un darrer factor d’indiscutible rellevància en el cas dels perfumadors agerencs: 

la proximitat de l’Islam i la possibilitat molt franca que els perfumadors d’Arsenda fossin 

obres importades del món andalusí, com ho són bona part dels seus altres béns sumptuaris. 

L’ús d’encensers, o més exactament de brasers per a perfumar ambients (és a dir de 

perfumadors) és àmpliament conegut en el món musulmà medieval133. L’origen del costum 

hi és molt probablement arribat per via bizantina, però la dimensió cortesana de l’ús dels 

perfums és especialment pròpia de les elits musulmanes, i ben documentada ja des de 
                                                 
131 Els poms d’essència són a l’Occident un producte medieval tardà, sembla que arribat des del món islàmic. 
Es documenten només a partir de mitjan segle XII, però es converteixen després en un joiell d’allò més 
habitual entre l’aristocràcia (LIGHTBOWN 1992, p. 355-358). 
132 Gairebé estic temptat de plantejar precisament aquesta possibilitat (és a dir que es tracti d’un objecte 
pensat per a ús profà) en relació amb l’encenser decorat amb esmalt que es conserva al MNAC procedent de 
la col�lecció Plandiura. Vegeu capítol 8.2. 
133 Els objectes en qüestió són gairebé sempre designats amb el nom d’encensers o de “cremadors d’encens” 
(incense-burners) en la bibliografia, ja que l’encens era una de les substàncies que més habitualment hi cremava, 
encara que no pas l’única; el terme àrab per a l’objecte és mibkharah. En el món islàmic l’encens no té 
connotació religiosa, malgrat que de vegades podia utilitzar-se també per a perfumar els espais de culte (AGA-
OGLU 1945, p. 28-29) 
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l’època omeia134. Els encensers islàmics de tipològica més clàssica i habitual no eren pas 

exactament esfèrics sinó formats per una petita cassoleta de base cilíndrica amb un mànec o 

agafador allargat, i per una coberta cupulada més gran, sovint amb totes dues peces 

calades135. Aquest tipus de brasers reposaven directament al terra (o sobre qualsevol altre 

lloc) per mitjà de tres peus, però també es conserven peces amb anelles incorporades que 

permetien la suspensió i el possible balanceig a través de cadenes; en aquests casos poden 

mancar també els agafadors, per innecessaris, com passa precisament en un encenser de la 

col�lecció Khalili (fig. 7.14) que recentment s’ha publicat com a andalusí (per la qual cosa 

resulta molt interessant)136. Certament, la forma “de codony” esmentada per a un dels 

perfumadors d’Arsenda perfectament pot aplicar-se a estructures d’aquest tipus, que 

després haurien pogut penjar-se sobre l’altar directament amb cadenes o per mitjà d’un 

sistema combinat de cadenes i una base plana o platet inferior (on la peça reposa 

directament), com el que s’emprava per a la suspensió d’algunes làmpades o, especialment, 

de píxides i coloms eucarístics. 

 

L’origen oriental dels perfumadors d’Arsenda és, per tant, certament probable, encara que 

no pas definitiu. Més segura és la procedència estrangera d’un altre dels objectes de tocador 

de la dama, un mirall que es considera explícitament arribat des de la Índia i que és 

especialment valuós, per tal com veiem que es consigna no només en el testament 

d’Arsenda (meum speculum indium) sinó també en la relació dels donatius fets pel seu espòs 

Arnau Mir seguint les seves darreres voluntats (unum [s]peculum cum argento qui ualent mancusos 

C) i també en la relació de béns del propi Arnau Mir, inventariats per motiu de la previsió 

d’un pelegrinatge a Compostel�la (speculo I Indium coperto argent). D’aquests tres esments 

coneixem que el mirall era un objecte sumptuari de categoria notable, valorat en cent 

mancusos, que hem de creure elaborat completament amb plata, amb el cos format per una 

peça metàl�lica probablement circular i un mànec allargat, potser amb ànima de fusta 

interna., 

 

De l’origen d’aquest objecte n’he parlat al capítol dedicat a les importacions, tot afirmant 

que si la procedència oriental sembla inequívoca, resulta difícil de creure que es tractés d’un 

objecte elaborat a l’Índia i, més probablement, deuria procedir de l’Àsia Central islàmica. 

                                                 
134 Vegeu la discussió sobre el tema, prèvia a l’anàlisi tipològica dels encensers, a: BAUER 1983, p. 43-45. 
135 En general la tipologia es considera derivada directament de formats mediterranis, especialment coptes i 
bizantins (AGA-OGLU 1945). Bauer nega aquesta dependència copta i proposa influències de l’Àsia Central o 
la Índia (BAUER 1983, p. 50). 
136 Se’l considera del segle X i especialment influït per tradicions tardoantigues (ROGERS 2010, p. 88). 
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Els miralls islàmics d’època medieval que es conserven són gairebé sempre de tipologia 

circular i obrats en bronze. Tenen generalment, o se’ls atribueix, origen iranià, i malgrat que 

els més antics conservats no són anteriors al segle XII, hi ha la certesa de la producció de 

miralls en èpoques anteriors, almenys des del segle X, segons afirma el viatger àrab Ibn al-

Faqih137. La producció de miralls a Europa no era del tot desconeguda, però té poc sentit 

esmentar-la per a evocar una peça l’origen llunyà de la qual queda perfectament explícita en 

les fonts. En tot cas, entre els miralls de factura occidental conservats poden citar-se el del 

Metropolitan Museum de Nova York esmentat ja en el capítol 3, o el d’origen sud-alemany 

que hi ha al Museu d’Arts Decoratives de Frankfurt, que es data cap a la segona meitat del 

segle XII (fig. 7.15)138.  

 

 

7.2.3. Els Jocs: escacs i “taules” 

 

Encara, els béns dels senyors d’Àger, Arnau Mir i Arsenda, proporcionen informació sobre 

un altre tipus de peces profanes que cal considerar importants en el context del luxe 

cortesà, les vinculades als jocs de taula amb els quals es divertien les classes acomodades de 

l’època romànica. Aquests jocs eren, bàsicament, els escacs i l’anomenat precisament “joc 

de taules”, que era un joc d’estratègia basat en el moviment de peces damunt d’un tauler 

amb cases diverses, precedent del modern backgàmon (fig. 7.16)139. 

 

Els escacs eren, potser, el principal i més estimat dels jocs de taula cortesans, basat en un 

joc d’origen indi àmpliament difós al món àrab i arribat després a l’Europa cristiana, 

segurament a finals de segle X i, almenys en part, per via andalusina. És sabut que la 

primera referència documental dels escacs a l’Europa cristiana es troba precisament als 

comtats catalans, en el testament de l’any 1007 del comte d’Urgell Ermengol I140. Està clar 

que la fluïdesa de contactes diplomàtics amb el món andalusí va condicionar l’arribada dels 

escacs a les corts cristianes del nord peninsular, singularment a les catalanes. La presència 

                                                 
137 Per a tota aquesta qüestió: ALLAN 1982, p. 33-37. 
138 Tots dos de bronze, bé que d’estructura diferent: circular el primer, amb mànec llarg el segon –com els 
miralls d’època romana–, que és especialment lluït (HOFFMAN 1970, p. 79 i 105-106 respectivament). 
139 De fet , els jocs “de taules” eren diversos, tots practicats amb fitxes o “taules” que es mouen sobre d’un 
tauler. Eren extraordinàriament populars (MURRAY 1941). 
140 DOC-18. Aquest i algun altre document català s’esmenten ja en l’obra clàssica sobre la història dels escacs, 
on es planteja ja una via andalusina per a l’entrada dels escacs a Occident (MURRAY 1913, p. 403 i s.). Hi ha 
una altra menció primerenca als escacs en territori europeu, en una sèrie de versos inclosos en dos còdex (ms. 
319 i 365) de la biblioteca d’Einsiedeln (Suïssa), la redacció dels quals podria datar també del tombant de segle 
XI (GAMER 1954, p. 742). 
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documental del joc, durant el segle XI, al territori del comtat d’Urgell, és especialment 

significada, fins al punt que s’ha volgut plantejar que l’emblema heràldic del comtat, un 

escacat d’or i sable, no pogués derivar de l’èxit del joc en aquell territori, idea suggeridora 

però que sembla difícil de constatar141. En qualsevol cas, la conservació del cèlebre conjunt 

de peces de cristall de roca de Sant Pere d’Àger no fa sinó reforçar el pes d’aquesta àrea 

catalana en la difusió inicial del joc des del món àrab fins a l’Occident. 

 

En l’esmentat testament de l’any 1007, el comte Ermengol fa donació dels seus escacs (meos 

schachos) a l’obra de l’església de Sant Gil, que cal identificar amb l’abacial de Saint-Gilles-de 

Gard, a la Provença. No sabem de quants escacs es tractava però podem imaginar que les 

peces estaven fetes amb cristall de roca, material preciós que era especialment adequat per a 

donacions pietoses d’aquest tipus. Curiosament, cinquanta anys més tard la comtessa 

Ermessenda de Barcelona va fer donació també dels seus escacs a la mateixa església 

provençal, la identificació de la qual pot donar-se aquí per més segura: Sancto Egidio 

Nemausensis. Les peces anaven destinades explícitament a la taula d’altar de l’església abacial, 

i eren, aquesta vegada amb tota seguretat, obrades de cristall de roca, segons queda ben 

explícit al text: escachos cristallinos ad tabulam142. Totes aquestes peces cal suposar que eren 

d’origen islàmic, molt probablement fatimites i arribades a mans del comte i de la comtessa 

per via andalusina, potser com a regal diplomàtic o per simple adquisició comercial. És 

bastant possible que tots aquests escacs s’utilitzessin, a Saint-Gilles, per a decorar el 

sepulcre del sant titular de l’abadia, que estava darrera de l’altar i que, segons s’explica a la 

Guia del Pelegrí del Còdex Calixtinus compostel�là, estava efectivament ornat amb tretze 

elements de cristall de roca, entre els quals alguns in modum scaquorum143. La incorporació de 

peces d’escacs de cristall de roca en l’ornat de mobles i objectes d’orfebreria era bastant 

habitual, com demostren per exemple les peces conservades avui a l’arca de san Felices del 

monestir de San Millán de la Cogolla (fig. 7.17)144, o la peça que hi ha encastada a l’arqueta 

                                                 
141 Vegeu, per a la proposta (feta amb tota la prudència, tanmateix): RIQUER 1983, p. 196-197. Cal tenir en 
compte però que l’aparició dels emblemes heràldics no és anterior a mitjan segle XII, moment en què els 
escacs s’havien ja difós a bastament per Europa (FLUVIÀ 2011, p. 13-14). 
142 DOC-69. 
143 A la Guia hi ha una detallada descripció del sepulcre o arca (ingens arca aurea que est retro eius altare) de sant 
Gil (VIELLIARD 2004, p. 42). El concepte in modum scaquorum se sol traduir per “en forma d’escaquer”, però 
diria que és preferible considerar que els cristalls de roca eren “a la manera de peces d’escacs”, el què de fet 
vol dir –vistos els documents catalans– que eren peces d’escacs incrustades. 
144 Se suposen procedents de l’arca de Sant Millán (VALDÉS & CASAMAR 1999, p. 151-152). 



 

431 
 

de sant Maurici de l’abadia de Saint-Maurice d’Agaune, potser reaprofitada precisament de 

la decoració d’una taula d’altar del segle XI145. 

 

Hi ha una tercera referència als escacs en territori català dels volts de l’any 1000 que no se 

sol esmentar mai, però que és igualment significativa: exactament 28 scacos cristallinos es 

localitzen l’any 1008 en el tresor de Santa Maria de Ripoll146. Malgrat que no es consigna 

l’origen d’aquestes peces ni el moment en què van arribar al monestir, cal pensar que van 

arribar-hi de resultes d’una donació laica, tal vegada d’algun membre de la casa comtal 

cerdana. Sigui com sigui, la notícia és molt interessant perquè, com el testament urgellenc 

d’Ermengol I, és de data molt avançada, i demostra que la difusió precoç dels escacs als 

comtats catalans no es limitava només a l’àrea més occidental. En tot cas, la notícia és 

anterior a l’any 1010, data de l’expedició mercenària de nobles catalans a Còrdova de la 

qual, de vegades, s’ha dit que haurien provingut els escacs del comte urgellenc147. 

 

Els escacs ripollesos apareixen en tota la sèrie d’inventaris monàstics que es conserven dels 

segles XI i XII. Al de l’any 1047 el nombre de peces de cristall de roca és de 29, a les quals se 

sumen tres peces de fusta i 19 peces minores de les quals no es diu el material. El 1066 

s’havien perdut cinc figures de cristall, en el primer dels inventaris del segle XII sense data 

es consignen 39 peces d’escacs (però no se n’evoquen els materials), i finalment en 

l’inventari que es considera de finals de la mateixa centúria dotzena s’esmenta un nombre 

similar de peces de cristall de roca (33 cristalli) però sense identificar-les amb d’escacs, 

potser perquè ja no es reconeixen com a tals148. 

 

Encara, diversos altres testaments catalans esmenten jocs d’escacs, i en alguns apareixen 

també, ara, els jocs de taules. És el cas del testament del levita Ramon, del 1045, que testa 

abans de marxar en pelegrinatge a Compostel�la i deixa al seu germà Bernat ipsos escachos et 

ipsas tabulas de osso que són en una torre que té en propietat a Badalona149. Es tracta aquí de 

peces de menys luxe, elaborades en os i no en materials preciosos, però són igualment 
                                                 
145 Taula que se sap que anava decorada amb pedres (entre les quals caldria comptar la peça d’escacs) i que va 
ser empenyorada l’any 1147 pel comte Amadeu III de Savoia (MARIAUX 2014b, p 22-23). Sobre la peça de 
cristall de roca: SCHÄDLER 2008, p. 654-658. 
146 DOC-20. 
147 Tot relacionant-la amb una datació errònia del testament d’Ermengol, que se suposava del 1010 (MARCA 
1688, col. 974) però que cal datar l’any 1007. 
148 Vegeu DOC-20, 53, 79, 197 i 198. És possible que algunes diferències en el nombre de peces es deguin a 
errors de transcripció dels inventaris originals, que es coneixen només per les còpies d’Olzinelles (JUNYENT 
1933, p. 218-225). 
149 DOC-52. És interessant el fet que personatge en qüestió potser procedia del comtat d’Urgell, on en tot cas 
tenia àmplies possessions (BAUCELLS et alt. 2006, III, p. 1166-1171) 
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significatives de la difusió d’aquest tipus de jocs150. Les taules, de fet, apareixen aquí per 

primera vegada, que jo conegui, en la documentació catalana. 

 

Reapareixen pocs anys després en el testament d’Arsenda d’Àger, on es consignen els 

diversos jocs d’escacs i de taules que posseïen ella i Arnau Mir de Tost. Arsenda en 

concedeix a l’espòs la potestat (Tabulas nostras et eschachos vadant secundum mandamentum senior), 

però és interessant de veure com la propietat de les peces era compartida, fet que revela la 

participació de les dames de l’alta noblesa en aquest tipus de pràctiques cortesanes, tal i 

com en èpoques posteriors faran explícit també nombrosos textos i imatges artístiques151. 

Arnau Mir va conservar els jocs, que són esmentats també en l’inventari dels seus béns que 

hem vist també repetidament en aquest capítol. Aquí les peces s’especifiquen notablement: 

hi ha deu parells de peces del joc de taules de plata i un tauler d’aquest mateix joc (tabulas 

unas argenteas cum illorum tabuler X parilios), així com tres escacs d’ivori i sis escacs de cristall 

de roca (III d’escabs vivoril, et alios III parilios de cristallo)152. 

 

Sempre s’ha interpretat que el text evoca tres jocs complets d’escacs d’ivori i tres més de 

cristall de roca153, però el cert és que quan se citen “escacs” en tota la resta de 

documentació coneguda no s’al�ludeix mai a conjunts sencers de peces, sinó tan sols a 

figures individuals154. La interpretació restrictiva del nombre de peces que proposo és, per 

tant, més adequada a la realitat històrica i documental, i estic segur que hauria estat la 

interpretació dominant de no haver-se conservat el gran conjunt de peces de la canònica 

d’Àger, dins del qual es comptaven originàriament una quarantena llarga de figures (que 

veritablement són moltes, però –significativament– un nombre similar a les conservades 

per exemple a Ripoll o a Roda d’Isàvena155). 

 

                                                 
150 La historiografia consigna una altra referència, més dubtosa, a una peça d’escacs en un testament d’un 
prevere urgellenc anomenat Seniofred (BONNASSIE 1979-1981, I, p. 435). Tanmateix, la referència és confusa 
(ipso sacac que abeo in ipsa Sedis...) i pel context documental sembla bastant clar que s’al�ludeix a una altra cosa 
(BARAUT 1982, doc. 574, p. 102-193). 
151 Per exemple, les miniatures del Libro de acedrex, dados e tablas d’Alfons X el Savi contemplen habitualment la 
participació femenina en els jocs. 
152 DOC-83. 
153 FITÉ 1984-1985, p. 304. 
154 De fet, les peces de luxe (almenys les de cristall de roca) sembla que es compraven i fins i tot que es 
produïen de manera independent, sense formar conjunts complets (CASAMAR & VALDÉS 1996, p. 69). 
155 És difícil pensar que a Àger es conservessin sis jocs complets de peces. Noti’s que un joc amb els dos 
bàndols suma ja trenta-dues peces, xifra curiosament simlar la dels conjunts més amplis documentats. Cal 
recordar que les peces s’utilitzaven indistintament, al marge de la seva forma o atributs, almenys en el cas dels 
escacs de formes abstractes. 
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Tal i com hem vist en el capítol 3, tradicionalment aquestes figures s’havien relacionat amb 

una donació dels comtes d’Urgell, en base a una informació una mica vaga donada per un 

inventari del segle XVI que Jaime Villanueva va llegir i transcriure parcialment156. Villanueva 

va veure directament els escacs a la sagristia d’Àger, on deurien encara conservar-se un 

temps, abans de passar a la parròquia de Sant Vicenç de la mateixa població. Una quinzena 

de les peces, les millors, van ser publicades per Josep Brunet a finals del segle XIX (fig. 

7.18)157, i després de passar per diverses mans el 1986 van acabar al Museu Nacional de 

Kuwait. Unes altres 19 peces van arribar al Museu Diocesà de Lleida, on encara són 

exposades158. L’atribució de tot aquest conjunt a una donació comtal ha estat rebatuda 

especialment per Francesc Fité que les ha identificat amb els escacs en possessió d’Arnau 

Mir de Tost que hem vist ressenyats en l’inventari159. Tanmateix, reitero que és possible 

pensar que les peces d’Arnau Mir les haguessin heretades els seus descendents els 

vescomtes d’Àger, que van arribar a la dignitat comtal per matrimoni (i després de 

conflictes diversos) a començaments del segle XIII160. 

 

Sigui com sigui, les peces de cristall de roca d’Àger són indiscutiblement d’origen islàmic, 

segurament fatimita i, per tant, arribades a Catalunya amb molta probabilitat a través de les 

relacions amb l’al-Andalus. Tot i la diversitat formal, les peces poden relacionar-se 

perfectament amb uns quants altres exemplars conservats en diferents parts d’Europa, de 

manera especialment directa amb les catorze figures que es guarden al museu diocesà 

d’Osnabrück (fig. 7.19), i en un grau menor amb d’altres com les conservades al museu de 

la catedral d’Orense, que provenen del monestir de Celanova161. Hi ha també, per cert, ben 

documentades una altra quarantena de peces d’escacs de cristall de roca a la catedral de 

Roda d’Isàvena. Jaime Villanueva les va veure en un saquillo dins de l’anomenada arca o 

cofre de sant Valeri, juntament amb relíquies d’aquest màrtir saragossà i del bisbe de Roda 

sant Ramon, i les va identificar com a tals tot comparant-les amb els escacs que coneixia 

                                                 
156 “Una caxa de fusta ab quaranta quatre peces de crestall diu-se són escacs. No se sap qu’ils donà i creu-se 
les donà lo comte d’Urgell” (VILLANUEVA 1803-1851, IX, p. 141) 
157 BRUNET 1887, p. 29-36. 
158 Per a la història de tot el conjunt: VELASCO 2013, p. 238-241 
159 Fité arriba a distingir fins a sis tipus de peces que provindrien de sis conjunts diferents, dos dels quals 
apareixen en les peces de Kuwait, més elaborades i ornamentals, i quatre més senzills en les del Museu de 
Lleida (FITÉ 1984-1985 p. 304). Interpreta, doncs, que hi hauria hagut sis jocs complets d’escacs diferents, 
sense tenir en compte, però, que les peces s’adquirien gairebé sempre de manera individual (vegeu nota 155). 
160 Vegeu, en tot cas, l’exposició d’aquest assumpte al capítol 3, p. 166. La idea d’un grup heterogeni format a 
partir d’aportacions diverses ha estat plantejada ja en altres ocasions (CASAMAR & VALDÉS 1999, p. 145-146). 
161 Una visió general (amb dubtes sobre l’origen exclusivament fatimita de les peces) a: MAKARIOU 2005, p. 
137-138.  
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d’Àger162. Em sembla que ningú no s’ha adonat, fins ara, que aquest conjunt ribagorçà ja 

està documentat en l’antic inventari de la catedral ribagorçana copiat per Jaume Pascual a la 

Sacra Cathaloniae antiquitatis monumenta, que data molt probablement del segle XII. En aquest 

inventari, que hem repassat ja detalladament en un altre capítol, s’hi esmenten clarament 

XXXª et IIII Christalla que només poden ser, per descomptat, les peces vistes per 

Villanueva163. El conjunt, per desgràcia, ha desaparegut, però la seva existència testimonia 

encara més la presència de peces d’escacs de cristall als Pirineus, i també l’interès de les 

cases religioses per atresorar-les com a béns de luxe164. 

 

A banda del cristall de roca, els materials amb què es podien confeccionar les peces 

d’escacs i les del joc de taules eren sobretot l’ivori, l’os i la fusta. Especialment rellevants 

són les d’ivori (que de fet servien de model per a les altres), que tant podien ser importades 

des del món àrab com produïdes localment, fenomen que es va fent habitual a partir del 

segle XII165. A destacar, potser, els cèlebres escacs d’ivori de Carlemany que es conserven a 

la Biblioteca Nacional de París i són, en realitat, obra amalfitana de finals de segle XI o 

principis del XII166, i les curioses peces en ivori de morsa del món anglosaxó, ben singulars, 

com les de l’imponent conjunt trobat a l’illa de Lewis que conserva el British Museum167. 

 

Per a l’àmbit català conservem excepcionalment una única peça d’ivori, que es va localitzar 

l’any 1986 en unes excavacions arqueològiques al castell de Mataplana, al Ripollès, i que 

avui guarda el petit museu de la localitat de Gombrèn (fig. 7.20)168. Es tracta d’una petita 

peça de format abstracte, amb dos elements sobresortints a la part superior que permeten 

identificar-la amb un alfil, és a dir, com l’elefant del joc àrab. Molt possiblement és una 

                                                 
162 VILLANUEVA 1803-1851, XV, p. 165-166. 
163 DOC-196. 
164 Sembla que hi ha una altra peça de cristall de roca que se suposa d’origen pirinenc al museu d’arts 
decoratives d’Hamburg, però es tracta d’una peça figurativa (l’única que es conserva, de fet, elaborada en 
cristall de roca) i no pas de formes abstractes com les de producció islàmica més habitual. Parlo només de 
referència perquè no conec la peça (MAKARIOU 2005, p. 138). 
165 Se n’esmenten nombroses en el catàleg de l’exposició Échecs et trictrac (GRANDET & GORET 2012). Per a les 
peces del joc de taules vegeu en particular: JONQUAY 2012. 
166 La darrera aproximació bibliogràfica important confirma l’origen salernità i planteja que el destinatari 
inicial del conjunt de peces deuria haver estat un prínce normand, com ara Robert Guiscard o el seu germà 
Roger I de Sicília (SPECIALE 2007, p. 245). 
167 Vegeu: CALDWELL & HALL & WILKINSON 2009. 
168 És a la Mostra Museogràfica Permanent Comte Arnau. La peça ha estat publicada en alguna revista 
especialitzada en escacs, correctament identificada amb un alfil i no pas, com passa al museu, amb un cavall 
(MELCHOR 2012, p. 13). 
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peça importada, que la comparació amb altres exemplars d’ivori conservats permet datar 

cap a finals de segle XI o ja al segle XII169.  

 

El castell de Mataplana era naturalment una fortalesa important de la regió ripollesa, i la seu 

d’una cèlebre cort trobadoresca entre finals de segle XII i principis del XIII, a l’empara del 

senyor feudal Huguet de Mataplana, personatge de notable relleu polític aleshores i ell 

mateix poeta. Una feliç coincidència fa que un altre trobador, Raimon Vidal de Besalú, 

descrigui, en el poema narratiu So fo el temps c’om era jays, un encontre festiu al castell on es fa 

ben explícita la presència dels escacs (i de les taules) en l’oci cortesà del moment: “Per la 

sala, e say e lay, / per so car mot pus gen n’estay / ac joc de taulas e d’escax / per tapís e 

per almatracx / vertz e vermelhs, indis e blaus”170. 

 

 

7.2.4. Elements de l’arnès feudal 

 

Per acabar amb el repàs a les peces d’orfebreria profana documentades als comtats catalans, 

cal parlar d’algunes elements ornamental que podem considerar vinculats a la cultura 

bèl�lica i simbòlica de la noblesa feudal, és a dir a aquells objectes preciosos confeccionats 

per a l’adorn bàsicament de les muntures, i en segon terme de les armes i armadures dels 

cavallers de l’època. 

 

La importància de tots aquests elements és perceptible en el tracte rebut en els testaments, 

on són tot sovint objecte de llegat i on apareixen habitualment entre les possessions 

nobiliàries, malgrat que és evident que no sempre, ni tan sols de manera freqüent, armes, 

armadures i arnesos anaven decorats amb joies o elements d’orfebreria. En aquest sentit, 

no interessen als objectius d’aquest estudi tota la colla d’ausbergs o cotes de malla, elms, 

escuts, espases i llances que la documentació reporta tant abundantment, i que per contra 

són una font ineludible per a l’estudi de l’armament d’època plenomedieval en territori 

català171. De tota manera, no pot pas deixar-se de constatar que la citació d’aquestes peces 

en els textos sol ser sempre pròxima a la dels objectes d’orfebreria, i cal entendre que uns i 

                                                 
169 Alguns paral�lels trobats en contextos arqueològics ben estudiats i datats, permeten assignar de manera 
aproximada aquesta cronologia (GRANDET & GORET 2012, p. 99, 115, 141). 
170 Segons edició de la Història de la literatura catalana (RIQUER 1982, p. 102-103). Traducció: “Per la sala, per ça 
e per lla, per tal com això és molt més gentil, hi hagué jocs de taules i d’escacs per catifes i coixins verds i 
vermells, índics i blaus”. 
171 L’estudi clàssic al respecte de l’armament medieval a Catalunya és el de Martí de Riquer, que tanmateix 
dedica només un capítol inicial a l’època que aquí ens ocupa (RIQUER 1968, p. 17-26). 
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altres formaven part dels materials importants del patrimoni moble dels nobles de l’època. 

El preu era probablement allò que igualava els tipus d’objecte, perquè les bones peces 

d’armadura eren certament una possessió de valor econòmic indiscutible172. 

 

Respecte de l’arnès del cavaller, els documents esmenten tot ocasionalment algunes peces 

obrades o si més no decorades (els textos, de fet, són sovint molt imprecisos al respecte) 

amb materials preciosos, especialment espases. L’aspecte d’aquestes armes, que juntament 

amb les llances formen l’armament ofensiu característic del període, era notablement 

simple, amb una petita empunyadura coronada per un pom final de tipus esfèric o similar, 

la canya o mànec per on s’agafava i una senzilla guarda en forma de creu (en creuera)173. Per 

descomptat, les espases eren habitualment de ferro i només en ocasions deurien decorar-se 

amb metalls nobles. De fet, és poc probable que les peces que així s’enriquien conservessin 

la seva funció pràctica, i potser més habitualment s’usaven com a objectes cerimonials i de 

representació, vull dir sense participar directament en afers bèl�lics o de combat. 

 

Vegem els casos documentats, que no són gaire nombrosos. En el testament del bisbe 

d’Urgell Guillem Arnau de Montferrer (1083) s’esmenta aparentment un pom d’espasa d’or 

(illud caput ense quod habeo de auro), desvinculat del fil de l’espasa (que hem d’imaginar de 

ferro) que el bisbe concedeix al frontal de l’altar de la catedral urgellenca174. La combinació 

d’empunyadures sumptuàries amb braços de metall més tosc era potser habitual, com 

s’esdevé amb l’espasa del comte Ermengol I citada en el testament de l’any 1007: ipsa mea 

spada cum auro et ipso fodoro de auro et rengas cum ipsa fibula de auro 175. Aquí, a banda de l’espasa, 

cal afegir també la beina (fodoro) com a objecte preciós ornamentat amb metall auri , i encara 

caldria afegir al conjunt la sivella també daurada que fixava els elements de subjecció amb 

què l’espasa (més aviat la beina) es lligava al cos176. 

                                                 
172 A partir de mitjan segle XII, destaca la quantitat d’armament llegat al Temple i a l’Hospital, que revelen les 
fructíferes relacions de la noblesa catalana amb els ordes militars. Vegeu a títol d’exemple el testament 
d’Arnau de Llers III de l’any 1212 (DOC-203). 
173 Hi ha un estudi antic sobre l’espasa plenomedieval en context català, interessant tot i que de base 
únicament iconogràfica. S’hi distingeixen fins a sis tipus d’espasa diferents, amb lleugeres variacions en el 
model d’empunyadura (CIRLOT 1978, p. 18-55). La senzillesa de la major part d’espases medievals pot 
constatar-se en el catàleg de l’exposició A bon droyt, que inclou al voltant d’una desena de peces de la 
cronologia amb què tractem aquí (SCALINI 2007, esp. p. 101-117). 
174 DOC-99. 
175 Donacions que van ad sancta Maria in Inicio, és a dir al cèlebre santuari del Pueg (Puy-en-Velay), a l’Alvèrnia 
(DOC-18). 
176 Aquest conjunt comtal havia de ser certament un equipament de luxe per a una època tan primerenca 
(RIQUER 1968, p. 23-24). Pel què fa a les beines xapades en or, se sap que existien de manera habitual en totes 
les grans corts europees. Hom no pot sinó pensar en l’anomenada “espasa d’Essen”, exemplar de gran luxe i 
d’ús cerimonial sembla que regalada al monestir d’Essen per l’emperador Otó III el 993. 
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Un altre text de data imprecisa, sembla que del segon terç del mateix segle XI, ens permet 

aprofundir en l’aparença de les espases de luxe177. El comte Ramon Guifre de Cerdanya ven 

dos masos a Guifré, veguer de la Portella, a canvi d’un conjunt d’armament de considerable 

importància, format per una espasa, un ausberg i un elm. L’espasa és especialment notable, 

ja que té bona part de l’empunyadura de plata (el pom, és a dir el coronament final, i els 

braços de la creueta) i la fulla d’or de bona qualitat (spada una obtima qui abebat capud et bracia 

de argento et filum de auro obtimo). Encara, una altra espasa també tal vegada completament 

obrada amb metall preciós la trobem en el testament sagramental del vescomte Ramon 

Folc de Cardona (1087), que deixa al monestir de Casserres el pom i la fulla de l’espasa que 

té a Cardona (capitis et filo de sua spata quod habebat in Cardona) per tal que els monjos en fessin 

un calze que poguessin emprar en el propi monestir178. Malgrat que no s’esmenta el material 

cal pensar que tant el pom com la fulla de l’espasa havien de ser de plata, que és el material 

més comú per als calzes litúrgics; el llegat implicava doncs la fosa de les peces de l’arma i la 

reutilització de l’argent en la fabricació de la copa. 

 

Pel què fa a l’arnès de les cavalleries, hi ha almenys dues peces esmentades de manera 

significativa a les fonts obrades amb metalls preciosos: les selles i els frens. Les selles eren 

objectes de grans dimensions i segurament d’especial riquesa, que ocasionalment deurien 

ser decorades amb xapa d’or o de plata (abundantment, sembla, quan es consignen com si 

fossin completament metàl�liques), com les que s’esmenten en el testament ja citat 

d’Ermengol I (sella meliore de argento), o en l’inventari d’Arnau Mir de Tost (sellas II argent)179. 

És més que probable que aquestes selles de luxe fossin totes d’importació i arribades per 

via andalusina, el què explicaria bé la seva presència particular en la documentació del segle 

XI del comtat d’Urgell; un cas evident, que hem vist ja en el capítol dedicat a les 

importacions, és el de la sella del bisbe Sal�la, regalada pel califa de Còrdova180. 

 

Pel què fa als frens, que apareixen també sovint documentats com a peces sumptuàries (els 

frens són els elements metàl�lics que els cavalls duen a la boca per a subjectar-hi les brides) 

és igualment possible que s’adquirissin per via importada, tot formant conjunts d’arnesos 

                                                 
177 DOC-42. El document és problemàtic i l’editor suggereix que es tracti d’un possible fals (BOLÓS 2009, p. 
213). La referència a l’armament (que és el que interessa aquí) resulta però convincent i, en tot cas, no sembla 
una invenció gaire tardana. 
178 DOC-106. 
179 Vegeu de nou DOC-18 i 83. 
180 DOC-17. 
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amb les selles i algun altre element, amb què tot sovint van associats en els textos. No 

sempre havien de ser d’or o de plata, i així en veiem un possiblement de coure o de llautó 

(freno I deaurato) en el testament del noble Radulf, que data de l’any 1012181. 

 

A Catalunya no es conserva cap d’aquestes peces d’orfebreria vinculades a l’armament 

plenomedieval182. Potser val la pena destacar, però, que el costum d’ornamentar els arnesos 

de les cavalleries va tenir una gran importància al llarg de tota la baixa Edat Mitjana, i 

almenys per als segles XIII, XIV i XV es conserven a la península ibèrica una sèrie 

nombrosíssima de les anomenades xapes de guarniment (o medalles de pitral), que es 

penjaven amb propòsits decoratius i potser de vegades heràldics en les diferents parts de les 

defenses dels animals (fig. 7.21). Aquest tipus de xapes provenen sobretot dels estats de la 

corona d’Aragó, on sembla que van tenir una especial incidència. Eren objectes de cost 

relativament baix i de producció pseudoindustrial, obrades generalment amb una base de 

coure i decorades amb esmalts opacs en champlevé, més aviat rudimentaris183. 

 

  

                                                 
181 DOC-26. 
182 Malgrat que potser hi ha algun punt de contacte, és evidentment anacrònic voler comparar aquests frens 
documentats al segle XI amb la nodrida producció d’època hispanogoda que sí que s’ha conservat, i que s’ha 
estudiat amb cert detall (RIPOLL & DARDER 1994). 
183 Una panoràmica recent sobre aquestes peces tan característiques a: POCH 2008. 
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CAPÍTOL 8 

Tres estudis en singular (i una nota final) 
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He deixat per a aquest darrer capítol tres estudis d’obres concretes, la inclusió dels quals en 

els apartats anteriors, bé que factible, en desequilibrava notablement el discurs. Es tracta 

d’aproximacions específiques a peces singulars, a manera de petits estudis monogràfics, que 

permeten de manera especial incorporar justificadament algunes noves aportacions. 

 

En primer lloc m’ocupo de la qüestió dels baldaquins de plata de Ripoll, obres no 

conservades però que la historiografia ha estudiat des de punts de vista diversos, sobretot a 

partir dels documents que els esmenten, o tenint en compte les seves suposades restes. 

Aquí repassaré només breument la qüestió documental, ja resolta, i em centraré en l’anàlisi 

dels fragments (les quatre grans bases) que se suposen conservats del segon dels baldaquins 

ripollesos, fragments que, en la meva opinió, no provenen pas de cap baldaquí com es va 

repetint des de fa temps. 

 

Tractaré en segon lloc d’una peça molt singular, un petit encenser esmaltat procedent de la 

col�lecció Plandiura, que es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya. És una obra 

que no concorda amb les fórmules de cap dels focus productors d’esmalts dels segles XII i 

XIII a l’Europa meridional, i per això tot sovint se li ha suposat un origen català, idea que 

no pot pas negar-se taxativament però que, de fet, no té altre argument a favor que la 

(moderna) conservació en el nostre àmbit geogràfic. 

 

El tercer estudi se centra en el conegut copó o cibori de la Cerdanya, també conservat al 

MNAC. Es tracta, probablement, de la peça més interessant de les importades en època 

medieval als comtats catalans. Tot i l’absoluta manca d’informació documental, amb criteris 

de confrontació estilística i a partir de l’anàlisi del context històrico-cultural, crec que pot 
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afirmar-se amb una raonable seguretat que la peça va ser expressament promoguda des de, i 

per a, Catalunya. 

 

El capítol acaba amb una nota final, més breu (no puc pas catalogar-la com a veritable 

estudi), sobre una altra de les peces senyeres de l’orfebreria romànica a Catalunya: les 

cobertes del Missal de Sant Ruf de la catedral de Tortosa. Plantejaré aquí la idea que cal 

desvincular la realització de les plaques esmaltades de la pròpia enquadernació, si bé de 

moment no em veig pas capaç d’afirmar o de negar, amb arguments prou sòlids, que les 

esplèndides plaques siguin obra catalana. 
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8.1. Els baldaquins de Ripoll (i la seva repercussió) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altar major de Santa Maria de Ripoll va ser decorat amb el conjunt de mobiliari 

probablement més ric i espectacular de tot el romànic català. El programa decoratiu va ser 

probablement obra molt directa del bisbe-abat Oliba, amb l’etapa de govern del qual els 

inventaris confirmen que coincideix la producció d’un frontal d’altar que deuria ser 

esplèndid, cobert completament amb làmina d’or i ornat amb pedres precioses i plaquetes 

d’esmalt de colors, així com de dues taules laterals més modestes, de plata. El finançament 

d’aquestes taules deuria comptar amb aportacions de la poderosa família comtal d’Oliba, si 

bé no hi ha testimoni documental d’aquest possible patrocini. 

 

Oliba es proposà, sens dubte, configurar un espai sagrat adequat a la solemnitats de la 

litúrgica monàstica i, a la vegada, significativament luxós i representatiu de la nova 

magnificència dels monestirs benedictins dels comtats catalans, arrelats llavors al patronatge 

laic i encara fèrriament sota control de les nissagues comtals (cosa que no duraria pas gaire 

temps). La configuració d’aquest espai sagrat al presbiteri de l’abacial ripollesa va 

magnificar-se definitivament amb la inclusió, per a la cobertura física i simbòlica de l’altar, 

d’un baldaquí monumental de plata, és a dir configurat amb ànima de fusta i recobert de 

làmina de metall. Aquest baldaquí s’esmenta ben explícitament en l’inventari del tresor 

ripollès redactat el 1047, a la mort d’Oliba, cosa que confirma que va ser una obrat durant 

els llargs anys del seu abadiat, entre 1008 i 1046. L’inventari descriu el moble format, en 

certa manera, per dues estructures distintes: per una banda les quatre columnes sustentants, 

i per l’altra la coberta superior, definida senzillament com a “taula” (colunas ciborii coopertas 

argento, et desuper tabulam coopertam argento)1. Fos quina fos la seva estructura, deuria tractar-se 

d’un moble d’una gran potència visual, un eficaç marcador del focus de culte principal del 
                                                 
1 DOC-53. 
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temple. Les visites d’Oliba a Roma, ben documentades, permeten potser pensar en la 

transposició a Ripoll d’un aparat decoratiu propi de les basíliques romanes, on la presència 

de cimboris de plata era notòriament generalitzat2. El moble deuria causar sensació, 

presidint l’espai interior de la basílica olibana...3 

 

Resulta força sorprenent que el baldaquí no s’esmenti en un inventari ripollès posterior, 

l’elaborat el 1066, que com el del 1047 és un inventari notablement detallat4. En tot cas, 

podem estar raonablement segurs que el baldaquí continuava al seu lloc, perquè la seva 

desaparició sí que està documentada de manera indiscutible, ja a mitjans de segle XII.  

 

En efecte, com la major part de l’orfebreria de gran format d’època romànica, el baldaquí 

d’Oliba va ser desmantellat per la necessitat de reutilitzar la plata en assumptes poc 

espirituals, convertida en material de pagament de serveis militars (aquí sembla que no 

monetaritzat). S’ha estudiat ja amb deteniment5 que el comte de Barcelona Ramon 

Berenguer IV va reclamar l’any 1141 una gran quantitat d’argent als monjos de Ripoll, 

sembla que per finançar una campanya bèl�lica. En un document perdut però regestat per 

Olzinelles, Ramon Berenguer demana la més que notable quantitat de 200 lliures de plata 

del tresor de l’abadia ripollesa, quantitat que suposa no només la retirada de la plata del 

cimbori sinó també la d’altres peces del mobiliari litúrgic del monestir. El manlleu de la 

plata, però, anava compensat per la donació a Ripoll d’un important alou comtal de la veïna 

vila de Molló, que el comte concedia en un altre document, aquell pel que qual Ripoll era 

elegit com a futur emplaçament de la seva sepultura6. Com veurem de seguida, les rendes 

de l’alou de Molló havien de servir, explícitament (així es confirma en el document regestat 

per Olzinelles) per a la restauració de la plata manllevada, és a dir per a la creació d’un 

segon baldaquí i de noves versions de les altres peces que havien hagut de ser desmuntades 

o foses. 

 
                                                 
2 El Liber Pontificalis revela la quantitat de mobles d’aquest tipus fabricats a Roma en època altmedieval, bona 
part dels quals es conservaven encara al segle XI (GUIDOBALDI 2000). La importància dels referents romans 
és indiscutible en el context cultural de la Catalunya de l’època (ZIMMERMAN 2000). 
3 Per cert que a principis de segle XX es fabricà per a Ripoll un baldaquí modernista, obra de Joan Rubió i 
Bellver, que anava decorat amb set grans pintures de Joan Llimona. Inaugurat l’any 1912, va ser tanmateix 
cremat el 1936, i només en queden ara les pintures (excepte una), que són exposades al monestir mateix 
(SOLER 1998-1999, p. 153). 
4 Potser no es considera part dels ornaments, o potser senzillament el text –que coneixem, com els de la resta 
d’inventaris, per les transcripcions de l’arxiver Olzinelles–, no ha arribat complet (DOC-79). 
5 Vegeu capítols 2, p. 112-114, i 4, p. 223.  
6 Original perdut, però copiat al Marca Hispànica (MARCA 1688, doc. 399, col. 1287-1289). Està clar que 
aquests dos documents (petició de plata / eleccio de sepultura i donació de l’alou) van ser concebuts alhora, 
perquè daten amb pocs dies de diferència. 
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Com devia ser, però, el baldaquí desballestat el 1141? Deuria tractar-se d’una estructura en 

forma de templet, amb les quatre columnes angulars de sustentació i tota la taula superior 

revestits de fina làmina de plata, no podem saber pas si amb decoració repussada (és el més 

probable). Concebre tipològicament el moble, des de l’òptica actual, és certament difícil 

perquè els possibles paral�lels no ofereixen resultats gaire estimulants. El cimbori ripollès 

és, en realitat, l’únic baldaquí d’orfebreria que hi ha documentat en època romànica a 

Catalunya (en fi, un dels dos únics baldaquins, si comptem també el què va substituir-lo al 

segle XII), i un dels únics que es coneixen de tot el període medieval. L’altre és, per 

descomptat, el baldaquí gòtic de la catedral de Girona (fig. 8.1), que tanmateix no pot 

utilitzar-se en la comparació, no sols per la distància cronològica que els separa, sinó també 

pel fet que reprodueix amb argent l’estructura d’un baldaquí de tela, i no té doncs 

l’estructura formal de petit temple que tenia el moble (que tenien els dos mobles) de Ripoll7. 

 

Aturem-nos un instant en el tipus de moble, vull dir en el baldaquí com a estructura sòlida i 

posada de manera permanent sobre de l’altar (o sobre d’una tomba). La seva aparició 

històrica es produeix a Roma entre el segle VI i V, si bé cal dir que el cèlebre fastigium regalat 

per Constantí a Sant Joan del Laterà que de vegades es considera en aquest sentit, no deuria 

ser pas estrictament un baldaquí sinó, més aviat, una pantalla monumental columnada que 

s’emplaçava davant de l’altar8.  

 

En tot cas, el Liber Pontificalis esmenta nombrosos baldaquins metàl�lics, gairebé sempre 

amb el nom de ciborium9, donats a les diverses basíliques de la ciutat per emperadors o 

papes, a partir del segle V. Especialment interessant havia de ser el de Sant Pere del Vaticà 

disposat a sobre de la tomba de l’apòstol, l’erecció del qual es du a terme durant el procés 

de reformulació del santuari de la basílica que segueix l’influent projecte del papa Gregori 

                                                 
7 No estic segur que s’hagi insistit prou en el referent tèxtil del baldaquí de Girona, que em sembla molt 
exactament una reproducció en plata d’aquestes peces. No es conserva enlloc cap baldaquí medieval obrat en 
tela, però n’hi molts de reproduïts en pintura, tant en context religiós com profà (D’ACHILLE 1992). 
8 La bibliografia sobre el fastigium és amplíssima, amb publicacions recents que analitzen el significat 
conceptual de l’obra, derivada d’estructures similars de context imperial (DE BLAAUW 2001), o que posen 
l’atenció sobre el seu paper en l’ordenament de l’espai de l’altar (GEERTMAN 2003). 
9 El terme baldaquí, que és d’origen medieval (no pas tardoantic), deriva del topònim Baldacco (Bagdad) i 
al�ludeix a les sumptuoses teles que s’importaven de la capital del califat abbàssida; des d’aquest punt de vista, 
en sentit estricte els baldaquins són cobricels de tela, i només per analogia d’altres materials, mentre que 
l’estructura completa amb les columnes sustentants hauria de designar-se pròpiament amb el terme cibori 
(D’ACHILLE 1992, p. 29). La relació entre ambdós tipus de moble és evidentment pròxima, i fins i tot alguns 
dels baldaquins d’orfebreria podien emular els valors estètics de les teles, com s’esdevé en l’espectacular 
estructura gòtica de la catedral de Girona (ESPAÑOL 2005, p. 221-223). 
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Magne10. Més tard, a partir del segle VIII, aquests baldaquins d’orfebreria tendeixen a 

substituir-se en les preferències dels comitents per obres més sòlides i monumentals de 

pedra (que també eren més barates), les quals s’imposen ràpidament a Roma i en molts 

altres indrets, també per cert en contextos orientals11. La tipologia pètria té un llarg 

recorregut posterior i arriba, com se sap, fins als espectaculars ciboris italians de la primera 

època gòtica (fig. 8.2)12. Tanmateix, l’interès pels baldaquins de metall va revifar 

especialment a l’època carolíngia, i estructures especialment de plata estan perfectament 

documentats a l’Europa de l’alta i la plena Edat Mitjana, encara que per desgràcia no se’n 

conserva cap. 

 

Els baldaquins metàl�lics eren, probablement, peces més esveltes que no pas els de pedra, 

amb columnes de diàmetre més reduït i una estructura superior raonablement lleugera, no 

necessàriament amb coberta a quatre vessants com les de la majoria de mobles petris. En 

aquest sentit, la coneguda reproducció a escala d’un baldaquí monumental que és l’altar 

portàtil conegut com a cibori d’Arnulf (fig. 8.3), d’època carolíngia, diria que reprodueix 

possiblement més una estructura en pedra que no pas un moble de plata13. Això sí, com 

deia, els baldaquins obrats amb metalls preciosos (sempre sobre ànima de fusta) apareixen 

en certa quantitat en les fonts europees a partir del segle IX o X, el què demostra que el 

projecte d’Oliba a Ripoll no només seguia antics models romans sinó que tenia un context 

continental específic, vinculat a l’àrea tardocarolíngia i otònida. D’entre els baldaquins 

metàl�lics documentats, un dels més rellevants havia d’ésser el de Sant Pere de Cluny, obrat 

en època de l’abat Odiló i per tant perfectament contemporani a l’obra ripollesa; tenia les 

columnes igualment de fusta folrada amb làmina d’argent, i amb decoració niellada14. Hi ha 

                                                 
10 La reconfiguració de la confessio vaticana en època de Gregori Magne i la monumentalització de l’espai 
superior de l’altar són ben coneguts des de les excavacions de la dècada del 1940 (APOLLONJ GHETTI et alt. 
1951, I, p. 173-193). Pel què fa als baldaquins romans documentats, entre el segle V i el VIII se’n 
comptabilitzen una quarantena, la majoria dels quals de plata (GUIDOBALDI 2000, p. 66-69). 
11 Estan documentats en diverses església constantinopolitanes (Santa Sofia, Santa Eufèmia), i es conserva in 
situ una estructura pètria del segle VI a la basílica de la Theotokos Katapoliani de l’illa grega de Paros 
(GUIDOBALDI 2000, p. 55-56). 
12 De tota manera els ciboris de pedra ja deurien ser nombrosos en època romànica, perquè també estan molt 
ben documentats (D’ACHILLE 1993, 727-732). Les innovacions de finals de segle XIII, que redefineixen 
l’esperit monumental d’aquests estructures, s’atribueixen especialment a Arnolfo di Cambio (DE BLAAW 
2009, p. 123-127). En altres àmbits, i sempre ja en època tardomedieval, abunden també els ciboris petris (així 
com els de fusta) col�locats generalment sobre d’altars secundaris, sovint adossats a les parets (KROESEN 
2013, p. 205-221). 
13 L’altaret va ser regalat per Arnulf de Caríntia a l’abadia de Sant Emmeram de Ratisbona. Es conserva al 
Residenzmuseum de Munic, i es considera elaborat en el taller palatí de Carles el Calb (LASKO 1999, p. 107-108). 
14 La Vita Sanctis Odilonis confirma que l’abat feu fer un “Ciborium super altare S. Petri cujus columnas 
vestivit ex argento cum nigello pulcro opere decoratas” (ACTA SANCTORUM, 1863-1867, Januarii tomus 
primus, p. 69). Segons el cronista Glaber (Historiarum Libri Quinque, IV, cap. VII), la plata provenia del botí de 
les guerres de l’Espanya musulmana (PL, 142, col. 683). 
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també cimboris documentats en altres grans monestirs, com els tres donats per Angilbert a 

Centula, els de les abadies germàniques de Saint-Gall o de Petershausen, o el que reporten 

els textos a la catedral de Le Mans15. A la península ibèrica cal esmentar també, per 

descomptat, el baldaquí de Santiago de Compostel�la, que certament podria haver tingut 

algunes similituds formals amb el de Ripoll, però que en tot cas era força més tardà, ja 

d’inicis de segle XII16.  

 

En territori català, el moble ripollès sembla que va ser excepcional, o almenys no hi ha 

notícia de cap altra estructura del mateix tipus, vull dir laminada amb metall17. És per això 

que, per tal d’imaginar-ne la forma, cal establir possibles paral�lels amb obres elaborades 

amb materials més modestos. Pel què fa als mobles de pedra, cal naturalment comptar amb 

el que el mateix abat Oliba va fer edificar sobre l’altar major de Sant Miquel de Cuixà, que 

de tota manera no era pas completament una estructura pètria sinó que combinava el 

marbre i la fusta. Aquest baldaquí de Cuixà no s’ha conservat, amb l’excepció, potser, d’una 

de les bases de les seves quatre preceptives columnes, que s’ha identificat en una peça de 

marbre rosat conservada avui al claustre monàstic18. L’estructura del moble i en especial la 

iconografia de la seva decoració és tanmateix coneguda gràcies a la detallada –però fosca– 

                                                 
15 Un recull d’exemples a: D’ACHILLE 1993, p. 732. 
16 Descrit especialment a la Guia del Liber Sancti Iacobi, i obra que s’ha estudiat a bastament i per a la qual 
s’han proposat diverses reconstruccions gràfiques (fig. 8.4) (CASTIÑEIRAS 2011a, p. 27-32). Moralejo 
plantejava la possibilitat que inclogués àmplies parts recobertes en metalls menys costosos que l’or i la plata, 
com ara el bronze o el llautó daurats (MORALEJO 1980, p. 212-213). 
17 Dubto que algunes referències documentals a cimboris al�ludeixin a baldaquins metàl�lics. N’hi ha, per 
exemple, una en un testament del 1049 on es consigna el llegat de dues unces per a l’obra de la catedral de Vic 
inter clocarium et cimborium (DOC-58); no sé si aquí s’usa el terme cimborium en un sentit arquitectònic, tot i que 
s’ha plantejat en alguna ocasió que es tracti d’un baldaquí (CARRERO 2009, p. 86, n. 84), potser de pedra (?), 
del qual però no hi ha pas cap altra notícia (i és improbable que es fes). Per a notícies sobre baldaquins de 
fusta, vegeu nota 30. 
 Per altra banda, sí que pot desmentir-se absolutament que hi hagués un baldaquí d’orfebreria a l’església 
de Sant Feliu de Girona, l’existència del qual va ser plantejada l’any 1998 per Josep Maria Marquès, 
contrastant una vaga inscripció sepulcral del sagristà Bernat de Farners (que Marquès data cap a 1170) amb un 
text del Martirologi de Sant Feliu, on es diu del mateix personatge: qui fecit coopertorium Sancti felicis argentum in 
capite eisudem et vasis listam auream posuit. Marquès interpreta el terme coopertoria com a sinònim de baldaquí 
(MARQUÈS I PLANAGUMÀ 1998, p. 36), però en la documentació medieval el mot no s’usa mai en aquest 
sentit, sinó que sempre té funció qualificativa vinculada a cobertors tèxtils, per exemple draps d’altar (TRIAS 
FERRI 2012, p. 83-86). La qüestió del llegat de Bernat de Farners ja estava plantejada d’antic, però del text del 
martirologi s’havia interpretat sempre com una al�lusió a un reliquiari de plata, en forma de bust, on es 
conservava el cap de sant Fèlix (VILLANUEVA 1803-1851, XIV, p. 142). El canonge i erudit Francesc Dorca, 
que també tracta la qüestió del reliquiari, assenyala que la separació del cap està documentada almenys en un 
document del segle XIV, (DORCA 1907, p. 137). Notícies concretes del bust de plata, però, només se’n tenen al 
segle XIX, i de cap manera no sembla que el reliquiari referit aleshores (que es diu dipositat al sepulcre del sant 
el 1801) sigui a una obra del segle XII. Aquest bust va desaparèixer el 1936 (AMICH 2007, p. 71). 
18 La identificació no és segura, però l’ús del marbre rosat s’adiu amb la descripció de les columnes en el 
sermó del monjo Garsies, i la peça és tipològicament pròxima a d’altres bases de columna del segle XI 
conservades a Ripoll o a Sant Pere de Rodes (LORÉS 2007b, p. 187, 190). També s’atribuïen al baldaquí quatre 
capitells de marbre blanc, tanmateix sembla que datats a mitjan segle XII i que, per tant, no podien pas 
correspondre’s amb l’obra olibana (PONSICH 1993b). 
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descripció que se’n fa al sermó del monjo Garsies, un text retòric i complicat que evoca les 

obres realitzades per Oliba a l’abadia del Conflent, de cap manera tan espectaculars com les 

ripolleses, almenys en matèria sumptuària19. La forma del baldaquí deuria certament estar 

inspirada en models de tradició altmedieval, models que evoquen avui algunes obres 

conservades a Itàlia, com el cimbori de Sant Ambròs de Milà (fig. 8.5), que combina 

materials petris i estuc per a les figures esculpides, o la versió ja romànica d’aquest que hi ha 

a l’església llombarda de San Pietro al Monte de Civate (fig. 8.6)20. 

 

És difícil de dir fins a quin punt la descripció del baldaquí de Cuixà pot aportar dades sobre 

el de Ripoll, o si les dues estructures podien considerar-se veritablement pròximes21. En 

realitat el model més proper al que deuria ser el baldaquí ripollès no l’ofereixen els mobles 

petris sinó els baldaquins de fusta pintada que sabem que es produïren també a la Catalunya 

plenomedieval, i alguns fragments dels quals s’han conservat afortunadament. Em 

refereixo, per descomptat, als baldaquins en forma de templet, i no pas als anomenats 

baldaquins-plafó, que eren estructures de funció similar però encara més modestes, 

formades per una senzilla taula sostinguda per un embigat col�locat a damunt de l’altar22.  

 

D’entrada, a Catalunya de baldaquins-templet de fusta se’n conserven sobretot un parell, 

tots dos al MNAC: un és el baldaquí romànic que prové, molt possiblement, de Sant 

Cristòfol de Toses, i l’altre és un baldaquí d’època posterior, gòtic, originari de l’església de 

Sant Vicenç d’Estamariu23. 

                                                 
19 El sermó, que només es conserva en una còpia al Marca Hispànica, s’ha publicat en diverses ocasions 
(JUNYENT 1992, p. 369-386) i s’ha traduït al castellà (TRIAS 1985) i al francès (CODINA 2009) La descripció 
del cimbori deixa ben clar que s’hi combina la pedra (per a les columnes sustentants) i la fusta (per al cobricel 
superior) que tant va pintada com esculpida; en canvi, no hi ha rastre de plata ni d’altres materials preciosos, 
com de vegades s’afirma. La iconografia del cimbori s’utilitza després com a model per a una de les 
il�lustracions d’un Evangeliari realitzats a Cuixà mateix, que utilitza els diversos focus devocionals del conjunt 
monàstic com a inspiració de les seves imatges (ORRIOLS 1996, p. 43). 
20 La cronologia del baldaquí milanès és controvertida. És possible que el moble fos obrat al segle IX, però la 
decoració en estuc de la coberta és certament un afegit posterior (hi ha traces de pintura a la volta del 
cobricel), que se sol datar a l’època d’Angilbert II (D’ACHILLE 1993, p. 727). El model ambrosià és 
efectivament reproduït en el magnífic baldaquí de Civate, l’obra del qual s’ha situat a finals de segle X o a 
inicis del XII (GATTI 1977). La comparació del cimbori de Cuixà amb models italians conservats inclou també 
el baldaquí de l’església romana de San Clemente, del segle XII (BARRAL 1973, p. 325-326). 
21 Tanmateix, s’han destacat de fa temps les similituds iconogràfiques entre el baldaquí de Cuixà i el de 
Compostel�la, que era també una obra metàl�lica (MORALEJO 1980, p. 216-217). 
22 Un d’aquests baldaquins-plafó, procedent de Sant Martí de Tost, va ser objecte d’exposició l’any 2008, cosa 
que ha reimpulsat l’estudi d’aquest tipus de peces (CASTIÑEIRAS 2008a, p. 38-44). 
23 El baldaquí d’Estamariu es va descobrir encara in situ l’any 1906; s’ha datat entre finals del segle XIII i 
principis del XIV (FOLCH I TORRES 1926b, p. 2). No està gaire clar fins a quin punt la producció d’aquest tipus 
d’estructures en materials modestos era generalitzada o exclusiva de determinats territoris; un baldaquí de 
fusta conservat a l’església noruega de Hopperstad, ja del segle XIV, té poc a veure formalment amb el tipus 
de moble conegut a Catalunya (KROESEN 2008, p. 49; KROESEN 2014, p. 22). Xavier Barral creu que unes 
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El que m’interessa destacar aquí és el baldaquí de Toses (fig. 8.7), que es pensa provinent 

de l’església dedicada a Sant Cristòfol d’aquesta població ripollesa24. En realitat, del baldaquí 

romànic es conserven únicament dues taules pintades que formaven els carcanyols d’un 

dels quatre arcs del templet, taules que es van incorporar, per a ser exposades al museu, a 

una estructura moderna que reprodueix amb certa prestància la forma que devia tenir el 

moble, és a dir: quatre columnes primes coronades per sengles capitells, sobre els quals 

reposen els carcanyols que perfilen les obertures arquejades damunt les quals s’assenta la 

coberta superior, que s’ha interpretat a quatre vessants (com la del baldaquí quatrecentista 

d’Estamariu: fig. 8.8) però que tal vegada hauria estat més probablement plana25. L’estil de 

les pintures ha portat a datar les taules al voltant del 1200, una època de renovat auge per al 

mobiliari de fusta produït a l’àrea nord-catalana. Detall interessant, a banda de la policromia 

es conserven també restes de pasta de guix revestida amb colradura. Tot i que la disposició 

d’aquests elements pseudometàl�lics és puntual (als medallons de la part superior de les 

taules), no deixa de ser una al�lusió a la qualitat sumptuària de les obres imitades amb fusta, 

és a dir, en aquest cas, els baldaquins d’orfebreria. De fet, la proximitat de l’església de 

Toses amb Ripoll convida a imaginar una dependència directa respecte del baldaquí 

ripollès... Però no pas (tenint en compte la cronologia de les pintures) del baldaquí d’Oliba, 

desaparegut a mitjan segle XII, sinó del moble que va substituir-lo després. 

 

Forma part del mateix conjunt factici de Toses instal�lat al MNAC un capitell de fusta que 

té un origen desconegut però que se suposa –de manera més que raonable– que pertanyia 

també a un baldaquí (no pas al de Toses). És de dimensions reduïdes, com correspon, i va 

decorat amb motius vegetals, amb una sèrie de palmetes desplegades cap amunt i una mena 

de boles esfèriques completament llises (fig. 8.9). De cap manera és una peça pròxima a la 

plàstica del segle XI (és a dir, similar als capitells que presumiblement hi hauria en el 

baldaquí olibà de Ripoll), sinó de cronologia més tardana, potser de la segona meitat o de 

finals de segle XII, de manera que novament podem imaginar-lo vinculat a l’obra del segon 

baldaquí ripollès. No és pas difícil imaginar, en aquest sentit, que un capitell similar dugués 

cobertura metàl�lica. 

                                                                                                                                               
restes en estuc o guix descobertes el 1972 a Santa Maria d’Arles podrien procedir també d’un baldaquí, cosa 
que és impossible de confirmar (BARRAL 1996). 
24 Les taules conservades van arribar al MNAC des de la col�lecció Plandiura, on eren ja catalogades com a 
procedents de Toses. 
25 L’estudi de les taules de Toses s’ha abordat fins ara, sobretot en relació amb el seu estil pictòric, i no pas 
des d’un punt de vista estructural (ABRIL 1987, p. 428-433). 
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No és l’únic capitell de fusta procedent, en aparença, d’un baldaquí que es conserva a l’àrea 

ripollesa. N’hi ha un altre que prové de l’església de la Trinitat de Prats de Balaguer, al 

Conflent, publicat a la dècada del 197026. És una peça amb decoració de fulles d’acant a la 

part inferior i unes màscares al centre de cada costat del cistell, de la boca de les quals 

neixen una mena de fulles desplegades o palmetes que s’ajunten als angles amb les de les 

altres cares (fig. 8.10)27; cal datar-lo també a la segona meitat del segle XII. Encara, es coneix 

un altre capitell de fusta de dimensions reduïdes que potser també procedeix d’un baldaquí, 

originari en aquest cas de l’església de Sant Cristòfol de Beget. Exposat al Museu d’Art de 

Girona, és encara més simple que els anteriors (amb una decoració molt esquemàtica 

d’acants inferiors i volutes), i potser una mica més tardà, ja d’entrat el segle XIII (fig. 8.11)28. 

 

Com deia, és interessant de constatar la procedència ripollesa de totes aquests obres que 

provenen de baldaquins-templet de fusta, tant les taules-carcanyol de Toses com els 

capitells de Prats de Balaguer i de Beget. És probable que també l’altre capitell (l’associat a 

Toses) provingui de la mateixa zona, malgrat que no hi ha cap informació al respecte. Totes 

les peces són posteriors al baldaquí d’Oliba i, no en tinc cap dubte, com deia responen a la 

influència directa no pas d’aquest sinó del baldaquí que va substituir-lo al segle XII. Revelen 

una resposta, humil i perifèrica si es vol, a l’existència de grans mobles d’orfebreria, que 

significativament és paral�lela a la creació de frontals de fusta pintada o esculpida, 

igualment elaborats per a substituir les taules metàl�liques29. Per tancar la qüestió, és 

                                                 
26 Pere Ponsich i Xavier Barral en donen notícia, i el segon en publica fotografia (BARRAL 1973, p. 323-324). 
La pertinença de la peça a un baldaquí ve demostrada per una cavitat que hi ha a la base, on s’encaixava la 
columneta de fusta inferior. No he vist directament aquest capitell, ni tinc gaire clara la seva situació en 
l’actualitat. Barral va estudiar-la el 1972 mentre la restauraven a Perpinyà, al Palau dels Reis de Mallorca, però 
la base Palissy del ministeri de cultura francès afirma (en data de 1992) que el capitell es troba a l’interior del 
temple. 
27 La imatge possiblement és una mala versió d’alguns motius (la combinació d’una màscara i de volutes o 
elements vegetals, que no necessàriament sorgeixen de la boca d’aquella, com s’esdevé aquí) característics de 
l’escultura nord-catalana, present a Ripoll (en algun dels capitells del claustre) i també en conjunt de d’àrea 
rossellonesa (Cuixà, Vilafranca de Conflent). Filant una mica més prim, diria concretament que les formes del 
capitell de Prats són producte de la mala comprensió d’un motiu present en un dels capitells de Sant Jaume de 
Queralbs, format per una màscara de la boca de la qual neixen dues ales que pertanyen a dos éssers zoomorfs, 
rere dels qual hi ha unes petites volutes. El motiu de Prats ajunta les ales i les volutes i ho fa derivar tot de la 
boca dels mascarons. 
28 Md’A, núm. inv. 34. L’atribució a un baldaquí es deu a Jordi Camps (CAMPS 1988, p. 80). Vegeu també la 
fitxa de la peça en el catàleg de l’exposició Millenum, amb bona fotografia (GUARDIA 1989, p. 206-207). 
29 Els baldaquins de fusta no solen aparèixer en la documentació, que subratlla sempre els valors materials 
d’aquest tipus d’estructures. Tanmateix, sí que hi ha algunes notícies que probablement (o amb seguretat) 
informen de mobles d’aquest tipus. Així per exemple, n’hi ha de documentats –almenys en projecte– a 
l’església de Sant Pere del conjunt episcopal de la Seu d’Urgell (DOC-137) i a les esglésis relativament 
pròximes a la Seu d’Arsèguel i de Santa Coloma d’Andorra (GUDIOL 1927-1955, II, p. 360-361). També hi ha 
notícia de baldaquins probablement de fusta a Sant Joan de les Abadesses. En el necrologi monàstic (DOC-
220) se n’esmenta un que hauria donat el sagristà Bernat de Castelló (JUNYENT 2001, p. 264), i que anava 
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probable que s’hagi d’afegir al llistat de “fragments” de baldaquí-templet d’influència 

ripollesa la coneguda taula de Ribes que es conserva al Museu Episcopal de Vic (fig. 8.12). 

Tradicionalment s’havia interpretat com la taula d’un baldaquí de tipus plafó, però 

estructuralment sembla que admet també la possibilitat d’haver format part d’un cimbori en 

forma de temple, la coberta del qual hauria estat plana i no pas a quatre vessants30. La 

cronologia associada amb la magnífica pintura de Ribes, que s’ha situat entre 1120 i 1140, 

permetria fins i tot veure en aquesta obra un reflex no del segon sinó del primer baldaquí 

ripollès, l’elaborat en temps d’Oliba, que és bastant probable que tingués, també, la coberta 

completament plana, tal i com sembla indicar la descripció ja esmentada de l’inventari del 

1047, que evoca efectivament només una taula cobertora (desuper tabulam coopertam argento). 

En general, la presència de figuració policromada en aquestes peces (Ribes, Toses) fa 

suposar que als mobles metàl�lics hi havia també algun tipus de decoració figurativa, 

probablement a base de suau repussat. 

  

Deixant de banda aquest últim cas, la producció de baldaquins-templet de fusta 

d’ascendència ripollesa es concentra en la segona meitat del segle XII i és posterior, per tant, 

al desmuntatge del primitiu baldaquí de plata d’Oliba. De fet, la mateixa restauració de 

l’antic moble després del 1141 deuria servir d’estímul per a la producció i distribució de 

peces similars, que substituïen la plata per la decoració pictòrica i podien incloure elements 

d’imitació metàl�lica a base de guix i colradura d’estany, com es veu a les taules de Toses. El 

mecanisme d’aquest procés era ja conegut, perquè la imitació de frontals i laterals d’altar 

d’orfebreria amb peces de fusta policromada o esculpida s’havia convertit ja en quelcom 

habitual des de la primera meitat del mateix segle XII.  

 

La creació del segon baldaquí ripollès marca, per tant, un moment clau per a la posterior 

consecució d’aquest tipus d’estructures. Hem vist abans com la petició de plata de Ramon 

Berenguer IV havia motivat el desmantellament del baldaquí d’Oliba i el d’algunes altres 

peces del tresor de Ripoll, el metall de les quals el comte hauria utilitzar per a finançar 

empreses militars. La comunitat de Ripoll havia rebut, a canvi, l’alou comtal de Molló, amb 

les rendes del qual havia de satisfer-se la reposició dels ornamenta desmuntats. Un document 

                                                                                                                                               
col�locat damunt de l’altar major (cimborium quod est super altare Sancti Iohannis). Com que el text no diu que sigui 
de plata o d’algun altre metall preciós, hem de suposar que era de fusta. Ja al segle XIV, sabem que per als 
altars de la veïna església parroquial de Sant Joanipol es van muntar no un sinó tres baldaquins de fusta 
esculpida i pintada (el document que n’informa és un contracte per a la pintura de les peces) (GUDIOL 1927-
1955, II, p. 361). 
30 Aquesta interpretació s’ha plantejat molt recentment, després de l’estudi en profunditat de la taula 
(CASTIÑEIRAS 2014a, p. 59-61). 
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conservat del 1151 permet observar com efectivament els monjos de Ripoll anaven 

restaurant la decoració de l’altar major de l’església abacial. Es tracta del doble capbreu que 

reporta els rèdits de l’alou en un quinquenni (cal suposar que 1146-1151), pel qual 

coneixem entre d’altres coses la col�locació de dotze lliures de plata a les columnes del 

baldaquí i set lliures i un sou en la coberta (et in columpnis XII libras, et in cimborio septem libras 

et I solidum), tot sota la direcció del prepòsit Guillem i per l’acció d’un orfebre extern al 

monestir, anònim, que és contractat expressament31. 

 

El baldaquí apareix entre les peces del tresor restaurades (al costat d’una creu d’altar i d’un 

Evangeliari), tot especificant-se curosament la quantitat de plata destinada al laminat de les 

columnes de sustentació i la destinada a la coberta superior. No sembla que sigui tota la 

plata que necessitava un cimbori monumental32, i cal pensar per tant que es tracta només 

d’una fase del procés de restauració, que o bé ja havia començat en els anys anteriors o bé, 

més possiblement, havia de continuar-se en els anys següents. 

 

El segon baldaquí deuria completar-se, doncs, durant la dècada del 1150. La cronologia és 

significativa, tenint en compte que les dècades centrals del segle XII són un moment 

d’enorme vitalitat artística i cultural al monestir de Ripoll, en què s’inclouen les obres de la 

gran portalada occidental i l’inici del claustre, entre d’altres coses33. Sigui com sigui, a finals 

de segle XII aquest segon baldaquí està documentat en el més tardà dels inventaris 

ripollesos conservats en còpia d’Olzinelles. És un text que va sense data però que es 

considera de cap a 1190’s, i en el qual són reportades exactament catorze ampullas in ciborio, 

ampolles potser de vidre o de metall que deurien penjar dels extrems de la coberta del 

baldaquí34. Després, el moble deuria conservar-se llargament al presbiteri de Ripoll, cal 

suposar que fins al segle XV, quan patiria finalment la mateixa sort que el frontal d’altar i les 

taules laterals, foses durant la guerra civil catalana35.  

 

                                                 
31 DOC-163. De l’orfebre i les condicions de la seva contractació se n’ha parlat ja en el capítol 2, p. 112-114. 
32 Es fa difícil d’assegurar la quantitat de plata que deuria contenir el moble, però les aproximadament dinou 
lliures reportades aquí semblen poques per a un moble de les seves característiques, si és que anava 
completament laminat. Correspondrien, les dinou lliures, al que s’utilitzava en taules d’altar relativament 
senzilles, i aquí sembla que la superfície a cobrir hauria de ser superior. 
33 Obres que es fan sota l’empara i el suport explícit del comte de Barcelona (CASTIÑEIRAS 2013b, p. 133-
135). 
34 DOC-198. La col�locació de vasos o de corones votives en els baldaquins era habitual. Està ben 
documentada, per exemple, en un cas tant significatiu com el del baldaquí de Santa Sofia de Constantinoble 
(D’ACHILLE 1993, p. 725). Tampoc no hauria de descartar-se que aquestes ampolles fossin en realitat 
làmpades en forma de gerreta, que també es penjaven habitualment de baldaquins i altres estructures elevades. 
35 Sobre aquest espoli, vegeu capítol 5, p. 291-292. 
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Una última qüestió per acabar. És sabut que des de fa temps s’atribueixen a aquest (segon) 

baldaquí de Ripoll quatre robustes bases de columna de pedra conservades en el lapidari del 

monestir (fig. 8.13)36. L’atribució va ser plantejada inicialment per mossèn Gudiol l’any 

192937, i finalment raonada en profunditat el 1973 per Xavier Barral, en el completíssim 

article dedicat monogràficament a l’escultura de Ripoll. Barral pensava que tota l’estructura 

sencera del cimbori ripollès hauria estat de pedra, i li atribuïa també uns altres fragments 

conservats, en particular un parell de peces amb figures d’àngels, que creia procedents dels 

carcanyols superiors38. 

 

Les quatre bases són obres de gran format, de forma compacta i decorades amb relleus de 

gran potència volumètrica, amb representacions de figures humanes i animals. El seu estil 

s’ha relacionat amb el de la portalada, però també –potser més factiblement– amb el de 

l’escultura de la primera galeria del claustre39. Malgrat que la major part de la historiografia 

sembla acceptar l’atribució, en realitat és francament difícil associar aquestes bases tan 

monumentals i pesades amb un baldaquí d’orfebreria, estructura del qual hauríem de 

suposar molt més esvelta i lleugera que la dels cimboris de pedra.  

 

És clar que hi ha exemples de baldaquins on es combinen la pedra i la fusta (sense anar més 

lluny, el de Cuixà mateix), però diria que no hi ha pas cap exemple d’un moble d’època 

romànica fet amb columnes de fusta (revestides en plata) sobre bases de pedra, una 

combinació que sembla tenir poc sentit tant des d’un punt de vista estàtic com 

ornamental40. És veritat que les bases conservades disposen d’una cavitat apta per a 

encaixar-hi un element superior (fig. 8.14), però si aquests elements fossin columnes de 

fusta la relació del seu diàmetre amb l’amplada sensiblement major de les bases presentaria 

un resultat molt irregular, i una part llisa del dors de les mateixes bases quedaria 

estranyament a la vista. Penso que és més probable que els forats (si són efectivament 

originals) admetessin més aviat la col�locació d’algun tipus d’estrep o falca per a assegurar el 
                                                 
36 S’exposen temporalment, en dipòsit, al MNAC des de l’any 2011. A una de les bases hi correspon un petit 
fragment escultòric (un cap de lleó) que es va descobrir ja fa uns anys a la reserva del mateix museu (CAMPS 
2000). 
37 Gudiol corregeix una interpretació anterior de Pellicer, que les creia suports per a l’ara de l’altar major 
(GUDIOL 1927-1955, II, p. 359, n. 1). La idea va ser recollida després en el volum cinquè de la col�lecció Ars 
Hispaniae (GUDIOL RICART & GAYA NUÑO 1948, p 68). 
38 Vegeu: BARRAL 1973, p. 257-258. La idea d’un cimbori de pedra, que manté part de la historiografia 
(LORÉS 2007a, p. 184), no està pas testimoniada de cap manera i contradiu l’evidència documental del 1151. 
39 Per això les bases s’han datat darrerament, en termes una mica genèrics, a la segona meitat del segle XII 
(CAYUELA 2008, p. 244-247). 
40 El baldaquí gòtic de la catedral de Girona va muntat sobre bases de pedra (molt fines, sense decoració), 
però aquestes van afegir-se a l’obra original el 1347, per adequar l’alçada del templet en traslladar-lo al nou 
presbiteri de la catedral gòtica (ESPAÑOL 2005, p. 222). 
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muntatge d’unes peces superiors que serien també pètries41. Per altra banda, es fa difícil de 

veure associades unes columnes laminades de plata amb unes bases tan extraordinàriament 

plàstiques i monumentals, elaborades amb relleus de volums molt alt, quasi a manera 

d’escultures exemptes. I encara, la decoració d’aquestes bases no té pas absolutament cap 

paral�lel en les bases dels baldaquins (petris!) conservats en altres indrets d’Europa, 

bàsicament a Itàlia, on aquest tipus de peces són sempre de tipus classicitzant, combinant 

escòcies i torsos, i sense decoració figurada com és el cas aquí42.  

 

Des del meu punt de vista, cal absolutament dissociar les bases conservades del baldaquí 

ripollès de mitjan segle XII43, i vincular-les a algun altre element arquitectònic del monestir 

ripollès, sigui en alguna estructura de mobiliari en pedra o sigui en algun tipus de pòrtic. Tal 

vegada la iconografia de les bases podria conduir cap a la direcció correcta44. La presència 

de lleons sustentant columnes és, en realitat, força habitual en l’arquitectura de l’Europa 

meridional dels segles XII i XIII. Una bona colla de protiri italians funcionen d’aquesta 

manera (Fidenza, Modena, Parma...), si bé l’estructura de les seves bases sol contemplar un 

lleó en solitari carregant el pes de la columna al dors, esquema que no trobem a Ripoll. A la 

Provença, en canvi, hi ha models tipològicament més pròxims i interessants. Així per 

exemple, a la portada de Saint-Gilles du Gard els felins apareixen repetidament en bases de 

columnes o de muntants en postures força similars a les de Ripoll, i en ocasions combinats 

també amb figures humanes; en particular, hi ha una base amb un esquema comparable al 

de la base ripollesa amb quatre lleons (o tal vegada ossos) angulars en posició vertical (que 

“sostenen” la pròpia base) (fig. 8.15). A la portada veïna de Saint-Trophime d’Arles algunes 

bases de columna combinen felins i éssers humans en composicions posturals també prou 

anàlogues a les ripolleses (fig. 8.16), malgrat l’evident diferència d’estils. Són paral�lels 

rellevants, per cronologia i context geogràfic (no cal sinó recordar la dependència de Ripoll 

respecte de Sant Víctor de Marsella), i per les mateixes connexions estructurals d’aquestes 

                                                 
41 Segons una tradició constructiva habitual, d’arrel romana, certament adequada per a la consecució de 
mobiliari monumental de pedra. 
42 Les bases dels baldaquins italians no tenen desenvolupament figuratiu, al contrari que les base de columnes 
sustentats d’altres elements de l’interior de l’església (sepulcres, ambons, càtedres) o bé de l’exterior (pòrtics, 
finestres). 
43 I no cal dir que tampoc els suposats carcanyols identificats per Barral pertanyerien al moble, que 
darrerament han estat novament inclosos en la proposta atributiva (CASTIÑEIRAS 2011a, p. 49-50), entre altres 
coses perquè la més elemental de les prudències constructives desaconsellaria carregar materials petris tan 
pesats sobre elements sustentants de fusta.  
44 Com s’ha reconegut ja en alguna ocasió (CAYUELA 2009, p. 245). La presència de felins ha dut a interpretar-
les a partir del tema de Daniel al fossat amb els lleons, tot i que els esquemes compositius no semblen pas 
anar en aquesta direcció. També s’interpreta que hi ha aquest tema en una base de columna del deambulatori 
de Sant Pere de Besalú, que és raonablement pròxima en concepte a les bases ripolleses, però molt llunyana 
en estil (BARRAL 1973, p. 326, 329). 
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obres amb la portalada occidental ripollesa (a la qual no vull dir pas pertanyin les bases, 

compte). Mirant cap a una altra direcció, la base del mainell del Pòrtic de la Glòria de 

Compostel�la va decorada amb una figura humana que sosté o abraça el cap de dos felins 

ajaguts al seu flanc (fig. 8.17), motiu també molt pròxim al d’una altra de les bases 

ripolleses. 

 

D’exemples se’n poden trobar força més, però allò que cal destacar és que les 

composicions més pròximes a les de Ripoll es troben sempre en bases de columnes en 

funció arquitectònica, generalment en portades o façanes, i no pas en peces vinculades a 

baldaquins petris. En conseqüència, cal aprofundir en aquesta direcció respecte de l’origen 

de les bases ripolleses i veure si és possible de situar-les en alguna portada interna del 

recinte monàstic, o bé en algun altre tipus d’estructura de l’interior del temple abacial, que 

no coneixem45.  

 

El què em sembla indiscutible, doncs, és que les bases no pertanyen al baldaquí de plata de 

l’altar major fet per substituir l’antic cimbori d’època olibana. L’estructura d’aquest segon 

baldaquí havia de ser esvelta i relativament lleugera, tal vegada similar al de la recreació 

moderna del baldaquí de Toses o a la del baldaquí original –encara que una mica més 

tardà– d’Estamariu. Fins i tot em permeto de plantejar una idea que és impossible de 

corroborar però que em resulta atractiva: no hauria pogut, aquest baldaquí del segle XII, 

reutilitzar la vella estructura de fusta de l’obra olibana, o almenys algunes de les seves parts 

(com ara les columnes)? Així senzillament, la restitució del segle XII hauria suposat no pas 

la completa substitució del moble antic sinó la seva reforma o, si es vol, la reinstal�lació de 

la coberta metàl�lica sobre una mateixa base estructural. Contra d’aquesta possibilitat és 

veritat que hi ha els possibles danys soferts per la fusta durant el desmuntatge del laminat 

metàl�lic, que haurien pogut comportar un cert nivell de destrucció al baldaquí primitiu. I 

també caldria veure com lliga la idea amb la manera com es descriu l’obra nova en el 

capbreu de 1151, tot diferenciant entre les columnes i un sector superior identificat amb el 

nom de cimborio (i no pas de tabula com en la descripció de l’estructura olibana en l’inventari 

del 1047). En qualsevol cas, sabem que la reutilització de materials estava generalitzada, de 

manera que la hipòtesi no ha pas de ser descartada de bell antuvi. 

  

                                                 
45 Bases decorades amb lleons les trobem, per exemple, en canelobres pasquals com el de Santa Maria in 
Trastevere, a Roma (BLAAW 2009, fig. 9), o en alguns ambons o púlpits italians, com els dels Pisano. 
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8.2. L’origen de l’encenser “Plandiura” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El delicat encenser esmaltat que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb 

número d’inventari 4581 (fig. 8.18) és una peça de bellesa austera i de traç molt elegant, una 

obra de qualitat molt considerable, encara que obrada amb materials modestos46. És de 

petites dimensions (habituals per a encensers d’aquest tipus, de fet), de forma estrictament 

circular, amb un diàmetre aproximat de 13 cm i un petit coronament bulbós a la part 

superior, amb l’anella que permet passar-hi una de les cadenetes de suspensió. El cos de 

l’encenser, de coure daurat, està format per una base i una coberta similars, ben encaixades. 

L’equador va decorat amb una doble sanefa dentada de motius triangulars, i disposa de 

quatre parelles d’anelles bessones per al sistema de sustentació, que no es conserva però 

que probablement estava format per quatre vares metàl�liques insertes en les anelles i 

subjectades després per cadenes a l’extrem superior, connectades amb l’agafador47. 

 

Malgrat que, com en tots els encensers, la coberta és calada per a permetre la sortida del 

fum en la crema dels grans d’encens, l’objecte és especialment compacte i amb poques 

obertures franques. La decoració és la mateixa a la coberta i a la base. La superfície 

d’ambdues peces es divideix en quatre sectors per mitjà d’una sanefa de motius romboïdals. 

Dins de cada sector es dibuixa l’element decoratiu principal, un gran medalló de perfil 

ample flanquejat, en els carcanyols inferiors de la coberta –que són els espais calats– i 

superiors de la base (és a dir, els que queden més a prop de l’equador, i que disposen, per 

tant, d’espai practicable) per unes tiges enrotllades que coronen uns elements carnosos, a 

mode de palmetes desplegades. A l’interior dels medallons hi ha una parella d’ocells (diria 

                                                 
46 CAT-61. 
47 El sistema permet un tancament més precís de l’encenser que el de les simples cadenes, útil durant el 
balanceig. Es tracta d’un sistema característic de la Catalunya del segle XII malgrat que també apareix en altres 
territoris europeus, singularment a Llemotges, tot i que en època més tardana (GAUTHIER 1987, p. 70). 
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que fasianiformes –paons?–; també podrien ser papagais o fins i tot coloms) amb els caps 

afrontats però amb els cossos d’esquena, que munten sobre d’una senzilla estructura 

vegetal que repeteix l’esquema de les tiges replegades, i reposen la cua en una base 

semicircular inferior, acolorida amb esmalt vermell (fig. 8.19). D’aquesta base, ascendeix un 

element estilitzat també de tipus vegetal en forma de cor invertit, que passa per darrera dels 

caps de les aus i culmina a la part superior en un petit cos romboïdal esmaltat també en 

vermell, del qual penja una mena de fruit o motiu pendular també en forma de cor invertit, 

amb l’interior lobulat decorat aquí amb color blanc. 

 

Excepció feta d’aquests tres punts de color, tot el dibuix va sempre en reserva daurada 

mentre que, com deia, la superfície del fons es decora amb un blau de tonalitat matisada, 

lluny de l’estrident lapislàtzuli o cobalt típic de l’obra llemosina; hi ha també alguns petits 

apunts de color turquesa en les greques que separen els medallons. Al vèrtex superior de la 

coberta, també la part inferior de l’element de coronació és decorat amb palmetes 

invertides, puntejades de vermell i sobre el mateix fons blau. 

 

L’aspecte general és veritablement harmònic, l’execució té una subtilesa evident. Van 

cisellats els traços i detalls interiors dels motius animals i vegetals, així com alguns perfils de 

les trames en reserva. L’esmalt no és abundant ni domina cromàticament sobre el metall 

daurat, les formes del qual, amples i planes, mantenen un cert predomini visual sobre els 

colors. Tot plegat, és senzillament una peça sense paral�lels coneguts, un unicum que 

funciona clarament al marge de tots els models d’encenser que es coneixen per a l’època 

romànica48. Destaca per l’austera combinació de formes i fons, per la planificació 

correctíssima dels traços i per una composició impecablement segura i geomètrica. També 

per la destresa en la concreció tant dels motius vegetals, carnosos i vius, com dels 

medallons amb les aus afrontades, que mantenen un cert regust naturalista tot adaptant-se a 

les exigències del format i l’espai. 

 

En qualsevol cas, és evident que l’encenser no és un producte típic de l’orfebreria 

romànica, ni pot relacionar-se amb produccions conegudes dels principals centres que 

                                                 
48 Això, i el desconeixement de la seva procedència, fan reclamar certa prudència a l’hora d’acceptar 
l’autenticitat de la peça. Consti que ningú no n’ha dubtat mai, i tot el discurs que plantejo a continuació el faig 
assumint també que es tracta d’una obra autèntica (ho crec fermament), però seria ben interessant d’efectuar 
les corresponents anàlisis al metall i a l’esmalt per assegurar les coses. Lamentablement, no sembla que el 
MNAC s’hagi de decidir a dur a terme aquestes anàlisis (que he demanat unes quantes vegades, sempre sense 
resposta positiva). 
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treballen l’esmalt al sud d’Europa. La distància amb els encensers llemosins és enorme i 

indubtable, i naturalment tampoc no hi ha relació amb els coneguts encensers de model 

germànic i tendència arquitectònica. Cal veure, per tant, d’on sorgeix el model i en quin 

context pot situar-se la seva producció49. 

 

La historiografia tendeix a considerar aquest encenser com un producte català de mitjan 

segle XII, sense cap altra raonament, de fet, que la seva conservació al Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, on va arribar en el marc de l’adquisició de la col�lecció de Lluís 

Plandiura el 1932. El nombrós grup de peces d’orfebreria d’aquesta col�lecció eren esmalts 

llemosins, en els quals Plandiura s’havia especialitzat. Informacions més aviat vagues 

semblen apuntar que Plandiura comprava a París, i evoquen també de manera imprecisa 

una possible compra de grans proporcions, feta de peces de teòrica procedència hispànica. 

Sigui com sigui, no hi ha cap informació concreta sobre la procedència de cap de les peces 

que van passar al MNAC, entre les quals l’encenser que analitzem. 

 

El possible origen català va ser plantejat en primera instància, si no m’equivoco, per Marie-

Madeleine Gauthier, l’any 1972, i després ha estat acceptat, val a dir que sense aportacions 

que el confirmessin, per la majoria d’autors que han estudiat la peça50. És cert que 

ocasionalment s’ha plantejat també un origen castellà i una vinculació estreta amb els tallers 

d’esmaltadors en champlevé de l’entorn de Silos i la zona burgalesa, tot i que tampoc amb 

arguments gaire sòlids darrera51. Per desgràcia, l’interès historiogràfic pels encensers ha 

estat relativament escàs, malgrat la importància litúrgica indiscutible i el valor que els donen 

sempre les fonts documentals. Només les pàgines dedicades en el tractat clàssic de Joseph 

Braun i un antic article monogràfic d’Alec Tonnochy proporcionaven fins fa poc estudis 

panoràmics rellevants52, als quals cal afegir ara la monumental publicació catalogràfica de 

Hiltrud Westermann-Angerhausen, tanmateix limitada als encensers de bronze i que no té 

en compte, doncs, les obres de coure esmaltades53.  

 
                                                 
49 Cal dir, per altra banda, que l’ús de l’esmalt en encensers és relativament escàs, segurament pel perill 
d’exposar l’esmalt a les temperatures de fusió de l’encens. Això explica que hi hagi –relativament– pocs 
encensers llemosins conservats. 
50 Gauthier planteja la procedència catalana de manera prudent (GAUTHIER 1972b, p. 372). La segueix, com 
deia, la major part de la bibliografia (MARTÍN ANSÓN 1991, p. II; GUARDIA 1992b, YLLA-CATALÀ 2008, p. 
424) 
51 L’origen castellà ja s’havia apuntat en el catàleg de l’exposició El Arte Romànico celebrada el 1961 a 
Barcelona i Compostel�la (GIL 1961, p. 143), però no sembla tenir gaires partidaris (ALCOLEA 1975, p. 93; 
SILOS 1973, p. 46.). 
52 Vegeu: BRAUN 1932, p. 505-507; i TONNOCHY 1937, p. 52-60. 
53 WESTERMANN-ANGERHAUSEN 2014 
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L’encenser del MNAC és de format completament esfèric, format que sembla ser 

predominant a l’època romànica en context meridional, hereu d’una llarga tradició 

tipològica que probablement arrenca de la tardoantiguitat i que, en tot cas, està confirmada 

a l’àrea bizantina i a tot el mediterrani oriental54. Apareix també abundantment en 

representacions pictòriques i escultòriques medievals, vinculades tot sovint a imatges 

angèliques55, cosa que per cert no passa amb el segon esquema d’encenser característic del 

període plenomedieval, és a dir l’encenser de perfil arquitectònic o decorat amb elements 

arquitectònics. Aquesta segona tipologia, característica del món nord-europeu i 

detalladament descrita per Teòfil, influeix indiscutiblement la primera fins al punt de 

definir-se una categoria gairebé intermèdia, amb encensers d’arrel esfèrica coronats per 

elements turriformes, que de fet són típics de la producció llemosina tardana en esmalt. La 

interrelació entre les dues tipologies és interessant i permet d’aplicar també als encensers 

esfèrics d’època tardana que inclouen referències arquitectòniques la càrrega simbòlica dels 

encensers arquitecturals, que pretenen evocar la Jerusalem Celeste56. Inclouen tot sovint, a 

més, aquests encensers nòrdics, la presència de figures humanes incorporades al marc 

constructiu, una novetat aquesta que no sol aparèixer en els encensers esfèrics, amb alguna 

significativa excepció, fins al voltant del 1200 (moment en què es generalitzen els encensers 

llemosins esmaltats, en la decoració dels quals abunden certament les figures angèliques en 

forma de bust57). Abans, en canvi, és a dir fins a finals de segle XII, la tipologia esfèrica 

d’encensers porta una decoració de caràcter estrictament geomètric, vegetal i/o animal, a la 

qual no sembla que correspongui cap motivació simbòlica sinó una funció purament 

decorativa. 

 

Aquest és el cas, en correspondència amb el format i amb la cronologia que se li atribueix, 

de l’encenser “Plandiura” que ens ocupa, la decoració del qual combina, com he dit, els 

medallons amb aus afrontades i diversos motius vegetals i geomètrics menors. 

Naturalment, aquest vocabulari decoratiu té una llarga tradició plàstica darrera, i es troba 

molt habitualment en la marginalia romànica del segles XI i XII, que els hereta de tradicions 

més antigues, bizantines i orientals (sassànides) per una banda, i també vinculades 

                                                 
54 Els exemples coptes i sirio-palestins (ELVIRA 1986, p. 257-258), generalment sense coberta, són els més 
coneguts. 
55 Cito només alguns exemples a l’atzar de context català, tant representacions en pintura (Esterri de Cardós, 
Sant Esteve d’Andorra, frontal de Martinet) com en escultura (portada de Ripoll, capitell de Sant Nicolau al 
MNAC, timpà de Mura). 
56 Qüestió que s’ha estudiat detalladament i que sembla un valor simbòlic exclusivament nord-europeu 
(GOUSSET 1982, p, 92-101). 
57 Hi ha exemple d’aquesta decoració a base d’àngels en un parell de peces conservades al MNAC (n. inv. 
4550 i 65548).  
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poderosament a l’art islàmic. El motiu de les aus afrontades és especialment habitual en (i 

probablement difós a partir de) la decoració tèxtil, però és evident que es troba també en 

molts altres contextos tècnics, incloent l’orfebreria i els ivoris. Seguint per aquesta via, cal 

dir que el món andalusí ofereix nombrosos exemples de motius iconogràfics similars en 

una geografia i unes dates pròximes a les de l’encenser, cosa que resulta francament 

suggeridora i, molt probablement, proporciona una base d’influència per explicar la 

presència del motiu al nostre l’objecte. Fins i tot algunes peces andalusines arribades a 

Catalunya en època raonablement pròxima a la de la fabricació de l’encenser presenten de 

vegades motius similars, no pas idèntics, com per exemple la capseta de Lledó, decorada 

amb animals dins de petits medallons circulars (fig. 8.20), o com l’anomenat teixit de Sant 

Daniel, decorat amb dues sèries distintes d’aus afrontades (fig. 8.21).  

 

Encara dins del context andalusí, des d’un punt de vista iconogràfic hi ha una sèrie d’ivoris 

molt pròxims a la decoració de l’encenser. Tant el motiu de les aus afrontades com els 

esquemes de la decoració vegetal són presents en una sèrie d’objectes, especialment cofres, 

atribuïts a l’anomenat taller de Conca, actiu a l’’època de les primeres taifes (primera meitat 

de segle XI)58. Aquesta producció conquense tendeix a l’estilització i a la geometrització 

d’uns motius animals i vegetals que hereta de la tradició eborària califal, més marcadament 

naturalista. Els ocells afrontats en fons vegetals (no sempre en medallons) apareixen molt 

habitualment, tant en les obres més destacades del grup, com la famosa arqueta de Silos 

(fig. 8.22) o l’arqueta procedent de la catedral de Palència i conservada al Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid (fig. 8.23), com en peces més secundàries. En alguna 

d’aquestes últimes hi ha imatges especialment similars a les de l’encenser del MNAC, per 

exemple les d’una plaqueta conservada en una col�lecció privada de Brussel�les decorada 

amb les parelles d’aus dins de medallons de desenvolupament vegetal estilitzat i a la vegada 

frondós (fig. 8.24)59. En realitat, la manera de formular els elements naturals de l’eborària 

conquense té una proximitat evident amb el què veiem a l’encenser, i això malgrat la 

diferència dels materials de suport i el fet que la talla de l’ivori permet determinats 

                                                 
58 En l’estudi més complet publicat sobre aquestes peces (de fet, sobre tota la producció andalusina 
conservada del període), es planteja el dubte de si considerar un veritable taller la producció, que es vincula 
més aviat a artesans independents, segurament itinerants i sense relació amb els anteriors tallers reials de 
Madinat al-Zahra (ZOZAYA 1999, p. 112-113). De tota aquesta producció s’han estudiat especialment els 
grans cofres, reutilitzats després en esglésies cristianes com a reliquiaris (SHALEM 1995). 
59 Ignoro la situació actual de la peça, que conec només publicada en un antic article sobre peces secundàries 
del taller de Conca (MARINETTO 1987b, p. 54-55, 72, 93). Zozaya vincula aquesta placa amb la píxide de 
Narbona (vid. infra) i amb alguna altra peça, les considera allunyades del grup principal i arriba a plantejar 
algun dubte sobre la seva autenticitat (ZOZAYA 1999, p. 93). 
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virtuosismes que són difícil de traduir al metall60. Una coneguda píxide cilíndrica 

conservada al tresor de la catedral de Narbona, pròxima doncs al context català (encara que 

no hi ha informació sobre com ni quan va arribar a la metròpoli llenguadociana), ofereix 

també un magnífic exemple d’aquests esquemes decoratius vegetals (fig. 8.25)61. 

 

Per descomptat, la cobinació del motiu de les aus afrontades sobre d’un context vegetal no 

és infreqüent en la producció en esmalts champlevé de l’àrea sud-europea. De fet, és habitual 

en els primers esmalts aquitans, vinculats a l’àrea de l’abadia de Conques, i apareix també en 

la iconografia tan llemosina com castellano-silense, és a dir en els dos centres principals de 

producció meridional, actius a la segona meitat de segle XII. No hi ha, però, cap mena de 

contacte entre el dibuix de l’encenser i el que trobem en aquests àmbits orfebres, sempre 

molt més estilitzat i efectista, i que defineix en particular un tipus d’ocells de cap llarg i colls 

entrellaçats, lluny de l’austeritat naturalista dels que trobem a la peça del MNAC. És veritat 

que els medallons a base de tiges vegetals o els elements en forma de cor apareixen sovint 

en la marginalia de l’esmalteria llemosina, i també en aquest context hi ha alguns exemples 

d’encensers que incorporen medallons d’aplic amb animals, especialment rèptils o dracs, 

retallats a les cobertes calades62, però el discurs estètic és enormement distint i no hi ha 

confusió possible entre unes i altres fórmules (compari’s, per exemple, la vegetació 

llemosina estilitzada i sinuosa amb les tiges pesades i plenes de volums de l’encenser). No 

hi ha possibilitat, per tant, de vincular l’encenser amb la poderosa producció en champlevé de 

la vila occitana, i ni tan sols penso que sigui gaire correcte postil�lar “a la manera llemosina” 

quan es descriu l’execució tècnica de la peça, recurs al qual tot sovint es recorre63. 

 

                                                 
60 Una anàlisi d’aquesta decoració a: MARINETTO 1987a 
61 La peça s’ha estudiat amb notable detall i s’ha relacionat específicament amb la coneguda arqueta o cofret 
del monestir de Silos reforçada posteriorment amb elements de metall esmaltat, i amb un parell de plaques 
d’ivori més (MAKARIOU 1999, p. 131-133). També, en una altra ocasió, s’ha volgut relacionar la seva arribada 
a Narbona amb la conquesta de València per Jaume I, en la qual va participar l’arquebisbe narbonès (SHALEM 
1995, p. 24). La idea és suggeridora i ha estat reproduïda per tota la bibliografia posterior sobre la peça, però 
es basa en una sobreinterpretació –em temo que sense consistència– de dues cites distintes del Llibre dels Fets, 
una que evoca un luxós botí en peces sumptuàries després de conquerir Borriana (cap. 202), i una altra en 
què, després de la conquesta de València, es reparteixen béns immobles (no pas objectes ni teles) entre els 
nobles conqueridors de a ciutat, un dels quals és certament l’arquebisbe de Narbona (cap. 284) (SOLDEVILA 
1971, p. 88 i 114). Res no indica pas, per tant, que la píxide narbonesa acabés a Narbona com a part d’un botí 
valencià, i de fet hi ha molts altres camins tant o més probables per explicar la seva arribada a la vila 
llenguadociana. Ho hauria facilitat, per exemple, la presència tan habitual dels prelats narbonesos al sud dels 
Pirineus, així com també l’extensa nòmina d’arquebisbes catalans o amb contactes familiars amb Catalunya 
que hi ha a Narbona entre els segles XI i XIII.  
62 La presència d’animals als encensers llemosins és molt ocasional (TABURET-DELAHAYE 2010, p. 94-96), 
malgrat que n’hi ha alguns exemples (p. 95, fig. 5). 
63 En aquest sentit: GAUTHIER 1987, p. 70 (à la manière limousine). 



 

462 
 

Resulten, en canvi, un xic més interessants alguns paral�lels que hi ha del motiu de les aus 

afrontades sobre vegetació en diversos encensers de producció europea, més o menys 

vinculada a l’àrea meridional de l’imperi germànic. El motiu apareix especialment en un 

grup de tres peces de bronze que s’han datat a finals de segle XII i que se solen considerar 

producció italiana, per bé que es conserven respectivament a Àustria (Klagenfurt), Hongria 

(Szeged) i el Victoria & Albert Museum de Londres (fig. 8.26)64. També hi ha presència 

similar d’ocells en un encenser de tipologia arquitectònica conservat a la catedral de 

Trèveris però sembla que procedent de Metz (fig. 8.27)65, així com en alguns altres casos 

menys significatius, en què les aus formen part de repertoris animals més amplis, com en el 

cèlebre encenser de Lille atribuït a Renier de Huy66. 

 

Tots aquests paral�lels, de tota manera, són quasi estrictament iconogràfics. Des del punt 

de vista de l’estil només es pot dir que comparteixen amb l’encenser “Plandiura”, en tot 

cas, un cert gust naturalista en la definició dels animals i també, més especialment, en la 

manera substanciosa i flonja amb què s’articulen les tiges vegetals (manera que, insisteixo 

de nou, no té res a veure amb l’estil zigzaguejant i gràfic de la tradició llemosina). A banda 

d’això, no hi ha cap contacte entre les peces i estic convençut que l’arribada del tema de les 

aus afrontades no es fa pas, en les obres europees, a través dels ivoris andalusins, com em 

plantejo hipotèticament que succeeixi en el cas de l’encenser del MNAC. 

 

Hi ha, però, encara un altre aspecte de l’encenser que ens porta novament a terres 

europees, tal vegada una mica més significatiu. Em refereixo a l’estratègia decorativa 

fonamentada en l’ús de la reserva metàl�lica per als motius ornamentals i l’aplicació de 

l’esmalt a la superfície del fons, que és certament reduïda. Aquesta estratègia no és la que 

utilitzen generalment els tallers meridionals d’època avançada. Tot al contrari, la pràctica 

totalitat dels esmalts silenses i també dels llemosins de la primera època (hi ha un canvi a 

finals de segle XII) funcionen amb el plantejament invers: motius esmaltats i fons en 

reserva. En canvi, el champlevé germànic sí que utilitza aquesta fórmula en les seves primeres 

manifestacions (que no inclouen encensers, però) durant el primer terç del segle XII. El 

problema és que aquesta primera producció germànica en champlevé és molt desconeguda, 

                                                 
64 La justificació de la procedència italiana és una mica vaga; vegeu, en tot cas: WESTERMANN-ANGERHAUSEN 
2014, p. 186-187 i 484 (núms. IIm 1-3). 
65 L’encenser de Metz, que és de plata, és reproduït a TONNOCHY 1932b, pl. VI-A. Més recentment: 
WESTERMANN-ANGERHAUSEN 2014, p. 615, núm, S3. 
66 Atribució problemàtica, que deriva d’una inscripció del mateix encenser on tanmateix sembla al�ludir-se al 
promotor de la peça, no pas a l’artífex (LASKO 1999, p. 286-287).  
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potser perquè l’esmalt no va tenir, encara, el protagonisme i la majestuositat que tindria a 

partir de la dècada del 1140. Tanmateix, és justament en aquest àmbit on trobem els 

primers objectes decorats amb la combinació de fons esmaltat i figuració reservada. La 

fórmula s’utilitza per exemple en una arqueta-reliquiari dedicada a sant Andreu, que es 

conserva a la catedral de Siegburg i que podria no ser posterior a 113067, o també, tot i que 

en una formulació més estrictament decorativa, en obres importants del període com el 

reliquiari de Xanten o el frontal d’altar de Grosskomburg68. 

 

En aquest reduït però significatiu repertori d’esmalts germànics destaca la utilització d’una 

paleta cromàtica equilibrada i tèbia, gens estrident, en què predominen les tonalitats blaves i 

verdoses sempre molt sòbries i moderades, amb aportacions més puntuals de blancs i de 

vermells. És una coloració característica d’aquest context europeu avançat (primera meitat 

del XII) i que retrobem en l’encenser “Plandiura”. No estic segur que aquesta identitat 

cromàtica impliqui veritablement alguna cosa, però és un bon moment, aquest, per a 

recordar que l’ús de l’esmalt a la Catalunya del segle XI (de l’esmalt cloisonné, vull dir, en 

frontals d’altar, creus i calzes) sempre ha estat vinculat per la historiografia a les tradicions 

europees imperials, especialment derivades del món otònida. Com que aquests contactes no 

són exclusius de l’orfebreria, sinó que es retroben en l’arquitectura i probablement també 

en la imatgeria en fusta, un cert rerefons germànic en l’adopció de la tècnica de l’esmalt 

podria considerar-se també possible, malgrat que només goso afirmar tal cosa posant-hi 

totes les reserves del món. 

 

En fi, hi hagi o no alguna influència (tècnica) del món germànic, està clar que la definició 

tipològica i decorativa de l’encenser del MNAC respon a idees meridionals. La forma 

esfèrica va d’acord amb una llarga tradició que s’inicia en l’àmbit carolingi i que, al segle XII, 

es manifesta potent a tota l’Occident mediterrani. M’és difícil demostrar-ho, però cada 

vegada estic més convençut que el programa iconogràfic, en canvi, s’adopta per imitació de 

peces andalusines d’ivori que l’artífex responsable de la fabricació de l’encenser deuria 

conèixer molt directament. 

 

                                                 
67 Lasko la data entre 1100 i 1130 (LASKO 1999, p. 300-301), tot i assumint que d’altres autors la consideren 
més tardana (p. 472, n. 51). Gauthier, per exemple, la situa a finals de segle XII (GAUTHIER 1972b, p. 154-
155). 
68 Vegeu, per tot plegat: LASKO 1999, p. 296-303. Obres una mica més tardanes però de gust similar podrien 
ser la coberta del cèlebre altar portàtil d’Elbert de Colònia (ÍDEM, p. 294-296), o una arqueta que es conserva 
al Museu de les Arts Decoratives de Frankfurt i que prové de Gruol, a la Suàbia (GAUTHIER 1972b, p. 122). 
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Si s’assumeix aquesta hipòtesi, caldria suposar aleshores una fabricació hispànica de la peça, 

ja sigui en territori dels comtats catalans (on és habitual la presència de peces andalusines 

importades, i on sense anar més lluny bé podria haver-se conegut la píxide de Narbona 

esmentada més amunt69) o bé en algun altre àmbit del nord peninsular. La importància de la 

producció d’esmalts a la zona castellana semblaria un argument en favor d’aquest origen, 

però si són notòries les diferències de l’encenser amb els esmalts llemosins, ho són encara 

més amb els esmalts silenses (entre els quals, per cert, no es conserva absolutament cap 

encenser). És veritat que, com a Llemotges, el recurs a les aus afrontades és utilitzat en la 

decoració dels esmalts castellans, però buscant sempre modelar una imatge molt concreta 

d’animals estilitzats i de colls allargats, que s’entortolliguen i acaben derivant literalment en 

formes vegetals (fig. 8.28)70. Per altra banda, a l’encenser del MNAC manca completament 

la refinada estilització i el virtuosisme dibuixístic propi de la producció silense, 

caracteritzada pels perfilats fins i les línies sinuosos, o fins i tot per l’ús de recursos tècnics 

que imiten el procediment del cloisonné. Tampoc no hi apareix la seva enèrgica potència 

cromàtica, de tons habitualment purs, una mica freds però molt efectistes, i que queden 

lluny de l’apagada sobrietat de la peça que ens ocupa, en què el color té molt poca 

transcendència visual. 

 

La distància amb els esmalts del nord peninsular no demostra pas amb seguretat que 

tractem amb una peça elaborada a Catalunya, i em temo que no podré aportar cap 

argument de pes ni a favor ni en contra d’aquesta possibilitat, que dubto que s’hagués 

plantejat (i això és significatiu) si l’encenser no s’hagués conservat en una col�lecció 

catalana. Potser podria argumentar-se que un grup de quatre encensers més tardans, de 

bronze i sense decoració esmaltada, sembla que molt probablement obrats, sí, en terres 

catalanes, utilitzen un format i un discurs ornamental relativament similar, combinant un 

fons vegetal i medallons amb un animal a l’interior, encara que no pas un ocell sinó un petit 

quadrúpede (fig. 8.29)71. Malgrat una certa proximitat general, difícilment pot tractar-se de 

                                                 
69 En fi, sempre que la píxide no hagi arribat a Narbona modernament, cosa que no pot descartar-se del tot 
tenint en compte que només està documentada allí des de mitjan segle XIX (MAKARIOU 1999, p. 127-128). 
70 MARTÍN ANSÓN 2001, p. 269-270. Una petita placa conservada al Museu de Vic (MEV 9082) il�lustra una 
curiosa variant del tema, substituint els ocells per dues sirenes (és a dir, per ocells amb caps femenins); tant se 
l’ha considerat llemosí com hispànic (BARRACHINA 2003). 
71 Es tracta dels encensers de Viladonja (CAT-67) i número 3872 (CAT-69) del Museu Episcopal de Vic, de 
l’encenser del Freixe (CAT-68) conservat al Museu d’Art de Girona, i finalment d’un encenser curiosament 
conservat a la catedral de la ciutat alemanya de Limburg, on hauria arribat modernament per via del comerç 
d’antiguitats (CAT-70). Més informació sobre tota la sèrie: capítol 6, p. 348. 
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peces connectades de manera directa amb l’encenser del MNAC, essent probablement 

versions distintes d’un mateix model genèric72. 

 

Cal rendir-se a l’evidència que l’encenser Plandiura és una obra sense referents directes. 

Una obra que, de fet, sembla dissenyada i elaborada per un orfebre més hàbil en el discurs 

del metall que no pas en l’aplicació de l’esmalt (a diferència del què s’esdevé en les 

produccions castellana o llemosina, on les estructures metàl�liques es conceben clarament 

per a servir de base a les aplicacions cromàtiques. La poca quantitat de color, la prudència a 

l’hora de combinar l’esmalt amb les parts calades, fins i tot la reducció discreta dels orificis 

per a la sortida dels fums, tot plegat em fa l’efecte que advoca per un producte excepcional, 

produït en un àmbit no especialista, per un artífexs d’indiscutible qualitat (tant el format 

com la decoració revelen una execució més que brillant) però no pas avesat, o almenys poc 

avesat, al procediment decoratiu de l’esmaltat, que tracta amb molta prudència. Si aquest 

artista treballava als comtats catalans, al nord d’Espanya o en alguna altra banda (podria 

pensar-se també, per exemple, en Itàlia?), no sembla pas gens fàcil de discernir, almenys per 

ara. 

 

  

                                                 
72 He estat, durant un temps, més aviat convençut de la relació entre les peces, i així ho vaig exposar en una 
comunicació oferta al I Simposi Magistri Cataloniae celebrat el novembre del 2014. Tanmateix, he de reconèxier 
que, avui, la relació no em sembla pas prou concreta per a utilitzar-la com a argument en favor de la 
catalanitat de l’encenser Plandiura, com aleshores vaig pretendre. 
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8.3. El copó de la Cerdanya i l’arribada de l’obra de 

Llemotges a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre les obres llemosines conservades en museus catalans, la més singular i 

possiblement la de més interès és l’anomenat copó o cibori de la Cerdanya (fig. 8.30), que 

s’exposa a la sala del “tresor romànic” del Museu Nacional d’Arts de Catalunya, sota de les 

pintures de Santa Maria de Sixena73. L’anàlisi d’aquesta particular custòdia eucarística, un 

recipient per a la guarda de les hòsties consagrades, permet de situar-la entre les primeres 

importacions de productes llemosins a Catalunya, i vincular-la d’alguna manera a un 

context de patronatge lligat a l’entorn cortesà dels comtes-reis catalans, executat molt a 

començaments del segle XIII74. 

 

El copó de la Cerdanya va ser adquirit l’any 1918 per la Junta de Museus de Barcelona, 

gestora del Museu d’Art de Barcelona antecedent de l’actual MNAC. L’havia descobert, 

funcionant com a crismera en una església de la Cerdanya, el que seria primer director del 

museu, Joaquim Folch i Torres, en un viatge fet als Pirineus a la recerca d’obres que 

fornissin les col�leccions de la naixent institució museística75. El copó va ser adquirit a finals 

de novembre d’aquell mateix 1918, i Folch i Torres en publicava poc després un article 

monogràfic a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, inaugurant una bibliografia sobre la peça 

                                                 
73 CAT-18. 
74 Una primera versió d’aquesta hipòtesi ha de ser publicada en les actes del congrés de la British 
Archaeological Association celebrat el 2014 a Barcelona (DURAN-PORTA, en premsa). En aquesta publicació 
he preferit anomenat la peça com a “cibori de Barcelona” (Barcelona ciborium), més adequat, em sembla, per al 
lector internacional. Aquí mantindré el nom tradicional de “copó de la Cerdanya”. 
75 Els diversos viatges de Folch van ser molt productius per a la consolidació dels fons medieval del museu 
(BORONAT 1999, p. 598-608). 
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que, de fet, és notablement exigua76. Tot i advertir les similituds amb les obres llemosines, 

especialment amb l’anomenat cibori del mestre Alpais conservat al Louvre i ja aleshores 

una peça molt cèlebre, Folch va interpretar que copó no era llemosí sinó sorgit dels talleres 

d’esmaltadors de la Renània. Els arguments en aquesta direcció, però, són francament 

dèbils, i la hipòtesi germànica ha estat convenientment rebutjada per la historiografia 

posterior, que sense dubitacions ha vinculat el copó a l’obra de Llemotges, a partir sobretot 

de les aportacions de Marie-Madeleine Gauthier77. 

 

Gauthier va proposar, el 1987, una cronologia molt precisa per a l’obratge del copó entre 

1195 i 1200, i també va vincular l’estil de la decoració esmaltada amb un grup de peces de 

característiques similars que denomina groupe aux grans yeux per la presència de personatges 

d’ulls grans i colorits78. La datació proposada per Gauthier ha estat acceptada generalment 

per tothom79 tot i que a mi em fa l’efecte que caldria retardar-la lleugerament, com explicaré 

de seguida. En tot cas, es tracta d’una cronologia sempre anterior a les primeres referències 

documentals que de l’obra llemosina hi ha Catalunya: 1218 (inventari de Sant Joan de les 

Abadesses), 1219 (testament del canonge Colom), i 1238 (adquisició de peces a Roma per 

l’abat de Sant Cugat Pere d’Amenys). Així doncs, el copó cerdà es trobaria en qualsevol cas 

en una primera primeríssima fase d’importacions als comtats catalans, fase que coincideix 

de fet amb l’inici de la gran difusió dels esmalts de Llemotges arreu d’Europa, activada pel 

desenvolupament definitiu del comerç internacional i pel reconeixement del govern romà 

d’Inocenci III, després del IV Concili Laterà del 121580. 

 

El copó és una peça de forma globular, en forma de copa tancada, format per una base i 

una coberta semiesfèriques encaixades que formen un cos central de 14 cm de diàmetre81. 

                                                 
76 Folch afirma aquí haver descobert la peça en una “una petita parròquia de Cerdanya” (FOLCH I TORRES 
1915-1920, p. 775). Més endavant repetiria la indicació, sense mai però donar a conèixer l’església de 
procedència: “se trata del famoso ‘copó de Cerdanya’ por haberlo hallado en uno de mis viajes en la pila 
bautismal de un templo de aquella comarca” (FOLCH I TORRES 1961, [p. 1]). 
77 Gauthier va ser a Barcelona l’any 1959, convidada per Joan Ainaud a estudiar les peces d’orfebreria que 
havien de participar a l’exposició El Arte Románico del 1961 (GAUTHIER 1998, p. 287-288). Encara que la breu 
fitxa del catàleg d’aquesta exposició la signa Carme Batlle, que va assistir l’autora francesa en l’estudi (BATLLE 
1961a, p. 144), Gauthier va analitzar detingudament la peça i més endavant la va incloure entre la selecció 
d’esmalts europeus de la seminal publicació Émaux du moyen âge occidental, aleshores datant-la a la primera 
dècada del segle XIII (GAUTHIER 1972b, p. 341). 
78 En la fitxa del repertori d’esmalts llemosins del volum primer del Catalogue international de l’oeuvre de Limoges, 
que és l’estudi més rellevant i influent sobre el copó publicat fins al moment (GAUTHIER 1987, p. 224-225). 
79 En realitat, la bibliografia posterior es redueix a algunes fitxes de catàleg d’exposició, que presenten 
generalment estats de la qüestió i no fan noves aportacions (GUARDIA 1992a; ORRIOLS 2001b). 
80 Vegeu capítol 3, p. 177-178.. 
81 Base i coberta encaixen perfectament a l’equador per mitjà d’un doble anell rematat per una petita motllura; 
les dues frontisses que reforcen el tancament sembla que són un afegit d’època posterior, segons s’observà en 
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Aquest cos central, de coure daurat, es conserva notablement bé, però en canvi s’han 

perdut tant el pom o element de coronació que s’afegia a la coberta com el peu o suport 

inferior, de poca alçada i segurament troncocònic82. Tota la superfície externa del copó és 

articulada per una trama reticular de línies amples, que forma una sèrie de compartiments 

romboïdals on se situa la decoració esmaltada, formada tant per motius vegetals de 

depurada execució (diverses variacions de tiges replegades sobre elles mateixes i acabades 

en florons trilobulats) com per figuració antropomorfa. Cal destacar el fet que el daurat del 

fons en reserva predomina sobre les aportacions puntuals de color en els motius vegetals o 

figurats, en una solució característica dels inicis de l’esmalt llemosí però que ja no era la més 

habitual al voltant del 1200, quan predomina l’estratègia ornamental inversa (fons esmaltats 

sobretot en blau, decoració en reserva). 

 

Les figures representades ocupen dues rengleres a la coberta i una a la base, i sumen un 

total de divuit personatges, sense individualitzar i retratats de mig cos, sorgits de formes 

ondulades multicolors, una mena de núvols, que són típiques de la imatgeria llemosina. 

Totes les figures són de rostres i definició anatòmica semblant, però es diferencien per la 

gesticulació, que és notablement diversa i d’execució acurada. Estan ben construïdes, amb 

un dibuix peculiar de traços amples, una mica tibat però efectista, i un ús bastant particular 

de la combinació d’esmalts i daurats, en què les línies interiors de dels rostres i dels cossos 

queden en reserva tot buscant una mica l’efecte del cloissonné. Les figures de les dues franges 

més pròximes a l’equador de la peça porten totes llibre (excepte una) i van associades per 

parelles que conversen animadament (fig. 8.31). No veig cap raó per a rebutjar la tradicional 

identificació amb els dotze apòstols, tot i la manca d’atributs o d’inscripcions que ho 

certifiqui i malgrat l’aspecte juvenil que els confereix el fet de ser imberbes. Les sis figures 

de la franja superior són similars però una mica més petites (s’adapten als compartiments 

també més reduïts), no duen llibre i es representen amb un pla més tancat, en estricte bust 

(fig. 8.32). S’han identificat com a profetes, més probablement com a sants, i potser encara 

més probablement (al meu parer) com a figures angèliques, tot i que mancades d’ales83. La 

supressió d’aquestes ales podria explicar-se per deixar espai a les lletres d’una de les tres 

inscripcions que completen la decoració del cibori, inscripció molt estranya i que fins al 

                                                                                                                                               
una anàlisi de la peça feta pels tècnics del MNAC el mes de setembre de l’any 2010. Agraeixo al restaurador 
Àlex Masalles l’haver-me’n proporcionat els detalls. 
82 L’existència d’aquests dos elements ve demostrada indiscutiblement per l’erosió del metall. Segons 
l’esmentada anàlisi del MNAC (vid. nota anterior), l’anell de coure que hi ha soldat a la part inferior de la base 
el copó per a l’encaix del peu desaparegut, no és un element original. 
83 L’abundància d’àngels en l’obra llemosina, i el fet que els paral�lels més pròxims al copó disposin de 
personatges angèlics en la decoració (vid. infra) apunten a aquesta identificació. 
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moment no s’ha pogut desxifrar, però que no crec que manqui de significat i tingui valor 

únicament ornamental, com de vegades s’ha plantejat, diria que sobretot per desànim84. Les 

altres dues inscripcions, les lletres de les quals se situen també als flancs dels personatges 

esmaltats, són l’inici d’un alfabet i la salutació angèlica de l’Anunciació, que al�ludeixen 

simbòlicament al caràcter eucarístic de l’obra85. Completen la decoració, encara, dos 

medallons cisellats que se situen a l’interior de les peces que formen el cos del cibori, amb 

una Dextera Domini a la coberta (fig. 8.33) i una figura angèlica, alada, a la base (fig. 8.34). 

 

Des d’un punt de vista tipològic, aquest model de copó globular de peu baix és característic 

d’entre finals de segle XII i principis del XIII, encara que d’orígens no gaire clars86. És un 

model substituït progressivament per un altre tipus de cibori de peu elevat, força més 

habitual en la mateixa producció llemosina i en altres contextos orfebres del primer gòtic, i 

que al seu torn antecedeix l’espectacular desenvolupament de les custòdies i ostensoris en 

època tardomedieval87. Sigui com sigui, està clar que els ciboris de peu baix no són una 

creació particular dels tallers occitans, sinó l’adaptació d’un model d’àmplia difusió europea, 

del qual es conserven alguns altres exemples de gran interès d’origen septentrional88. 

 

Pel què fa als ciboris llemosins, a banda del de la Cerdanya només se’n conserven dos més, 

i encara que probablement n’hi deuria haver d’altres, és poc probable que el model tingués 

una gran difusió, i tampoc no sembla que es produís de manera seriada com passa amb 

d’altres tipus de peces. L’exemple més representatiu és naturalment el ja esmentat cibori del 

mestre Alpais (fig. 8.35), potser la peça estrella de tota la producció llemosina (en termes 

historiogràfics), on culminen les propostes plàstiques i cromàtiques dels tallers llemosins89. 

És un copó de format similar al de la Cerdanya, però que conserva completament el pom 

superior i el peu troncocònic, ricament decorats amb relleus calats de gran qualitat, i amb 

pedreria. El cos central és una mica més gran (16’8 cm de diàmetre), però va estructurat de 

                                                 
84 Això es relacionaria amb la manca d’identificació dels personatges (ORRIOLS 2001b, p. 146). 
85 Vegeu CAT-19. En un sentit més general, hi ha una breu aproximació a la incidència de les inscripcions en 
l’obra de Llemotges (que no contempla, però, les del copó català) a: GAUTHIER 1976. 
86 L’origen de la tipologia s’ha relacionat amb la vaixelleria profana, on copes similars (tancades amb una 
coberta) estan documentades en imatges artístiques almenys des del segle XI (SKUBISZEWSKI 1965, p. 46). 
També s’ha volgut vincular a la influència de l’orfebreria islàmica, que certament ofereix algunes peces –
profanes, per cert– molt similars (ALLAN 1994, p. 55-56). 
87 Els copons de peu elevat són un objecte especialment típic de la producció catalana en esmalt champlevé de 
finals del XIII i principis del XIV, que imita els procediments tècnics llemosins (vegeu capítol 2, p. 136). 
88 Vegeu els exemples citats a: capítol 6, p. 322-323. 
89 La bibliografia sobre el cibori Alpais és amplíssima, des dels estudis inicials de mitjan segle XIX (DARCEL 
1854a) fins a publicacions monogràfiques molt recents (LA NIECE & RÖHRS & MCLEOD 2010). Cal tenir en 
compte especialment algunes fitxes en catàlegs d’exposició (TABURET-DELAHAYE 1996b), així com el 
complet estudi publicat en el segon volum del Corpus des émaux méridionaux (ANTOINE 2011). 
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la mateixa manera, amb la superfície articulada per una trama reticular que forma els 

mateixos compartiments romboïdals, els quals serveixen de marc per a la decoració 

figurativa i vegetal. Les majors dimensions permeten augmentar el nombre de 

compartiments de la retícula, i multiplicar-hi, així, els motius figurats, que formen fins a sis 

registres horitzontals (tres a la coberta i tres a la base) i que combinen la mateixa 

representació dels apòstols (als quals se sumen quatre figures santes més) amb una àmplia 

sèrie de 32 figures angèliques, aquesta vegada amb ales90. 

 

Malgrat la proximitat estructural, des del punt de vista de la decoració hi ha diferències 

molt evidents amb el copó de la Cerdanya. En primer lloc la inversió dels plans en reserva i 

esmalt, que al cibori Alpais segueixen la tònica habitual de la producció llemosina de 

l’entorn del 1200, malgrat que certament la càrrega ornamental condiciona un volum de 

daurat (vull dir, d’elements en reserva) especialment significatiu. Una segona diferència 

important és la presència d’elements aplicats (els caps dels personatges) i de pedreria, que 

enriqueixen enormement el cibori Alpais (fig. 8.36) i que manquen completament al de la 

Cerdanya. A la peça del Louvre no hi ha, per contra, cap inscripció, només una sanefa en 

pseudo-cúfic gravada a l’equador del cos central, d’intenció purament decorativa91. Per 

últim, entre les semblances amb el copó de la Cerdanya cal incloure la presència de 

medallons cisellats a l’interior, que al cibori Alpais són de major qualitat però que tracen els 

mateixos dos motius, i que inclouen a més, emmarcant l’àngel de la peça base, la coneguda 

inscripció que permet conèixer el nom de l’artífex de l’obra, aquest anònim mestre Alpais 

(fig. 8.37)92. 

 

El tercer dels ciboris de peu baix llemosins conservats, fragmentàriament, es troba al 

British Museum (fig. 8.38)93. Es conserva la base del cos central del copó i el peu tronco-

cònic, i és clarament una rèplica del cibori Alpais, encara que notablement simplificada. Hi 

ha la mateixa articulació superficial, la mateixa relació entre el fons esmaltat i la decoració 
                                                 
90 Les figures dels apòstols (i els quatre sants que s’hi sumen) duen totes, excepte una, el llibre com a atribut. 
Una proposta iconogràfica recent proposa identificar els quatre personatges “extra” amb sant Pau, els dos 
evangelistes no apostòlics (Marc i Lluc), i finalment el quart (l’únic personatge sense llibre, que en certa 
manera queda destacat) amb sant Tròfim d’Arles (ANTOINE 2010, p. 24-25). La presència d’aquest últim es 
relacionaria amb el possible origen de la peça, que s’ha suposat possessió de l’abadia provençal de Montmajor, 
d’on les dades afirmen –tot i que sense completa seguretat– que provenia abans d’incorporar-se al Louvre el 
1828 (TABURET-DELAHAYE 1996b, p. 246). 
91 Els models per a aquest pseudo-cúfic sembla que es troben en teixits fatimites del segle XI (PORTER 2010, 
p. 17-18). 
92 La inscripció (MAGI[S]TER: G: ALPAIS: ME FECIT: LEMOVICARIUM) és molt interessant perquè, a banda del 
nom de l’artífex, esmenta expressament l’origen llemosí de la peça, el què ha fet suposar que el cibori anava 
destinat a un promotor que no era de la regió de Llemotges (ANTOINE 2010, p. 24-25). 
93 Recentment estudiat, se li ha donat una cronologia àmplia entre 1210 i 1225 (MCLEOD 2010, p. 4). 
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en reserva, una presència abundant de pedreria de vidre (incloent-hi unes perletes turquesa 

ben característiques de l’obra de Llemotges, però absents al cibori Alpais), una inscripció en 

pseudo-cúfic força similar, i els medallons cisellats a l’interior amb la Dextera Domini i 

l’acostumada figura d’àngel, aquí però sense inscripció. Sens dubte, aquest copó va fer-se a 

imitació directa del cibori Alpais, malgrat que amb menys ambició ornamental i amb una 

qualitat artística també clarament menor. El programa iconogràfic també difereix, ja que 

totes les figures representades són àngels, i manca doncs la presència d’apòstols i sants. 

 

A diferència del cibori del British Museum, el copó de la Cerdanya no imita servilment 

l’aspecte i les fórmules decoratives del cibori Alpais, encara que sembla evident que l’artífex 

de la peça “catalana” també va tenir-lo en compte a l’hora d’elaborar el seu disseny94. 

Tanmateix, deuria utilitzar a la vegada altres fonts o altres coneixements, i és aquest el camí 

que es pot seguir per tal de desentrellar la via d’arribada de la peça a Catalunya. 

 

En efecte, allò que més caracteritza el copó cerdà és l’estratègia decorativa a base del fons 

en reserva i els motius esmaltats, i en segon lloc l’estil amb què es dibuixa aquesta decoració 

esmaltada, sobretot pel què fa a la figuració. Com deia, en la producció llemosina del 

voltant del 1200 predominen àmpliament els fons esmaltats de color blau, convertits en 

paradigma de l’obra de Llemotges, mentre que la figuració es deixa generalment en reserva 

o es combina amb parts d’aplic, generalment els caps dels personatges. Tanmateix, alguns 

tallers llemosins van renunciar, per dir-ho així, a aquesta evolució, i van mantenir 

l’estratègia original inversa. No s’ha pas de considerar retardataris o conservadors aquests 

tallers. De fet, la qualitat de les seves obres tendeix, en termes generals, a mantenir una 

qualitat notablement alta i un cert caràcter original, mentre que la producció estàndard amb 

predomini de fons blaus anirà perdent qualitat, més o menys a partir del segon quart del 

segle XIII, a mesura que se serialitza per culpa de l’excés de demanda. 

 

Entre aquesta producció llemosina que manté les coordenades decoratives originals, hi ha 

una sèrie d’obres que es pot relacionar, almenys indirectament, amb el gran altar de l’abadia 

de Grandmont (la casa mare de l’orde monàstic fundat al segle XII i difós especialment per 

                                                 
94 Diria que va tenir-lo en compte directament, que el coneixia. Si no, és difícil d’explicar algunes 
concomitàncies, especialment el tipus de retícula superficial que defineix poderosament l’aspecte de l’objecte, 
però també per exemple la presència compartida d’un únic “apòstol” sense llibre, o la combinació 
iconogràfica d’apòstols i àngels. També la presència dels medallons cisellats a l’interior, amb els mateixos 
motius, encara que aquest tipus de gravats interiors (amb altres imatges) siguin habituals a l’obra llemosina. 
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la França occidental95). Més concretament, la producció llemosina en qüestió es relaciona 

amb les dues plaques conservades que formaven part del retaule d’aquest gran conjunt, que 

decorava l’altar major de l’església mare de l’orde grandmontà96. La identificació del tema 

d’una d’aquestes plaques, on es representa la trobada entre el fundador de l’orde de 

Grandmont, sant Esteve de Muret, i el seu deixeble Hug Lacerta (fig. 8.39), permet datar la 

realització del retaule just després de la canonització del primer, l’any 118997. 

 

Les plaques en qüestió (a l’altra hi ha una Adoració dels Mags: fig. 8.40) mostren 

personatges de grans dimensions, ben proporcionats i de línies esveltes, amb traços daurats 

entre les parts esmaltades simulant els recursos del cloisonné, rostres serens d’ulls oberts i 

perfilats en or, i unes mans força particulars, amb el dit índex allargat. Les escenes van 

emmarcades en una gran arcada, que és coronada per estructures arquitectòniques 

ornamentals. Hi predomina indiscutiblement el fons daurat, que absorbeix absolutament 

l’espai i emfasitza el caràcter bidimensional de la representació, i que en reforça la riquesa 

plàstica i matèrica, el valor ornamental. Alguns d’aquests mateixos trets (encara que gairebé 

mai la mateixa força i qualitat narrativa), es repeteixen en aquesta sèrie d’obres llemosines 

que d’una manera o altra deriven del retaule grandmontà, obres elaborades en algun cas pel 

mateix taller o bé per altres tallers que treballen sota la seva influència. La proximitat 

estilística d’aquestes peces ha permès confeccionar un “estil grandmontà” dins el qual 

s’agrupen bàsicament un grup de creus (o de plaques procedents de creus) gairebé sempre 

de bona factura i datades entre 1185 i 1200; significativament, quan se’n coneix la 

procedència, bona part d’aquestes creus provenen de priorats grandmontans98. 

 

La decoració esmaltada del copó de la Cerdanya no pot vincular-se directament a aquest 

grup, però sí que hi comparteix un ampli número de característiques, i de vegades la 

                                                 
95 L’orde de Grandmont és un dels intents de reforma monàstica per la via –teòricament– de l’austeritat i el 
rigorisme, tan característic del segle XII, com el Cister o la Cartoixa (DUBOIS 1992, p. 3-21). 
96 El conjunt de l’altar de Grandmont ha estat objecte de nombrosos estudis (des de: GUIBERT 1889). S’ha 
considerat de vegades una obra unitària (FRANÇOIS-SOUCHAL 1962-1964, CXXI, p. 150), però les diferències 
d’estil entre les parts conservades apunten a una obra elaborada almenys en dues campanyes distintes, la 
primera –a la qual pertany el retaule– duta a terme pels voltants del 1190, i la segona cap a 1220-1230 
(GABORIT 1976, p. 245). 
97 La identificació dels personatges representats deriva de la correcta lectura de la inscripció que identifica 
l’escena, escrita curiosament en occità (FRANÇOIS-SOUCHAL 1962-1964, CXX, p. 351-352). 
98 Se’n conserven diverses repartides sobretot entre el Metropolitan Museum de Nova York i el Museu del 
Louvre. En el catàleg de l’exposició Enamels of Limoges el grup hi queda ben definit sota l’epígraf 
“grandmontain style” (ENAMELS 1996, p. 231-241). Per la seva part, Marie-Madeleine Gauthier havia posat 
aquest grup sota d’un suposat i més ampli “atelier royal Plantegenet” (GAUTHIER 1987, p. 201-220). La 
mateixa autor té un estudi de les relacions entre el monaquisme grandmontà i l’obra llemosina (GAUTHIER 
1992). 
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proximitat en el traç d’algunes figures és ben evident. Pot comparar-se per exemple amb les 

imatges d’unes plaques que formaven part d’una creu del priorat grandmontà de Mathon, 

especialment amb l’àngel de l’evangelista Mateu que hi ha al Metropolitan Museum (fig. 

8.41)99. També la decoració vegetal del copó està directament vinculada a aquest estil 

grandmontà, i de fet el tipus de floró utilitzat en la culminació de les tiges remet prou 

directament als que hi ha en moltes d’aquestes peces, com per exemple la placa central 

d’una creu que va ser localitzada en una excavació el 1869 a Cherves, i que podria procedir 

del priorat de Gandory (fig. 8.42)100.  

 

En realitat, totes les peces del grup aux grands yeux definit el 1987 per Marie-Madeleine 

Gauthier són en bona mesura pròximes a aquestes peces més directament grandmontanes. 

És veritat que són sempre d’execució més rude, i per altra banda la formulació dels ulls 

oberts i grossos, remarcats aquí per puntes d’esmalt blanc (en el grup grandmontà, els ulls 

queden en reserva daurada), permet plantejar la possibilitat d’un taller específic (o d’una 

manera específica), en el context de la qual l’anomenat calze Rusper (fig. 8.43) és 

probablement la peça més significada, i també la més pròxima a l’estil del copó de la 

Cerdanya101. 

 

El procediment dels fons en reserva i les figures esmaltades va tenir encara una continuïtat 

posterior, ja ben entrat el segle XIII, en un moment en què la decadència dels tallers 

llemosins des del punt de vista qualitatiu es comença a fer evident, en contrast amb l’èxit 

esclatant de què gaudien. Aquesta nova producció posa de manifest ja una certa voluntat 

expressa d’arcaisme, i deuria conèixer i pretendre imitar els objectes de l’estil grandmontà, 

perquè les al�lusions hi són ocasionalment molt clares, encara que la resolució tècnica sol 

ser molt més brusca i expeditiva, amb imatges de traços gruixuts i alguns elements 

ornamentals molt particulars, com els motius estrellats o pseudoflorals cisellats, que poblen 

les superfícies daurades102. 

 

                                                 
99 SOUCHAL 1967, p. 47-48. 
100 SOUCHAL 1967, p. 59-60. 
101 El calze Rusper prové de l’abadia angles homònima (GAUTHIER 1987, p. 223-224). Des del meu punt de 
vista, el grup aux grands yeux presenta alguns problemes per a ser considerat obra d’un únic taller, en especial la 
qualitat discreta d’algunes de les peces que el formen, però també alguns recursos (el fons en vermiculat) que 
no es retroben al copó de la Cerdanya. 
102 La presència d’aquests motius estrellats va servir per a definir un grup de peces llemosines (Star group) que 
en certa manera es correspon amb aquesta producció tardana de què parlo aquí (STOHLMAN 1950). 
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Les peces més representatives d’aquest (diguem, tercer) grup són dos reliquiaris bessons, en 

forma de quadrilòbul, dedicats a sant Francesc d’Assís i conservats a París (al Louvre i al 

Museu Cluny). L’anvers mostra una vívida imatge del personatge durant la recepció 

miraculosa dels estigmes, i com que Francesc es representa nimbat, els reliquiaris són 

lògicament posteriors a la canonització del 1228. El més curiós és que un d’aquests 

reliquiaris, el conservat al Louvre (fig. 8.44), podria venir de l’illa de Mallorca, on hauria 

arribat evidentment després de la conquesta de Jaume I (1229), tot duent relíquies del patró 

dels franciscans, orde ràpidament estès, com se sap, en terres catalanes103. El reliquiari 

s’havia datat sempre cap a 1230104, malgrat que la seva arribada a Mallorca també s’havia 

volgut veure més tardana, en relació a la consagració d’una segona (i no de la primera) 

capella franciscana a l’illa105. Recentment, Elizabeth Antoine ha plantejat retardar la datació, 

amb arguments estilístics raonables i amb una anàlisi contextual de la iconografia, fins al 

tercer quart del segle XIII106. 

 

En fi, la relació del copó de la Cerdanya amb tot aquest seguit de grups i peces llemosines 

és incontestable. Certament hi ha punts de contacte amb les obres de la sèrie darrera, com 

ara l’ús del fons en guilloché i la definició senzilla i lineal dels traços interiors dels 

personatges, que es poden comparar, per exemple, amb els de les figures de la bonica creu 

de Bonneval (fig. 8.45)107. Tanmateix, una datació tan tardana per al copó com la d’aquesta 

sèrie (en tot cas posterior a 1225, i tal vegada ja –seguint la proposta d’Antoine– de la 

segona meitat del segle XIII), no sembla que pugui explicar els contactes estructurals i 

iconogràfics amb el cibori Alpais, ni l’ús d’alguns recursos d’estil que remeten molt 

directament a la producció llemosina anterior a 1200, com l’ús delicat de les combinacions 

cromàtiques o la mateixa manera de definir les anatomies humanes, a base de línies 

contingudes i estables, de certa solemnitat vertical. Els motius vegetals, per altra banda, són 

rigorosament harmònics i de certa esponjositat, i participen molt clarament de fórmules 

                                                 
103 La referència és tanmateix molt vaga, a partir d’una informació apuntada Émile Molinier, conservador del 
Louvre, en ocasió de l’adquisició de la peça l’any 1899 (TABURET-DELAHAYE 1996e, p. 309) 
104 Més exactament, poc després de 1228, data de canonització de sant Francesc (TABURET-DELAHAYE 
1996e, p. 308). 
105 YARZA 2001, p. 336. 
106 Amb la nova datació, els reliquiaris llemosins perden la primacia en la representació dels estigmes del sant. 
L’assumpció d’aquesta cronologia tardana, com és lògic, condicionarà la datació de totes (o de moltes) altres 
peces d’aquest tercer grup d’esmalts (ANTOINE-KÖNIG 2014c, p. 90). En res no afecta, però, la hipòtesi que 
aquí estic presentant sobre el copó de la Cerdanya. 
107 Datada cap a 1225-1235, aquesta creu procedent de l’abadia cistercenca de Bonneval (Aveyron) és una de 
les millors obres d’aquest estil tardà. La seva pertinença al grup de peces decorades amb estrelles definit per 
Stohlman, proposada després de l’adquisició pel Museu Cluny de París (GAUTHIER 1978a, p. 280-281), és 
encara motiu de debat (FRANÇOIS 1995, p. 316). 
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pròpies d’una cronologia més avançada; com he dit més amunt, poden posar-se en relació 

directa amb els de la creu de Gandory-Cherves, conservada al Louvre. 

 

Comptat i debatut, des del meu punt de vista la datació proposada el 1987 per Gauthier és 

excessivament alta per al copó de la Cerdanya, que de cap manera pot considerar-se 

anterior al cibori del mestre Alpais (que se sol datar cap al 1200). El més raonable és pensar 

que l’artífex o el taller responsable de l’obra cerdana treballés entre 1205 i 1215, una mica 

allunyat ja de la sèrie grandmontana de creus esmaltades però no pas vinculat, encara, al 

grup de peces arcaïtzants encapçalat pels reliquiaris de Sant Francesc108. En qualsevol cas, 

mai no s’ha de perdre de vista la connexió grandmontana, i són precisament els contactes 

de l’orde de Grandmont amb Catalunya el que (segons la hipòtesi que plantejo a 

continuació) expliquen la promoció de la peça i el context català d’aquesta promoció. 

 

L’orde grandmontà no va establir mai priorats en terres estrictament catalanes, però en 

canvi els dominis occitans dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó en van hostatjar 

nombroses cases priorals, algunes d’especialment importants (fig. 8.46)109. Més encara, els 

bonis hominis establerts al Llenguadoc i a la Provença van entrar directament en contacte 

amb els monarques catalans, que els protegiren explícitament i els obsequiaren amb algunes 

donacions notables, i que molt probablement visitaren alguns dels seus priorats. La bona 

disposició del casal de Barcelona amb l’orde en certa manera imitava l’actitud dels seus 

aliats els poderosos Plantagenet, actius protectors de Grandmont, especialment Enric II110. 

 

La documentació conservada revela la intensitat d’aquests contactes, que s’estableixen a 

finals de segle XII, una vegada consolidada l’expansió ultrapirinenca de la casa de 

Barcelona111. Una primera i ben significativa notícia de les relacions dels monarques amb 

Grandmont la trobem en el testament d’Alfons el Cast, atorgat el 1194. El rei deixava a 

l’orde 500 sous anuals en rendes de la vila de Millau, segons un acord que es diu anterior, i 

200 morabatins per a la compra d’encens, a canvi d’oracions per la seva ànima com si fos, 
                                                 
108 La datació i evolució de l’obra de Llemotges dista moltíssim de ser establerta, malgrat els esforços 
sistematitzadors de Gauthier i de les especialistes que dirigeixen avui el corpus d’esmalts meridionals. En certa 
manera, la poderosa personalitat de Gauthier va traçar uns camins dels quals és difícil fer-se escàpol, malgrat 
no sempre poden considerar-se segurs completament, o argumentats de manera prou sòlida. 
109 Per contra, la presència física de l’orde a la península ibèrica es reduí a dos priorats a Navarra, establerts 
tardanament el 1265 i 1269 per iniciativa de Teobald II (GOÑI 1960, p. 746-747). 
110 La política monàstica dels Plantagenet, de tota manera, no es limitava pas al suport als grandmontans, que 
en tot cas van ocupar especialment els interessos d’Enric II (GAUSSIN 1986, p. 90-91). També és veritat que el 
seu fill, Enric el jove, va saquejar violentament l’abadia de Grandmont el 1183.  
111 Una panoràmica breu de la política occitana i provençal dels comtes de Barcelona: SALRACH 1987, p. 390-
398. 
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el rei, un dels germans de l’orde112. És un llegat especialment generós, i esmenta una estreta 

relació entre el monarca i els monjos grandmontans, que sens dubte havien estat en 

contacte directe. Un any enrere, en efecte, Alfons havia concedit el riu Vézoubies des de la 

deu fins a l’afluència amb el Tarn, amb els diversos molins que hi havia ja edificats, al 

priorat grandmontà de Comberoumal, que estava situat al comtat de Rodès, sobre el qual 

tenia jurisdicció feudal (Alfons regia directament com a vescomte el veí territori de Millau). 

La donació va ser confirmada més tard pel successor d’Alfons, Pere el Catòlic, una vegada 

en 1194 i una altra el 1196113. 

 

El mateix rei En Pere va intensificar les relacions amb els priorats grandmontans, en part 

per l’herència paterna i en part, cal suposar, per causa del seu matrimoni amb Maria de 

Montpeller. El pare d’aquesta, Guillem VIII, senyor de Montpeller, ja havia estat patró del 

priorat de Nostra Senyora de Montaubérau, situat a pocs kilòmetres a l’est de la vila; li 

llegava mil sous en el seu testament del 1202114. Pere el Catòlic va posar també sota la seva 

directa protecció aquest monestir, en un document datat l’any 1206 que, de fet, inclou a la 

vegada la confirmació d’idèntic patrocini per al suara esmentat priorat de Comberoumal115. 

És molt probable que el monarca hagués visitat directament totes dues cases, Montauberau 

durant les seves estades –no sempre plàcides– a Montpeller, i el de Comberoumal, per 

exemple, en una estada a Millau documentada l’any 1204116. 

 

Naturalment, aquests contactes entre els monarques catalans i l’orde de Grandmont no 

tenen necessàriament implicacions artístiques. No hi ha pas notícia de la presència a la casa 

mare de l’orde de reis o de nobles catalans, ni cap esment enlloc de l’interès per la 

producció esmaltada característica de Llemotges, que de tota manera l’orde grandmontà va 

utilitzar per a fornir d’objectes litúrgics a bon preu la majoria dels seus priorats, també els 

més meridionals situats en terres sota l’òrbita feudal catalana. En un sentit més general, cal 

dir que l’orde era perfectament conegut en els ambients intel�lectuals dels comtats, com una 

                                                 
112 Dimitto ordini Grandmontis quingentos solidos in redditu in villa Amiliani (...). Dimitto etiam eidem ordini CC 
morabetinos pro incenso emendo, et deprecor humiliter conventum ut tanquam unum ex fratribus oracionum et beneficiorum in 
predicta domo et in omnibus membris eius participem me constituant quemadmodum michi dederunt et concesserunt (ALTURO 
1985, III, p. 150-151). 
113 Vegeu: DURAND 1992, p. 154. 
114 Vegeu: ALVIRA 2010, I, p. 487 (on el priorat apareix amb el nom de Montarbezon) 
115 Sembla que alguns anys més tard, Jaume I (que malgrat les pèrdues occitanes posteriors a la batalla de 
Muret, continuà com a senyor de Montpeller) renovaria la protecció reial sobre els priorats (NOUGARET 1992, 
p. 198). 
116 A Millau celebrà una important reunió amb Raimon V de Tolosa, que li concedí un préstec i amb qui 
s’establí (o es refermà) l’aliança defensiva que reunia els dos antics adversaris, Tolosa i Barcelona, ja a l’aguait 
de la previsible arribada dels francesos en la croada (MIRET I SANS 1905-1908, p. 274-276). 
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de les propostes de renovació del monaquisme occidental per la via de l’austeritat i el 

rigorisme sorgides (com la dels cistercencs o dels premonstratesos, que sí que s’establiren a 

Catalunya) al segle XII. En particular, hi ha notícia del seguiment al monestir de Ripoll dels 

problemes interns que afectaren l’orde, la vida del qual estigué marcada per un duríssim 

enfrontament intern entre monjos i germans llecs, enfrontament que explotà a la dècada del 

1180. En dos manuscrits ripollesos hi ha copiat el poema In Gedeonis area, que tracta de la 

crisi grandmontana, que tenia per cert un rerefons polític d’impacte internacional, perquè 

les cases reials de França i Anglaterra (els Plantagenet, ducs d’Aquitània) donaven suport a 

un i altre bàndol. El poema, que pren clarament partit a favor dels monjos, es conserva en 

un dels manuscrits amb la corresponent notació musical, i demostra l’interès de Ripoll per 

les lluites grandmontanes, que certament van ser conegudes i seguides amb gran interès 

arreu d’Europa, segons es desprèn de la mateixa difusió del text en qüestió117. 

 

Arribats en aquest punt, crec que és raonable formular la hipòtesi que el copó de la 

Cerdanya no només és una obra conservada a Catalunya, o una obra importada a 

Catalunya, sinó que és una obra feta expressament sota promoció d’un personatge català, 

que molt probablement cal relacionar amb l’entorn de la cort reial d’Alfons el Cast o Pere 

el Catòlic. No m’atreveixo a afirmar que es tracta d’un encàrrec reial (encara que el cost 

reduït de les peces llemosines s’adiria molt bé a les habituals penúries econòmiques dels reis 

catalans), però és una possibilitat que tampoc no s’hauria de descartar. Per a sostenir 

aquesta hipòtesi, de moment he considerat la relació del cibori cerdà amb els tallers 

llemosins vinculats a l’orde de Grandmont, i els contactes directes d’aquest orde amb els 

reis de la casa de Barcelona, que exerciren de protectors dels priorats establerts en els seus 

dominis occitans. Hi ha, encara, una cosa més a tenir en compte. 

 

Vull dir, la indiscutible vinculació de les miniatures d’un manuscrit tan important (i de 

context igualment àulic) com és el Liber Feudorum Ceritaniae amb els esmalts llemosins, i 

específicament amb els esmalts a la manera grandmontana. En efecte, les imatges d’aquest 

cartulari reial (com se sap, una còpia parcial, limitada als diplomes vinculats als comtats del 

Rosselló i la Cerdanya, del Liber Feudorum Maior) no s’entenen sense l’ús directe de peces 

esmaltades com a models plàstics, una idea que en termes generals ja va ser plantejada fa 

anys per Maria Eugènia Ibarburu, i que l’observació detallada de les miniatures revela amb 
                                                 
117 El In Gedeonis Area forma part també, per exemple, dels cèlebres carmina burana bavaresos (ANGLÈS 1935, 
p. 255). Escrit cap a 1187-1188, el poema és en realitat un conductus, cant polifònic originat en context sacre 
però que evolucionà com a melodia profana. És excepcional la seva doble presència a Ripoll, com ho és la 
conservació completa de la notació (ANGLÈS 1935, p. 256). 
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claredat (fig. 8.47)118. La comparació de les imatges miniades amb les plaques del retaule de 

Grandmont ofereix en efecte semblances interessants, matisades, per descomptat, per les 

possibilitats de les diferents tècniques (i també per una certa diferència de qualitat entre les 

dues obres a favor de la llemosina). Per exemple: la creació del fons daurat completament 

pla, l’articulació del marc arquitectònic a base d’arcuacions torrejades, o la manera tancada 

de compartimentar els camps de colors. Alguns trets específics de les miniatures fins i tot 

remeten a maneres de treballar l’esmalt molt pròximes a les del copó de la Cerdanya, per 

exemple la utilització de punts de blanc (als ulls, singularment), la definició de rostres 

ovalats i grossos, o la declaració tan expressiva de les mans, de dits llargs i perfilats en 

negre. El miniaturista del Liber Feudorum Ceritaniae, que deuria treballar durant les primeres 

dècades del segle XIII119, coneixia amb tota seguratet la producció llemosina de l’època i no 

deixa de ser interessant que hi hagi aquests punts de contacte amb la figuració del copó de 

la Cerdanya, que hi comparteix l’epítet geogràfic i amb el qual (significativament o no) 

forma un grup de peces relacionades alhora amb la Cerdanya i amb els esmalts a la manera 

grandmontana. És veritat que la il�luminació del cartulari català comparteix també alguns 

trets generals (fons daurats, marcs arquitectònics) amb les dues petites miniatures que 

decoren un Speculum Grandimontis procedent de l’abadia de Grandmont (fig. 8.48), però la 

proximitat d’aquestes amb l’aparença dels esmalts és força més vaga, i tampoc no hi ha cap 

relació d’estil entre unes imatges i les altres120. 

 

Encara que les dades són indirectes, la conjunció de totes elles permet certament plantejar 

la possibilitat que el copó de la Cerdanya tingués com a directe promotor algun personatge 

de l’entorn dels reis catalans, jo diria que més probablement de la cort de Pere el Catòlic. 

Aquest promotor tant hauria pogut ser un dels consellers laïc del monarca com, potser més 

possiblement, un alt dignatari eclesiàstic pertanyent també al seu seguici. En aquest sentit, 

                                                 
118 Ibarburu afirma que l’artífex de les imatges del cartulari (totes excepte la del foli 1, que és d’una mà molt 
diferent) és versat en pintura sobre taula “pero sobre todo influenciado por las escuelas de producción de 
esmaltes, quizás las escuelas meridionales francesas que partiendo de Limoges trabajan activamente en las 
últimas décadas del siglo XII y principios del XIII” (IBARBURU 1992-1993, p. 209). L’ús dels esmalts llemosins 
com a models per a la decoració miniada és relativament habitual; per posar un altre exemple d’àmbit català (i 
tampoc no és l’únic), a Tortosa hi ha un parell de sacramentaris (ms. 41 i ms. 93) que clarament es decoren a 
la vista de cobertes de llibre llemosines, com s’ha destacat sobradament (ORRIOLS 2008a, p. 211). 
119 La còpia del text ha de ser lògicament posterior al Liber Feudorum Maior, del qual és una versió parcial molt 
exacta (se n’extreuen els documents relacionats amb els comtats de Cerdanya i Rosselló). L’objectiu d’aquesta 
còpia parcial no és pas la reivindicació de les llibertats comtals cerdanes, com de vegades s’afirma (PUNSOLA 
2012, p. 19), sinó la vertebració d’un projecte reial ampli que probablement havia d’incloure d’altres còpies 
parcials del Maior vinculades a altres territoris. Per a l’edició dels documents: MIQUEL I ROSSELL 1945-1947. 
120 De manera que el còdex grandmontà no pot pas haver vehiculat la transmissió de models entre els esmalts 
i el Liber Feudorum Ceritaniae. Sobre el manuscrit, un recull de documents sobre la vida i els ensenyaments 
d’Esteve de Muret: GUIBERT 1892, 493-495. 
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entre els consellers de Pere el Catòlic hi ha dos clergues d’alt rang que resulten d’especial 

interès en aquest sentit: l’influent i docte sagristà de la catedral de Vic, Pere de Tavertet (m. 

1218), i el seu nebot Guillem, bisbe de Vic entre 1195 i 1223.  

 

Tots dos eren juristes de formació. Pere de Tavertet havia servit en l’estructura 

administrativa de la Corona en època d’Alfons el Cast, col�laborant amb Ramon de Caldes, 

l’organitzador i modernitzador de les finances reials catalanes, i (això és significatiu) el 

compilador del Liber Feudorum Maior121. En realitat, Pere en fou un dels successors al 

capdavant de les activitats econòmiques de la Corona, juntament amb el poderós membre 

de l’alt patriciat barceloní Guillem Durfort122, cosa que el podria relacionar amb la posterior 

compilació del Liber Feudorum Ceritaniae. El nebot, el temperamental bisbe Guillem de 

Tavertet, va ser també un personatge de gran relleu en l’època, i un habitual en el seguici 

que acompanyava Pere el Catòlic en els sovintejats viatges pels territoris de la Corona al sud 

i al nord dels Pirineus. En efecte, el trobem documentat al Llenguadoc almenys en dues 

ocasions, primer en el període 1206-1207, i després en 1213-1213. Els desplaçaments a 

terres occitanes converteixen el mitrat osonenc en un candidat especialment susceptible de 

ser considerat com a promotor del cibori de la Cerdanya (malgrat que ens movem, 

absolutament, en el terreny de la hipòtesi, fins i tot de la pura intuïció). Encara més, 

Guillem de Tavertet va viatjar diverses vegades a Roma, en part per a defensar els seus 

interessos episcopals (que van ser durament discutits pels Montcada senyors de Vic, i 

especialment per un sector de la canònica catedralícia), i en part com a ambaixador del rei 

En Pere davant del papa Inocenci III. La relació amb el papa s’entreveu, de fet, 

raonablement estreta: Innocenci esdevé d’alguna manera protector dels interessos de 

Guillem en el conflicte diocesà, com demostra el seu interès en resoldre l’assumpte i els 

termes amb què es dirigeix al prelat (i també al seu oncle Pere)123 Aquest, finalment, va ser 

un dels ser un dels assistents en el transcendental Concili IV Laterà de l’any 1215 (de tanta 

rellevància per a la difusió de l’obra llemosina). 

 

Tot plegat, és un personatge que necessàriament havia de conèixer i compartir el gust del 

moment per l’obra de Llemotges. Al final de la seva vida, Guillem abandonà finalment la 

complicada diòcesi ausetana i es retirà breument a Sant Pere de Casserres, on va morir pocs 

                                                 
121 Per la figura transcendental de Ramon de Caldes: BISSON 1989. 
122 BISSON 1984, I, p. 149.  
123 Tots dos familiars semblen, efectivament, en bona disposició amb Innocenci III (FREEDMAN 1986, p. 110-
111). 
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mesos després, el 1233124. Significativament, de Casserres en provenen un parell de peces 

llemosines, concretament un canelobre conservat en col�lecció particular i un Crist d’aplic 

que es coneix per fotografies antigues i que es va malvendre (i va desaparèixer) a principis 

de segle XX125. Naturalment no poden pas vincular-se alegrement aquestes peces al bisbe 

Guillem (el canelobre, a més, sembla molt tardà), però és interessant que provinguin 

precisament de Casserres, on sabem que Guillem s’endugué tot el seu patrimoni personal. 

En realitat, aquest patrimoni del bisbe va ser objecte de disputa després de la seva mort 

entre Casserres i la catedral vigatana, conflicte que es resolgué amb una sentència arbitral 

que dividia les possessions entre les dues institucions. Entre les propietats del bisbe difunt 

hi havia un bàcul que en alguna ocasió s’ha volgut considerar llemosí126, hipòtesi no pas 

demostrable però també prou suggeridora, si més no tenint en compte que la peça l’havia 

conservada el bisbe després del seu retir, senyal que la considerava pròpia. Hom podria 

pensar que pretenia dipositar-la en l’aixovar funerari, com era costum amb peces 

llemosines127. Sigui com sigui, les relacions de Guillem de Tavertet amb l’obra de Llemotges 

semblen, si no del tot confirmades, molt especialment plausibles. 

 

Tornant al discurs general: els contactes dels reis catalans i del seu entorn cortesà amb els 

priorats grandmontans haurien possibilitat el coneixement de la producció llemosina en 

esmalt champlevé, i estimulat el posterior encàrrec de la peça per part de Guillem de Tavertet 

o d’algun altre personatge rellevant. Un procés d’aquest tipus és conegut a l’Occident 

europeu en moltes altres ocasions: el viatge a Grandmont del mateix Lotario dei Conti di 

Segni, futur Inocenci III, hauria despertat l’interès d’aquest per l’obra llemosina i l’encàrrec 

de diverses peces des de Roma, no tan sols la clausura de la confessio vaticana que s’ha 

esmentat més amunt, sinó també d’altres peces singulars, com una arqueta reliquiari en 

forma d’església donada a la basílica dels sants Sergi i Bacus, de la qual era titular com a 

cardenal128. Un altre cardenal italià, Guala Bicchieri, després de fundar l’abadia de 

Sant’Andrea de Vercelli (al Piemont) va dotar-la d’un important número d’esmalts llemosins 

                                                 
124 El retir, esdevingut després d’una darrera visita a Roma, fou l’acte final de la tempestuosa relació tinguda 
amb el capítol de canonges (MUNDÓ 1962). 
125 Hi ha fotografia de tots dues peces en les fitxes del volum del Berguedà de la Catalunya Romànica (VIGUÉ & 
CARBONELL 1985, p. 386; VIGUÉ 1985, p. 390-391). 
126 Ho proposa, és veritat que una mica vagament: GROS 2003, p. 104, n. 3. 
127 Cosa que no deuria fer, finalment, perquè en la resolució arbitral del conflicte el bàcul es retorna a la 
catedral de Vic. La funció funerària dels bàculs llemosins és coneguda arreu d’Europa; n’és un exemple 
pròxim el bàcul de Mondoñedo, conservat al MNAC, que prové de la tomba del bisbe gallec Pelayo de 
Cebeira (SINGUL 2007, 229-230). 
128 BOEHM 1996, p. 44  
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tot just després d’haver estat a Llemotges, el 1209, com a legat pontifici129. I encara un altre 

exemple: l’any 1242, el cistercenc Esteve de Lexington encarregava cinc reliquiaris en 

esmalt per a l’abadia de Savigny, que aleshores presidia, després d’haver visitat el monestir 

de Grandmont i haver-hi vist l’impactant conjunt de l’altar130. 

 

Fruit d’un estímul similar, el copó de la Cerdanya s’hauria encarregat a un esmaltador o 

taller d’esmaltadors sens dubte llemosí, vinculat a unes fórmules plàstiques tradicionals 

però ja no majoritàries. Per a l’estructura i el programa iconogràfic de la peça el seu artífex 

es va basar segurament en el cibori del mestre Alpais, que si les dades són correctes 

formava part del tresor de l’abadia provençal de Montmajor, i estava per tant a l’abast del 

personatge, donat el govern català de la Provença en el tombant de segle XIII131. 

Combinant, així, les qualitats estilístiques de l’estil grandmontà i el format i programa d’una 

obra llemosina de gran impacte com el cibori Alpais, va confeccionar un objecte molt 

singular, un veritable unicum entre la producció llemosina, amb elements particulars com la 

presència tan imperativa de les inscripcions, sens dubte degudes a l’ànim del promotor o 

del responsable del programa simbòlic de la peça.  

 

Tenint en compte el context polític, és probable que l’encàrrec de la peça fos anterior a 

l’any 1213, any de la batalla de Muret a partir de la qual decau ràpidament la influència 

catalana a Occitània. La comissió i la importació del cibori hauria format part d’una primera 

onada d’arribada de peces llemosines a la geografia catalana, dins de la qual és una obra 

especialment rellevant, precisament pel fet d’haver estat (segons la hipòtesi aquí presentada, 

que no deixa d’estar justificada només per via indirecta) comissionada expressament. En la 

gran majoria d’altres casos, en canvi, l’obra llemosina arribava tant per adquisicions 

directament comercials com en el marc dels contactes, donacions i redistribucions 

d’objectes produïts en el marc de les diverses congregacions religioses de l’època, potser 

particularment dins el marc del moviment canonical.  

                                                 
129 La fundació de l’abadia piemontesa data de 1219 (CASTRONOVO 1998) 
130 FRANÇOIS 1996 
131 La pertinença del cibori Alpais a Santa Maria de Montmajor, abadia situada a Arles (tan a prop de 
Montpeller), es coneix per informació del seu antic propietari, el pintor Pierre Révoil, la col�lecció del qual va 
ser comprada pel Louvre l’any 1828. Révoil va viure força temps a Aix-en-Provence i la seva família política 
tenia propietats relativament a prop de l’abadia, que de fet el pintor coneixia directament i per a la qual fins i 
tot va pintar un quadre (ANTOINE 2010, p. 25). Per a la situació geogràifca de Montmajor, vegeu el mapa de 
la fig. 8.46. 
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8.4. Una breu reflexió sobre el Missal de Sant Ruf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Missal de Sant Ruf és un manuscrit provençal arribat a la catedral de Tortosa amb el seu 

primer bisbe, Gaufred, que era l’abat de la poderosa canònica de Sant Ruf d’Avinyó132. 

L’enquadernació d’aquest còdex és una obra veritablement esplèndida de l’orfebreria 

plenomedieval en el context català, i alhora una de les més controvertides i polèmiques, 

perquè ni la seva cronologia ni, especialment, el seu origen (català? hispànic? provençal?), 

no poden ser discernits amb facilitat. Ha despertat des d’antic l’atenció de nombrosos 

especialistes, que no sempre han entès la singular personalitat que hi ha en l’execució dels 

seus esmalts, titllats de toscos ja en un seminal article de Marvin C. Ross on es planteja 

també, per primer cop, la possibilitat del seu origen català133. 

 

L’estudi del Missal de sant Ruf és especialment difícil i complex, i em temo que no seré 

capaç, aquí, de proporcionar una solució definitiva per al problema del seu origen. 

Tanmateix, voldria almenys plantejar una manera distinta de veure’n la consecució final, el 

procés de la seva elaboració, que s’ajusti millor a les dades que es conserven. 

 

L’enquadernació del còdex consta d’una ànima de fusta sobre la qual van clavades, a la part 

central, sengles plaques de coure daurat amb decoració esmaltada en champlevé. Les plaques 

van flanquejades per uns emmarcaments sobrepujats, amples, que es recobreixen amb una 

fina làmina de plata, molt erosionada. La combinació dels tons, daurat a les plaques i 

                                                 
132 El millor estudi del manuscrit, des del punt de vista codicològic, és el de Miquel dels Sants Gros, que el 
considera més un sacramentari que no pas un missal en sentit estricte. En data la realització al voltant de 
1125-1130, i el creu elaborat a l’escriptori no pas de Sant Ruf sinó de la catedral d’Avinyó, bé que copiat 
específicament per a ús de la canònica veïna (GROS 1999, p. 209-210). 
133 L’autor compara les peces amb altres esmalts que també creu catalans, en particular una creu conservada 
avui al Museu Lázaro Galdiano de Madrid (ROSS 1941b, p. 183-184). Gauthier, dubitativa, acaba acceptant un 
possible origen català tot i que al marge de les associacions estilístiques de Ross amb altres peces (GAUTHIER 
1987, p, 226-227), que són certament aventurades, per dir-ho així. 
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argentat als marcs, resulta poc habitual, i cal sumar-hi també l’expressiva intensitat 

cromàtica dels esmalts, de colors molt vius, intensos i contrastats. La iconografia no 

presenta novetats: a la placa de l‘anvers hi ha una Maiestas Domini envoltada pel Tetramorf 

(fig. 8.49), i al revers una Crucifixió amb la Verge i sant Joan, i dos àngels de mig cos a la 

part superior, que presenten les imatges del sol i la lluna (fig 50). 

 

Des del punt de vista estètic, les figures de totes dues plaques ofereixen una imatge 

poderosa i de gran plasticitat, no pas rude ni grossera, elaborada amb un estil energètic, una 

mica impressionista, clarament interessat en la coloració i en els efectes de contrast, i que 

juga d’una manera molt personal i curiosa amb l’aplicació de l’esmalt. Així per exemple, les 

carnacions poden anar decorades en blanc-rosat, o bé poden deixar-se en reserva, com és el 

cas especialment dels rostres, en què els traços i faccions s’han dibuixat amb línies daurades 

sobre camps d’esmalt vermell, en una solució originalíssima i molt efectiva. En les 

vestidures o en els cossos dels animals del Tetramorf, els colors es dipositen als alvèols amb 

gran energia i varietat, incloent combinacions tonals que tenen poc a veure amb els 

habituals sintagmes cromàtics de la producció en champlevé típica del segle XII-XIII (és a dir 

l’obra llemosina). La presència d’inscripcions identificatives no és, evidentment, un tret 

específic, però la disposició d’aquestes a la placa de la Crucifixió és força original; en l’altra, 

destaca la particular presència de l’abreviatura “et” entre l’alfa i l’omega, que s’ha volgut 

destacar com un argument en favor d’un origen hispànic de l’obra134. 

 

També hi ha inscripcions als marcs de plata, repussades i amb grans lletres de tipus uncial, 

si bé una mica malmeses i incompletes135. Aquestes inscripcions ens proporcionen dades 

importants, que em sembla que fins ara la historiografia –concentrada en els esmalts– ha 

passat una mica per alt136. A l’anvers, envoltant la Maiestas, cal llegir el vers ASTANS ALTARI 

PIA MENS GAUDE LACRIMARI, que prové d’un himne eucarístic atribuït a Hildebert de 

Lavardin, autor fonamental de la lírica del segle XII137. Ben significativament, l’himne 

                                                 
134 Una proposta de Ross, a notació de A. K Porter sobre la presència del mateix símbol en inscripcions 
hispàniques del XII (ROSS 1940-1941, p. 182). Amb més dubtes: HILDBURGH 1945, p. 249. 
135 Gros considera que les lletres són de tradició gòtica, datables als segles XIII o XIV (GROS 1999, p. 210). 
Segons Gauthier, l’ús de la primera persona converteix les plaques en “des sortes des icones parlantes”, idea 
que s’adiu amb un cert ús cultual d’aquest tipus de còdexs sumptuaris (GAUTHIER 1987, p. 227). L’autora 
interpreta però de manera conjunta els versos, que de fet tenen orígens diferents i s’han de llegir per separat. 
136 Si bé ja s’havia apuntat la importància que la seva identificació podria tenir en la resolució d’alguns dubtes 
sobre el Missal (MANCHO 2008b, p. 431). 
137 PL, 171, col. 1426. El vers (“Tu que ets al peu de l’altar, ànima pietosa, alegra’t amb les llàgrimes) inicia un 
breu poema en hexàmetres lleonins. 
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complet apareix en un altre missal de l’arxiu catedralici tortosí, el número 41138, que molt 

probablement és originari de Sant Joan de les Abadesses139. Al revers, el text que es 

correspon amb la Crucifixió (SUM DEUS ET VENDOR SUM REX ET IN HAC CRUCE PENDOR140) 

prové d’un altre himne, O crux clara deo, escrit aquesta vegada al monestir de Ripoll per un 

autor anònim, a la segona meitat del mateix segle XII141. El poema és un dels afegits en els 

folis en blanc d’un conegut glossari del segle X (ACA, ms. Ripoll 74) on també hi ha, 

igualment afegits (i aparentment per la mateixa mà), el cèlebre conjunt de poemes de 

caràcter amorós i eròtic conegut com a carmina rivipullensia142.  

 

La relació de tots dos versos del Missal amb el context nord-català és evidentment 

significativa, i certament respon a un ambient cultural o literari específic, connectat amb la 

lírica del nord de França i amb la influència dels poetes de l’anomenada escola del Loira143. 

Aquesta connexió remet, indiscutiblement, als ambients ripollesos de mitjan segle XII. Per 

altra banda, el vers de l’anònim de Ripoll sembla que podria haver tingut tenir una certa 

difusió a Catalunya, tant és així que apareix també copiat a la part inferior de la creu on hi 

ha col�locada la Majestat de Cruïlles, creu que se suposa d’origen diferent al de la Majestat 

però que, en tot cas, data indiscutiblement del segle XII144. 

 

 

                                                 
138 El poema es troba copiat al foli 49, abans de l’inici del cànon (O’CALLAHAN 1897, p. 50-51 i 130-131). Hi 
ha un estudi monogràfic sobre aquest còdex 41 (JANINI 1966). 
139 El bisbe Ponç de Monells (1178-1193) fou també abat de Sant Joan de les Abadesses, el què podria 
explicar l’arribada del manuscrit (IBARBURU 1997a, p. 134). Les il�lustracions del còdex es relacionen molt 
directament amb les d’un altre sagramentari procedent de Vilabertran però elaborat a la catedral de Girona 
(conservat a la BNF de París, ms. lat. 1102), que presidia per cert el bisbe Guillem de Monells, germà de Ponç 
(ORRIOLS 2007, p. 533). Sembla plausible que la vinculació entre els dos centres, Tortosa i Sant Joan de les 
Abadesses, deuria condicionar notablement l’arribada de manuscrits de l’entorn de Ripoll-Girona a la diòcesi 
de l’Ebre (ORRIOLS 2007, p. 534-535). 
140 “Sóc Déu, i he estat venut. Sóc rei, i he estat penjat a la creu”. 
141 El poema, escrit també en hexàmetres lleonins, és copiat als folis 153v-154r del còdex (MORALEJO 1986, 
p. 28). 
142 Els carmina rivipullensia van ser donats a conèixer inicialment per Lluís Nicolau d’Olwer, que poèticament 
anomenà el seu autor “Anònim enamorat” (NICOLAU D’OLWER 1915-1920, p. 24). Nicolau no atribueix al 
mateix autor l’himne que aquí ens interessa, però la historiografia posterior sí que tendeix a fer-ho, amb 
seguretat (DRONKE 1979, p. 18-19) o amb més prudència (MORALEJO 1979, p. 57). L’origen ripollès de tot el 
conjunt de poemes ha estat objecte de llarg debat historiogràfic, i es manté encara el dubte de si es tracta d’un 
recull senzillament copiat per l’anònim ripollès o, en canvi, una creació original (vegeu la mesurada valoració 
de: MORALEJO 1986, p. 60-62 i 71-74). El dubte es el mateix per a l’himne O crux clara deo, que de tota manera 
no es coneix per cap altra font, ferm argument en favor d’una creació ripollesa. 
143 S’ha notat des d’antic la influència, en els carmina rivipullensia, dels autors que formen aquesta corrent lírica 
d’ascendència classicista, l’apogeu de la qual es produeix al volant del tombant de segle XI-XII. Representant 
fonamental de l’escola és, justament, Hildebert de Lavardin (MORALEJO 1986, p. 92). 
144 No pas al segle XI com s’afirma ocasionalment. Segons sembla, la inscripció a la creu (que queda mig 
amagada pels peus de Crist) ja va ser interpretada (i comparada amb la del Missal de Sant Ruf) per A. M. 
Mundó (BASTARDES 1989, p. 294), que no em consta que hagi publicat cap nota al respecte. 
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Està clar que l’enquadernació del manuscrit tortosí reclama un estudi monogràfic en 

profunditat, i també una anàlisi al laboratori tant del metall com dels esmalts aplicats, anàlisi 

els resultats de la qual permetrien fer les pertinents comparacions amb peces sorgides dels 

diferents focus de producció d’esmalt del segle XII, és a dir Llemotges, el món castellà, i 

l’àrea mosano-renana. Simptomàticament, amb cap d’aquestes centres és gens fàcil de 

relacionar l’obra de Tortosa, tan excepcional i única145. 

 

El manuscrit, i també les cobertes, estan documentats a Tortosa des del segle XV. Cal 

certament identificar-los amb un esment que hi ha, en un inventari catedralici datat el 1420, 

de “un missal, ab les cubertes d’argent, en manera de test de Evangeli”, descripció que ben 

bé s’adiu amb el tipus d’enquadernació i amb el llibre. Encara més definitiva és la 

identificació del còdex entre els citats en un segon inventari lleugerament posterior (1453), 

on es reporta exactament: “hun test antic d’argent ab les cubertes de lautó sobredaurades”; 

es diu també que, en les cobertes, “les vores entorn són d’argent ab letres”146. La data i la 

fórmula, especialment, de la primera menció documental, fan difícil d’assumir una hipòtesi 

plantejada per Gros, segons el qual les cobertes podrien haver anat originàriament en un 

altre còdex, concretament en un evangeliari tortosí que també es conserva (ms. 158), del 

qual haurien estat sostretes al segle XVI, quan es donà rellevància simbòlica al còdex 

provençal per creure’l relacionat amb la figura de sant Ruf147. De tota manera, la idea que 

les plaques no van fer-se expressament per a les cobertes del missal avinyonès resulta 

coherent amb la relació poc harmònica entre les plaques i els marcs de plata que les 

envolten, i em fa l’efecte que és un suggeriment correcte. 

 

En termes més generals, la qüestió de l’origen de les cobertes és francament complex. 

Sempre s’han valorat dues possibilitats principals: que el missal hagués arribat a Tortosa des 

d’Avinyó ja enquadernat, i que per tant l’obra d’enquadernació fos un producte també 

provençal, o que les cobertes s’haguessin afegit després de l’arribada del llibre a Tortosa el 

1151, i fossin per tant una obra catalana. Naturalment, la datació que s’atribueixi a les peces 

pot ser un argument determinant en un o altre sentit. Gros, que no descarta l’origen català, 

les considera molt tardanes (massa), de mitjan segle XIII, tot fixant-se especialment en la 

                                                 
145 El millor intent d’aproximació de les cobertes a aquests focus diversos és encara el de Hildburgh, que 
conclou que l’obra és una producció del nord de la península ibèrica, però sense que es pugui assenyalar 
clarament l’àrea catalana (HILDBURGH 1940-1941, p. 259). 
146 Cito tots dos inventaris a partir de: DOMENGE & VIDAL FRANQUET 2010, p. 119-120.  
147 GROS 1999, p. 211. 
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figura del Crist en Majestat, que creu “gairebé de tipus gòtic”. La majoria d’altres autors 

assumeixen cronologies menys avançades, tot i que gairebé mai anteriors a 1151148.  

 

Tot plegat va en contra de poder considerar l’obra d’origen provençal. De fet, a la 

Provença no es coneix que hi hagi cap centre productor d’esmalt champlevé durant la 

primera meitat del segle XII, si bé cal considerar la proximitat amb l’àrea llenguadociana, on 

sí que es coneixen obradors primerencs que treballin l’esmalt sobre coure, singularment el 

taller o tallers de l’abadia de Conques (però no hi ha res en aquest context que s’acosti, de 

cap manera, a les plaques tortosines). Un origen pròpiament avinyonès de les cobertes 

sembla, doncs, improbable. 

 

És clar que tampoc no hi ha, a Catalunya ni a la península ibèrica, res que s’assembli 

tècnicament o estilísticament als esmalts tortosins. Posant la mirada en l’aspecte gràfic de la 

seva figuració, curiosament el tipus d’obra més pròxima es troba, al meu entendre, en el 

món septentrional. Sobretot, diria, en algunes peces de l’àrea renana datables a la segona 

meitat del segle XII. Així per exemple, la definició del rostre del Crist en Majestat (la forma 

dels cabells, el nas trilobulat, el bigoti partit) recorda poderosament els traços sòlids i 

majestàtics de figures similars elaborades en aquesta àrea geogràfica, per exemple les d’una 

sèrie de peces agrupades a l’entorn d’un calze de plata niellada conservat al museu diocesà 

de Colònia (fig. 8.51)149. Per contra, ni el vigor ni la diversitat cromàtica de les peces 

tortosines, que proporcionen una mena d’aire pictòric a les composicions, no apareixen pas 

en les gradacions tonals dels esmalts germànics (o dels mosans), que són sempre molt més 

elegants i moderades150. 

 

No hi ha una solució senzilla per a l’origen de les plaques esmaltades. De fet, el caràcter tan 

singular de la seva execució més aviat podria indicar que ens trobem davant d’un producte 

elaborat en un entorn poc avesat a la fabricació d’esmalts, encara que tècnicament capaç. O 

per dir-ho d’una altra manera, que les plaques són obra d’un artista que no es veu subjecte 

als formulismes rígids dels grans focus de producció, focus que sens dubte coneix però dels 

                                                 
148 Vegis, entre d’altres: HILDBURGH 1940-1941, p. 181; GAUTHIER 1987, p. 226; DOMENGE 2001, p. 62. 
149 La cronologia del grup bascula a l’entorn de 1150 i 1180 (KÖTZSCHE 1975, p. 154-155). La comparació és 
especialment efectiva –però només en la definició gràfica dels trets facials) amb el Crist en Majestat 
representat en aquest calze (LEGNER 1985, II, p. 400-401), així com en una figura similar que hi ha, 
precisament, en una placa esmaltada d’una coberta de llibre conservada a la Deutsche Staatsbibliothek de 
Berlín (fig. 8.52) (KÖTZSCHE 1975, fig. 11, p. 159). 
150 No veig tan clars, en canvi, els contactes amb les peces hispàniques que proposava antigament Hildburgh 
per tal de formar un grup de peces “catalanes”, diria que amb un xic massa d’entusiasme (HILDBURGH 1945, 
p. 255 i ss.). 
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quals no participa directament. Vol dir, això, que els esmalts van fer-se a Tortosa? No 

n’estic pas segur... 

 

El què em sembla és que l’enquadernació sí que es va fer a Tortosa, o almenys en algun 

altre centre català (que podria de ser Sant Joan de les Abadesses tenint en compte l’estreta 

relació entre les dues institucions, o fins i tot la catedral de Girona –governada pel germà 

del bisbe Ponç, Guillem de Monells). Les referències ripolleses que es constaten per als dos 

versos dels marcs argentats permeten creure, en efecte, que l’aplicació del laminat de plata 

sobre l’ànima interna, i també probablement la consecució de l’ànima mateixa, són obra 

catalana. Una mirada atenta al conjunt de les cobertes permet observar que la relació 

d’aquests marcs amb les plaques esmaltades és, si més no, poc equilibrada estèticament, i jo 

no conec pas altres exemples de cobertes que combinin l’esmalt sobre coure i la plata 

d’aquesta manera151. Vull dir que difícilment els marcs i les plaques centrals poden formar 

part d’un únic projecte creatiu, més aviat els marcs semblen elaborats per a completar unes 

plaques preexistents, amb els recursos que es tenien a l’abast. Cal fixar-se també, per 

exemple, en els curiosos claus de plata de cabota florejada que fixen les plaques a la fusta, 

que difícilment poden creure’s relacionades d’origen amb les plaques de coure. 

 

En resum, del Missal de Sant Ruf es poden assegurar algunes coses i algunes altres cal 

deixar-les, de moment, encara obertes. Sembla clar que el manuscrit avinyonès va arribar a 

Tortosa amb el bisbe Gaufred, i que l’enquadernació se li va afegir posteriorment. Si 

l’enquadernació es va fer per un altre manuscrit tortosí (o arribat a Tortosa), com 

proposava Gros, i després es va reaprofitar per al nostre còdex, és difícil de dir, però en tot 

cas això s’esdeingué abans de 1420, quan l’enquadernació ja era muntada al missal, com 

demostra l’inventari. 

 

La meva hipòtesi, tanmateix, és que per enquadernar el llibre es van utilitzar dues plaques 

pre-existents de coure esmaltat que no formaven part de cap enquadernació sinó que 

havien arribat ja desvinculades de qualsevol còdex. Aquestes plaques es van aplicar a una 

“nova” ànima de fusta, el marc de la qual es va recobrir amb làmina de plata, potser amb la 

intenció de daurar-la si s’hi volia aproximar el color. La procedència de les plaques continua 

sent un enigma. No es tracta de descartar radicalment que siguin un producte local, i una 

obra aleshores única, però em sembla complicat pensar que això es fes a la Tortosa tot just 
                                                 
151 En les peces llemosines, per exemple, els marcs es decoren sempre també a base de coure (GABORIT-
CHOPIN 2011b, p. 209). 
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conquerida, per comptes de en algun altre centre amb tradició orfebre, tal vegada (si fos el 

cas) dins de l’àrea ripollesa o gironina. Però tampoc no pot descartar-se que haguessin 

arribat de fora dels comtats catalans, tal i com sabem que arriben aquest tipus de peces, des 

de Llemotges com des d’altres punts de l’Occident. De ser així, potser el més raonable és 

suposar una obra connectada amb el món germànic meridional, tot i que la manera com es 

defineix aquest contacte és francament difícil de copsar, de resoldre152.  

 
 

                                                 
152 Hildburgh, per exemple, ja notava contactes amb l’esmalt germànic, però insistia a no emfasitzar-los i 
preferia les relacions amb peces hispàniques (HILDBURGH 1940-1941, p. 256). 
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El propòsit fonamental de la recerca que ha permès la presentació d’aquesta tesi doctoral 

era proporcionar una visió panoràmica i el més àmplia possible sobre el món de l’orfebreria 

a la Catalunya de la plena Edat Mitjana. Per comptes de subratllar les característiques i 

valors formals de l’obra conservada, que és reconegudament poc atractiva en el seu 

conjunt, l’objectiu ha estat comprendre i explicar tot el conjunt de processos vinculats a la 

producció i també a la recepció de les arts dels metalls, plantejant aproximacions múltiples i 

complementàries a partir, fonamentalment, de l’estudi dels materials, de les informacions 

conegudes sobre els artífexs, de l’arribada d’objectes des de l’exterior dels comtats catalans, 

i dels sistemes de producció i els usos diversos de les peces. A aquests quatre plantejaments 

analítics s’han sumat, després, tres acostaments de caràcter tipològic, per tal de 

proporcionar una visió de conjunt de la realitat física de l’orfebreria a Catalunya, incloent 

per descomptat la referència a tot el que s’ha conservat però considerant també el valor 

d’allò que ha desaparegut però sobre el que tenim dades informatives rellevants. Un capítol 

final, de caràcter específic, se centra en quatre obres significades per diversos motius, en 

l’estudi de les quals s’han plantejat algunes aportacions noves i rellevants. 

 

Aquest desenvolupament analític forma el cos central de la tesi, és la raó de la seva 

existència, per dir-ho així. Anirà complementat, en el segon volum, per una catalogació de 

les peces conservades, que s’acompanya d’una sèrie de complements de caràcter auxiliar o 

utilitari: un repertori documental, un glossari breu, i una bibliografia. No puc deixar 

d’insistir en el fet que la presentació del catàleg d’obra conservada té també un cert caràcter 

complementari, en el sentit que la seva concreció té només la voluntat de proporcionar una 

visió conjunta dels objectes sobre els quals abans s’ha parlat, i no pas de definir amb 

exhaustivitat un corpus tancat i estricte d’obra, un catàleg raonat. Perquè molt 
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conscientment he volgut posar el focus en els estudis de fons, en la mirada general o 

panoràmica. Des d’aquesta òptica, aquesta és més (o és també) una tesi de sociologia de l’art, 

una recerca preocupada per la realitat de les coses artístiques en l’època medieval, per la 

participació social, econòmica, cultural de la matèria artística en la vida dels homes i les 

dones de l’Edat Mitjana. 

 

Els resultats del treball poden ser més o menys satisfactoris, les expectatives poden haver-

se acomplert més o menys, i les virtuts de l’empresa poden, o no, superar els seus defectes; 

no pertoca pas a l’autor de jutjar aquestes qüestions. Però, en qualsevol cas, al marge de la 

major o menor fortuna de l’anàlisi realitzada, al marge de la idoneïtat i adequació de les 

respostes, crec fermament que s’han plantejat aquí les preguntes adequades, crec de totes 

totes que aquesta era la tesi que calia fer, el tipus d’anàlisi que l’objecte d’estudi (i també el 

buit historiogràfic) reclamava necessàriament, imperiosament si es vol. El primer valor, 

doncs, d’aquest treball, i aquest em sembla que és indiscutible, és el seu mateix inici, la 

mateixa clarificació de l’empresa, la sola definició de les necessitats analítiques. Era, en 

efecte, una recerca que havia de fer-se, i que havia de fer-se d’aquesta manera. N’estic ben 

convençut. 

 

Dit això, la diversitat de la proposta analítica ha permès de considerar una bona colla 

d’idees al voltant de l’orfebreria del romànic català, algunes d’estrictament noves i altres 

que, com és lògic, recullen (i tenen la voluntat d’aclarir o de precisar) teories plantejades 

amb anterioritat, especialment les que es refereixen a qüestions o casos més concrets, a 

obres o conjunts d’obres específics. Com en qualsevol treball d’aquest tipus, les aportacions 

són abundants però deutores, sempre, de recerques anteriors, si bé en el nostre context cal 

reconèixer que l’escassesa bibliogràfica ha limitat sovint els referents programàtics sobre els 

quals bastir noves propostes. Una de les intencions, precisament, de la recerca, serà 

proporcionar als futurs investigadors un notable nombre de dades i també algunes hipòtesis 

irresoltes, algunes vies obertes, a partir de les quals iniciar nous processos de treball. Ho dic 

amb modèstia però també amb un cert orgull, que no cal pas ocultar: aquesta tesi és un 

començament, i seria un goig que fos, també, un estímul per als nous investigadors. Estic 

segur que algunes de les noves idees plantejades es podran corroborar i explicar millor en el 

futur, i estic igualment convençut, que consti, que es rebatran i es criticaran, potser 

ferotgement, alguns dels arguments presentats. Espero de tot cor que sigui d’aquesta 

manera. 
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Tot seguit s’exposen, a manera de resum conclusiu, les més importants i significatives de 

totes aquestes aportacions. Donada l’estructura certament complexa del treball, prefereixo 

concretar-les punt per punt, amb el benentès que hi haurà, primer, una sèrie de 

consideracions d’índole general, vinculades a les diferents aproximacions plantejades en el 

cos del treball, i a continuació tota una sèrie de conclusions més breus, vinculades a casos 

concrets o a l’anàlisi d’obres específiques, que tanmateix em sembla oportú de destacar 

també aquí, breument, pel seu caràcter de novetat o perquè redefineixen la manera de 

comprendre i estudiar algunes d’aquestes obres. 

 

 

Aspectes generals 

 

1) La plata és el material per excel�lència de l’orfebreria romànica. Aquesta afirmació no és, 

naturalment, una novetat, però és important de plantejar-la per tal de combatre alguns 

tòpics historiogràfics persistents, com el que diferencia entre una orfebreria gòtica de plata i 

una orfebreria romànica basada sobretot en l’or. Una dicotomia d’aquest tipus és, 

senzillament, errònia, tant si la considerem des d’un punt de vista català com si obrim el 

focus fins a tot l’Occident europeu. En realitat, la plata és el metall per excel�lència de 

l’orfebreria des de l’Antiguitat romana, gràcies al seu cost clarament inferior i a la seva 

relativa abundància natural. Sigui com sigui, els documents catalans evoquen un món 

sumptuari clarament argentat, on els objectes auris són sempre molt escassos, i on en tot 

cas es constata l’interès pel daurat de la plata, que de tota manera no sembla pas generalitzat 

ni estrictament necessari. Respecte de la utilització específica de l’or, aquesta es concreta, 

per una banda, en obres que resulten de projectes de gran envergadura financera, els quals 

compten generalment amb la participació explícita dels grans promotors comtals: mobiliari 

d’altar i també grans objectes dedicats al serveis litúrgics, que són quasi exclusivament 

calzes i patenes, i en menor mesura creus d’altar. Per altra banda, l’or és un actiu essencial 

també en el món de la joieria, on té una presència percentualment notable i singular. Potser 

cal destacar finalment, respecte dels metalls, l’ús molt habitual de l’estany com a substitut 

precisament de la plata, adequat per a objectes de funcionalitat litúrgica quotidiana i no pas 

reservat, com de vegades s’ha dit, per a objectes propis de l’aixovar funerari (l’ús funerari 

d’objectes d’estany, o elaborats en altres materials com el coure o l’ivori, no deriva pas 

exactament del seu menor cost sinó de la impossibilitat de reutilitzar aquests materials en 
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nous objectes; justament per això poden “retirar-se” fàcilment, perquè ja no formen part, 

per dir-ho així, del sistema generalitzat de reciclatge). 

 

2) El sistema de producció d’objectes sumptuaris es fonamenta, de manera no absoluta 

però sí molt habitual, en la reutilització dels metalls (de la plata i de l’or, bàsicament). 

L’escassesa d’extraccions naturals i les dificultats en la circulació motiven que el procés de 

creació d’una peça orfebre comenci, quasi normativament, per la fosa d’un objecte més vell, 

que proporciona la base material del nou. Es tracta d’un reciclatge que prescindeix, 

lògicament, de qualsevol tipus de valoració simbòlica de l’objecte antic, la destrucció del 

qual tampoc no sembla motivada per qüestions d’evolució del gust estètic. La reutilització 

dels metalls és un fenomen generalitzat a tot Europa, que explica en bona mesura la 

desaparició de l’orfebreria medieval i que sembla que repercutia també en la qualitat del 

material, que es devaluava progressivament. És raonable pensar que també podia fondre’s 

moneda per a la recuperació del seu or o de la seva plata, potser de manera més habitual en 

època tardana, quan la circulació monetària es comença a generalitzar; no hi ha, en tot cas, 

testimoni d’aquest tipus de fosa. Per altra banda, de manera puntual els metalls podien 

arribar en pasta als tallers dels orfebres, cosa que s’esdevenia generalment en els casos de 

grans empreses i de grans quantitats de metall. L’atresorament de metall no monetaritzat sí 

que està documentada a Catalunya (encara que ocasionalment, i en època tardana), i pot 

suposar-se per tant el seu ús en propòsits orfebres. 

 

3) La imitació dels metalls i de les gemmes és un recurs habitual, sobretot a partir del segle 

XII. Aquesta imitació tant s’articula a partir de materials que podem considerar estrictament 

o tangencialment sumptuaris (com el vidre emprat per a la falsa pedreria, o els metalls i 

aliatges menors que es dauren per a simular l’or) com per mitjà de materials més allunyats 

del món orfebre, que busquen la imitació del metall en base a tècniques escultòriques o 

pictòriques. Des d’aquest segon punt de vista, a Catalunya és especialment rellevant la 

imitació de taules d’altar metàl�liques amb fusta esculpida, policromada o decorada amb 

pastiglia de guix i colradura, fenomen que s’adverteix només a partir del segle XII. L’origen 

sumptuari dels models per a aquestes imitacions, especialment per a les taules d’altar 

pictòriques, em sembla que és ineludible, malgrat que des d’un punt de vista tècnic hi hagi 

també aportacions decisives des del camp de la miniatura. De fet, orfebreria i miniatura són 

les dues tècniques artístiques pròpies dels entorns eclesiàstics alt i plenomedievals, de 

manera que és perfectament normal que hi hagi, entre elles, contactes molt directes, i que 
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totes dues repercuteixin en els mobles d’imitació. També s’imiten de manera semblant, per 

cert, altres objectes orfebres, especialment creus d’altar i alguns reliquiaris de gran format. 

 

4) Des d’un punt de vista tècnic, les dades confirmen que l’esmalt era un procediment 

conegut a la Catalunya romànica, si bé no sembla que es practiqués de manera 

generalitzada. No he detectat, doncs, tallers d’esmaltadors establerts als comtats catalans de 

manera regular, i cal considerar que l’ús d’aquest procediment, encara que conegut i 

relativament senzill i barat, va ser molt excepcional fins a la segona meitat del segle XIII. 

Abans, cal considerar que almenys alguns tallers de la primera meitat del segle XI eren 

capaços de produir esmalts cloisonné i d’aplicar-los a taules d’altar i a d’altres objectes 

singulars dels tresors eclesiàstics. La difusió de l’esmalt champlevé sobre coure és més 

problemàtica durant el segle XII. No hi ha manera de confirmar que algunes peces 

esmaltades que tradicionalment s’han considerat una producció local, com l’encenser 

Plandiura del MNAC o el Missal de Sant Ruf de la catedral de Tortosa, siguin veritablement 

obrades en territori català, perquè no hi ha cap mena d’informació documental que ho 

contrasti i les anàlisis estilístiques no són, de cap manera, concloents. En canvi, sembla 

perfectament clar que a finals de la centúria tretzena, és a dir fora del marc cronològic amb 

què ens hem mogut aquí, un o diversos tallers localitzats a Catalunya elaboren una 

producció d’utensilis litúrgics que pren com a model (tipològic i tècnic) les importacions 

llemosines, però que incorpora uns programes decoratius de caràcter avançat, ja plenament 

gòtics per dir-ho així, amb figuració molt abundant, una certa fredor cromàtica i un estil 

visual notablement expressionista, força original. 

 

5) Respecte de la dimensió dels tallers orfebres, la interpretació de les fonts permet 

plantejar amb certa seguretat la hipòtesi que el seu establiment va ser sempre, a la Catalunya 

romànica, temporal i intermitent. És a dir, que la instal�lació, almenys, dels grans obradors 

eclesiàstics, es realitzava sempre ex professo quan hi havia la necessitat o la possibilitat de 

realitzar obres. És una pràctica, aquesta, notablement generalitzada arreu d’Europa, on els 

tallers estables són excepcionals. Tal vegada, aquí, hi hagué un taller de llarga duració a 

l’abadia de Ripoll durant bona part del segle XI, que hauria permès el creixement 

exponencial del tresor monàstic detectat en els inventaris conservats. Però també podria 

tractar-se de tallers successius, instal�lats, doncs, de manera puntual en l’entorn ripollès, a la 

manera del que es documenta el 1151 per a la restauració de la decoració metàl�lica de 

l’altar major del temple abacial. 
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6) És pràcticament segura la caracterització molt diversa dels artistes orfebres, malgrat que 

això podem intuir-ho només a partir de dades molt indirectes dels textos i per comparació 

amb el què succeeix en altres territoris de l’Occident europeu. Deuria haver-hi, per tant, 

orfebres monjos o clergues, i d’altres que eren certament laics tinguessin o no formació 

intel�lectual (segons la proposta per als pintors sobre taula de Castiñeiras). De la mateixa 

manera, cal pensar que la major part dels orfebres havien de ser del país (la quantitat de 

feina que reflecteixen les fonts reclama, sens dubte, un presència relativament nombrosa 

d’artífexs, i és impossible pensar que tots fossin vinguts de fora), si bé l’arribada de mestres 

estrangers –que no està pas documentada– no pot pas descartar-se i és, fins i tot, probable. 

Deuria vincular-se potser als projectes de més ambició, relacionats amb l’alta noblesa i els 

centres religiosos principals. Tal vegada la producció de l’esmalt cloisonné, esmentada en el 

punt quatre, testimoniï aquesta presència forana (però no necessàriament).  

 

7) L’abundància documental de l’orfebreria profana reclama, per cert, l’existència d’una 

xarxa de petits tallers laics al servei de l’aristocràcia feudal. Aquests tallers (o aquests 

orfebres) deurien treballar, sí, de manera estable, potser dedicats també a d’altres activitats 

relacionades amb els metalls menors, i també és possible que fossin ocasionalment 

contractats per cases eclesiàstiques per organitzar els tallers intermitents que s’han esmentat 

abans. No en sabem, però, pràcticament res. Deurien encarregar-se bàsicament de la 

producció dels vasos i atuells metàl�lics que tant caracteritzen les possessions dels nobles de 

l’època, així com de la reparació i embelliment de tot tipus de peces orfebres, que es 

deterioraven fàcilment per l’ús i per les mateixes característiques de fabricació. Formen, 

aquests artistes, un món obscur, sense repercussió documental, però necessari; i seran a la 

base, a la baixa Edat Mitjana, del canvi de predomini entre els contextos eclesial i profà, i de 

la definitiva vinculació del treball sumptuari amb professionals laics vinculats a les classes 

urbanes. 

 

8) A banda de la producció local, és evident que les importacions de productes sumptuaris 

va tenir una notable importància en l’època. En context català, les fonts evoquen dues 

grans etapes d’importacions no pas massives però sí prou habituals: una al segle XI 

relacionada amb el món islàmic, especialment profitosa per la proximitat de les fronteres 

andalusines, i una altra a principis de segle XIII en què prenen un gran protagonisme les 

peces llemosines. Per descomptat, entre una i altra etapa hi ha també algunes importacions 
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documentades, però en nombre clarament menor. En termes generals, poden concretar-se 

quatre vies o sistemes d’arribada dels objectes importats: els que s’adquireixen com a botí 

de guerra o en context militar (que són sobretot andalusins, però segurament no tan 

habituals com vol la historiografia tradicional); els que arriben com a regal diplomàtic 

(context en el qual el món andalusí també és un actor notable, però no pas exclusiu); en 

tercer lloc l’adquisició o la comitència d’obres a l’estranger per part de personatges locals, 

especialment vinculada potser als pelegrinatges orientals; i finalment la via del comerç 

internacional, que guanya progressivament importància a partir de mitjan segle XII i que 

relaciona la geografia catalana tant amb el món musulmà com amb l’Orient cristià i, per 

descomptat, l’Europa occidental.  

 

9) Insistint en això últim, la importació d’objectes llemosins caracteritza molt especialment 

la primera meitat del segle XIII. Malgrat que la difusió dels esmalts de Llemotges és 

generalitzada pràcticament arreu d’Europa, cal considerar de manera particular com a via 

d’arribada a Catalunya el control català d’una bona part del territori del Llenguadoc i de la 

Provença, un domini polític que implica contactes molt habituals entre els dos àmbits i la 

presència acostumada de la cort en terres al nord dels Pirineus. Això no obsta pas, 

naturalment, que calgui considerar altres vies d’entrada dels productes llemosins, com són 

les xarxes religioses (la dels canonges agustins, sobretot) i, potser més tardanament, la 

difusió purament comercial per part de mercaders en trànsit. 

 

10) Produïdes a Catalunya o arribades des de l’exterior, les peces orfebres formen part del 

context social i cultural de les classes elevades dels comtats catalans. És evident que 

aquestes peces es valoren per les seves virtuts estètiques i funcionals, però l’anàlisi de les 

fonts permet afirmar, prou rotundament, que els objectes sumptuaris funcionen sobretot 

en termes econòmics, es tenen en consideració gràcies al seu valor material i s’utilitzen de 

manera regular com a actius econòmics (especialment en empenyoraments, i en menor 

mesura en compra-vendes, i per descomptat també en donacions eclesiàstiques –que no 

deixen de ser accions també de tipus econòmic). Més encara, és molt clar que una de les 

funcions bàsiques de l’orfebreria de l’època, i la funció principal quan es tracta d’objectes 

sense expressa significació litúrgica, és l’actuar com a reserva financera, com a provisió de 

metalls. Des d’aquest punt de vista, els objectes orfebres són, sobretot, una manera de 

conservar els metalls, un sistema per a la guarda sobretot de l’argent. Un sistema que 

permet, a més, utilitzar econòmicament els metalls sense variar-ne la forma (és a dir, sense 
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monetaritzar, procés que estava estrictament reservat als governants). En certa manera, 

doncs, els objectes orfebres (insisteixo, sobretot la vaixella d’ús profà) són purament 

quantitats de metall, objectes directament útils per a les transaccions econòmiques.  

 

11) També la funció principal dels grans tresors, eclesiàstics o laics (però sobretot 

eclesiàstics) és econòmica. La funció de l’atresorament medieval de peces metàl�liques és la 

consecució, a la pràctica, d’una reserva econòmica gairebé a manera d’un dipòsit bancari. 

Per això tots els inventaris inclouen exclusivament els objectes els materials dels quals són 

certament quantificables, i exclouen per sistema els objectes elaborats amb materials de poc 

valor, com ara la fusta (al marge de la magnitud simbòlica d’aquests altres objectes, que en 

casos com els de la imatgeria podem suposar rellevants). La formació d’aquests grans (o 

petits) tresors es devia sempre a la generositat dels patrons laics de les cases eclesiàstiques, 

generositat que podia certament ser espontània i per motius purament espirituals, en 

algunes ocasions, però que tot sovint es vinculava, més aviat, a diferents contrapartides o 

contraprestacions, que podien ser més o menys explícites i directes. Hi havia, també, un 

camí de retorn d’aquests béns econòmics atresorats pels temples, que podien ésser 

demanats en préstec i manllevats pels patrons laics. S’ha destacat, en aquest sentit, la manca 

de propietat de considerar aquests manlleus com a espolis feudals, perquè en cap cas (una 

altra cosa són els robatoris violents, que consti) els préstecs s’ofereixen sense garanties i, tot 

al contrari, generalment acaben resultant beneficiosos per les esglésies afectades, que 

recuperen progressivament els tresors lliurats. És veritat que les fonts no reflecteixen gaire 

aquestes contraprestacions, però quan ho fan (hem vist els casos de Ripoll o de Tavèrnoles, 

aquí), són perfectament diàfans en evocar els acords entre les parts, no pas les imposicions 

d’una d’elles a l’altra. 

 

12) La participació i l’interès dels promotors és especialment notable en el món de 

l’orfebreria. Un tret distintiu de la promoció d’aquest tipus de peces és la directa 

responsabilitat del promotor de proporcionar a l’artífex els materials amb què s’elaborarà 

l’objecte desitjat, almenys els materials metàl�lics. És aquesta, de fet, la funció principal, a 

banda de cobrir també el cost, extraordinàriament menor, de la tasca dels orfebres. En els 

grans projectes decoratius d’àmbit eclesiàstic és habitual també la presència directora d’un 

responsable intel�lectual del procés creatiu, un auctor en el sentit medieval del terme, que és 

generalment l’abat o el bisbe de la casa a la qual va destinat l’objecte en elaboració. 
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13) La relació entre els promotors i les cases eclesiàstiques determina en gran mesura el 

tipus d’actuació. Hem constatat aquí que el model de promoció d’orfebreria canvia força 

dràsticament entre la primera part del període plenomedieval (el segle XI, per simplificar) i 

la segona part (el segle XII). En la primera etapa, abunden els grans projectes decoratius, 

empreses de gran ambició material i, doncs, econòmica, que van molt relacionades amb les 

grans obres arquitectòniques del mateix moment, vinculades al primer romànic, i on actuen 

com a promotores les grans nissagues comtals. A partir del tombant de segle, en canvi, la 

participació directa i potent d’aquestes famílies desapareix, gairebé sobtadament, i en 

conseqüència, sense les seves aportacions econòmiques, desapareixen també els grans 

projectes. S’imposa, aleshores, un model de promoció fonamentat en les aportacions 

complementàries dels membres de la noblesa mitjana i baixa, certament efectives però 

sempre dedicades a obres de menor format o relleu, i on la iniciativa creadora sembla sortir 

molt exclusivament de les mateixes cases eclesiàstiques. 

 

Explicar aquest canvi de paradigma resulta complicat, perquè possiblement hi actuen 

factors diversos. Significativament, però, el canvi es reflecteix també en altres contextos 

tècnics, singularment en l’evolució dels projectes constructius (i és a l’arrel del sorgiment 

del mobiliari litúrgic de fusta esculpida o pintada, que no requereix de finançament laic i 

que permet, igualment, dotar les esglésies amb mobiliari litúrgic de grans dimensions i 

potència decorativa). El factor clau, em sembla, és el distanciament entre les jerarquies 

eclesiàstiques i les famílies governants, els membres de les quals ja no ocupen, com abans, 

els bisbats i els abadiats dels seus territoris. L’influencia de la Reforma gregoriana i la 

consolidació de l’administració eclesiàstica explica certament aquesta distància, o per dir-ho 

més clarament, la compra dels càrrecs ja no és tan senzilla i l’antic control laic de l’Església, 

tan ferreny, ha desaparegut quasi per complet. Encara, un altre factor també ha de posar-se 

sobre la taula: el gir dels interessos polítics dels comtes catalans que s’escapa del territori 

bressol de la Catalunya Vella i es projecta molt especialment cap al sud, cap a les 

conquestes i la reorganització de les antigues terres andalusines, d’enorme atractiu 

econòmic (i on la dotació sumptuària és una necessitat encara no peremptòria). 

 

14) Encara respecte dels promotors, poden concretar-se quatre grans objectius que 

expliquen la seva vinculació amb la fabricació d’objectes preciosos, objectius que serveixen 

tant per a les esmentades grans empreses com per a les accions modestes, que són les més 
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habituals, com és lògic. Cal, en primer lloc, tenir en compte la simple voluntat religiosa o 

devocional del promotor, que deuria ser probablement sincera en la majoria de casos, tot i 

que sempre és difícil presumir la psicologia dels homes i dones medievals a partir dels 

textos conservats, sempre plens de retòrica i de formulismes. En segon lloc, hi ha la 

dimensió política de l’acte de la promoció, que prestigia aquell qui la porta a terme i per la 

qual, tot sovint, és explícitament recordat; no cal dir que els projectes decoratius de les 

catedrals i els grans monestirs del segle XI responen, en bona mesura, a la necessitat dels 

comtes i patrons de publicitar el seu poder i riquesa, i de mostrar també la magnanimitat de 

la seva protecció envers les cases religioses i els assumptes de la fe. En tercer lloc, cal no 

oblidar l’aspecte purament econòmic de la promoció, que és dotada generalment de 

contrapartides i que, per tant, pot ser considerada també un sistema de retribució que de 

vegades és fàcilment explícit (quan es realitza a canvi d’oracions o de sepultura) però que en 

altres ocasions resulta menys evident, sobretot quan hi ha contrapartides estrictament 

econòmiques per part de destinataris eclesiàstics. I, finalment, hi ha també en la promoció 

d’obres orfebres (com passa en altres activitats similars) un objectiu de cohesió social entre 

el destinatari i el finançador, que és profitós per a totes dues parts, i que des del punt de 

vista només del promotor en pot permetre l’ascens o la consolidació social, cosa que, com 

hem vist en el capítol quatre, reflecteixen molt clarament alguns textos. 

 

15) Un parell més de conclusions generals, abans de passar a les més específiques. En 

primer lloc, s’ha constatat molt clarament la indiferenciació tipològica entre l’orfebreria 

religiosa i la profana. És evident que molts objectes són exactament iguals compleixin una 

o altra funció (els aiguamans, els canelobres, però també calzes i copes poden ser fàcilment 

intercanviables), i això explica també el pas d’un àmbit a l’altre, especialment des del 

context profà a l’eclesiàstic, com és lògic. Cal dir que la identitat tipològica s’anirà esvaint, 

però, amb el pas del temps, i a mesura que s’avança cap a la baixa Edat Mitjana s’anirà 

definint un procés d’especialització de tipus i models, que l’orfebreria gòtica reflecteix de 

manera notable. Les motivacions d’aquest procés d’especialització han de ser molt diverses 

(i una via d’estudi per al futur), segur que vinculades per exemple a l’evolució de la 

mentalitat i els usos religiosos i litúrgics, així com a les transformacions i evolució de les 

funcions econòmiques d’unes i altres peces. 

 

16) I, finalment, cal tornar a insistir en la importància quantitativa de l’orfebreria profana en 

l’època que aquí ens ocupa. Els documents evoquen una presència habitualíssima d’aquesta, 
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tant pel què fa a les joies com especialment a la vaixella de luxe, que és un tret distintiu de 

les classes elevades, un evident marcador estamental i un valor segur en els oscil�lants 

contextos de l’economia medieval. Els testaments de la noblesa feudal i, sobretot a partir 

del segle XI, de l’alta burgesia urbana reflecteixen l’abundància d’aquest tipus de peces i el 

seu pes decisiu en la conformació del món sumptuari plenomedieval, i això cal tenir-ho en 

comte i, en certa manera, reivindicar-ho historiogràficament, encara que no s’hagi conservat 

pràcticament res de tot aquest món. L’estudi de les arts sumptuàries en època del romànic 

no pot fer-se només en base a les obres religioses conservades, perquè desatén així una part 

molt considerable, potser fins i tot majoritària (encara que certament, no pas de la mateixa 

qualitat i envergadura formal, és cert), de la realitat orfebrística del territori. He intentat, 

com s’ha anat veient, posar un accent particular en aquesta qüestió, i penso modestament 

que aquesta és una de les virtuts d’aquesta tesi. 

 

 
Aportacions específiques 

 

Val la pena destacar finalment, com deia, algunes de les aportacions més interessants de la 

recerca realitzada, que deriven tant de l’anàlisi del repertori documental com de les obres 

conservades. Per tal com aquestes aportacions són esmentades ja de manera específica en 

els diversos apartats de la tesi, les exposo només, aquí, a manera de senzilla enumeració (he 

recollit les que em semblen més significatives). Van organitzades en quatre grans apartats 

sota d’un prisma més o menys conceptual o temàtic. 

 

1) En primer lloc, l’estudi de les fonts ha permès advertir les peculiaritats i la complexitat de 

la terminologia relacionada amb el món de les arts sumptuàries. Alguns dels dubtes sorgits 

han pogut ésser resolts de manera satisfactòria, i així, en aquest sentit, pot afirmar-se que: 

 

>En la documentació plenomedieval no es diferencia entre el coure i el bronze, que 

s’identifiquen indistintament amb el mot llatí aes/aeris. El terme cupro, també 

documentat ocasionalment, es reserva per al metall (el coure) no treballat. 

 

>Cal identificar el concepte “heracli” (eracleo, eraclia) com un sinònim de “vítric”, 

utilitzat per a caracteritzar, doncs, els objectes de vidre. 
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>Es documenta de manera molt precoç (1010) el terme mazer, que identifica o bé 

concretament la fusta d’auró o bé, de forma més genèrica, qualsevol tipus de fusta 

tornejada per a la producció de peces de vaixella. No sembla que el terme serveixi per 

a identificar vasos, com al món nord-europeu tardomedieval. 

 

>En la controvèrsia sobre el concepte d’obra salomònica (opus salamoneo), un 

document català del 1160 confirma que es tracta d’un terme relacionat amb algun 

tipus de treball tècnica quantificable. Per això, resulta molt versemblant la hipòtesi de 

Gómez-Moreno que el plantejava com una al�lusió a la tècnica de la fosa del metall a 

la cera perduda. 

 

>El concepte d’obra hispànica, (hispanici operam), ocasionalment documentat a 

Catalunya, identifica la producció andalusina (o preferentment andalusina) en ivori 

d’elefant. Tot fa pensar que a la Catalunya plenomedieval no es treballa l’ivori, i que 

totes les peces conservades o documentades aquí són obra d’importació. 

 

>Queda molt clar, amb la documentació, que la denominació exclusiva dels frontals 

d’altar d’orfebreria a la Catalunya romànica és la de taula (tabula). No s’utilitzen mai 

conceptes com ara “antipendi” (del tot absent) o “pal�li” (que s’usa exclusivament 

per a peces de tela). 

 

>El mateix terme, “taula” (que és especialment polisèmic), s’utilitza per a designar les 

 peces de l’anomenat “joc de taules”, un precedent del backgammon molt característic 

del món cortesà plenomedieval. Mai no identifica, en canvi, el tauler del joc d’escacs, 

com la historiografia ha plantejat en algunes ocasions. 

 

2) Les conclusions següents ja no tenen a veure amb la terminologia documental sinó amb 

diversos tipus de reflexions generals (tipològiques, funcionals, estètiques) al voltant de la 

creació i la recepció del treball orfebre. 

 

>La producció de mobiliari d’orfebreria es limita, a Catalunya, a les taules d’altar i 

molt ocasionalment als baldaquins (a Ripoll). No es detecta la presència de retaules 

metàl�lics, excepte per una confusa referència (retabulum) en el testament del comte 
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Guillem Ramon de Cerdanya de l’any 1094, que tal vegada fa al�lusió senzillament a 

un frontal. 

 

>És notòria la importància i el valor dels encensers com a peces de producció 

sumptuària. Contra la idea habitual que eren peces menors i que s’elaboraven amb 

materials modestos, van darrera només de calzes i creus en les preferències dels 

promotors d’obra orfebre i eren generalment fabricats en plata. 

 

>Algunes tipologies orfebres es presten a la multifuncionalitat, tant en el context 

profà com en el religiós. Especialment les ampolles o gerretes podien tenir vàries 

funcions i rebre noms també diversos, no necessàriament vinculats a models formals 

específics. 

 

>S’han definit amb certa atenció les distintes tipologies de la vaixella profana de luxe, 

que és un material especialment rellevant en la vida de les elits medievals. Abunden 

especialment, a les fonts, els recipients per a líquids (anaps, cifos, copes, cannae, 

ampolles) i per a la disposició del menjar (gradals, escudelles, naus). 

 

>Es constata un gran predomini dels anells entre les peces de joieria. Solen ser joies 

masculines, típiques (però no pas exclusives) dels eclesiàstics. No hi ha diferències 

formals entre els que funcionen com a insígnies episcopals i els utilitzats com a 

simples ornaments. Fins al segle XI abunden els anells sigil�lars. 

 

>S’han aportat algunes noves dades i precisions sobre els escacs. Cal fer notar que es 

documenten sempre, exclusivament, peces soltes, i no pas jocs complets com de 

vegades s’ha proposat. A les referència textuals manejades habitualment per la 

historiografia cal sumar els escacs documentats a Ripoll l’any 1008, i els que es 

reporten en un inventari de Roda d’Isàvena del segle XII (que al segle XIX Villanueva 

encara va veure). Els cèlebres escacs fatimites d’Àger es proposen formats per 

donacions progressives d’Arnau Mir de Tost i els seus descendents Cabrera, que van 

arribar a ser comtes d’Urgell. 
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3) Vegem, finalment, un darrer conjunt d’aportacions de la tesi que, ja de manera particular 

i singularitzada, resulten de l’anàlisi concreta d’obres, tant de les conservades com de les 

conegudes únicament gràcies a les fonts. 

 

>S’ha plantejat com a via d’estudi la possible relació entres els frontals d’or de Ripoll 

i de Girona i un altre frontal hispànic, el navarrès de Santa Maria de Nájera. Són 

significatives les similituds estructurals i el fet que tots tres disposessin de plaques 

decoratives d’esmalt cloisonné. La relació directa, en tot cas, prové dels promotors de 

les peces: la taula de Nájera va ser finançada per la reina Estafania de Pamplona, que 

era neboda o néta de la comtessa Ermessenda i que va viure possiblement a la cort 

barcelonina durant un temps. 

 

>El gran conjunt de taules d’altar de Santa Maria de Ripoll es constata que va ser 

fabricat quasi completament en època d’Oliba, amb tota seguretat gràcies al patrocini 

comtal cerdà. Només la taula donada pel comte Sunyer l’any 925 precedia el conjunt 

olibà, perquè ni les tabulee auree documentades el 979 ni els pal�lis esmentats el 1008 

eren frontals d’altar com ha pretès, en general, la historiografia. 

 

>També cal rebutjar l’existència d’un frontal metàl�lic a la catedral d’Elna elaborat a 

mitjan segle XI i suposadament donat pels comtes Gausfred i Adelaida el 1069, en 

motiu de la consagració del temple. La identificació d’aquesta taula prové d’una 

persistent mala interpretació de les fonts. 

 

>Sobre el frontal d’or de Girona, s’ha acceptat en línies generals l’estructura 

compositiva plantejada per Jaume Marquès, feta sobretot a partir del text de 

l’inventari de 1511. Caldria rebutjar només la divisió llistonada de totes les escenes, 

de manera que la superfícies s’articularia només amb dues grans barres verticals i 

potser una faixa horitzontal, totes connectades amb un marc de notable potència. 

Seguint a Villanueva, caldria col�locar els esmalts amb el tetramorf (acompanyats per 

versos del Carmen Paschale de Seduli) als angles exteriors de la taula, potser sobre 

mateix del marc. 

 

>L’anàlisi documental ha reportat la presència d’almenys tres o quatre taules d’altar 

que la historiografia dedicada a la qüestió no sol incloure. La més destacada i sobre la 
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que hi ha més dades és la de Sant Serni de Tavèrnoles, mentre que les altres (menys 

precisament testimoniades) eren als monestirs de Sant Pere de les Maleses, Santa 

Maria d’Amer i Santa Maria de Serrateix. 

 

>Entre les importacions de peces orientals documentades a Catalunya cal incloure un 

discus o plat de vidre que va utilitzar-se llargament a Ripoll com a patena a l’altar 

major, obra regalada per Oliba Cabreta. Proposo un origen bizantí per aquesta peça 

(no conservada), que hauria arribat aquí al segle X, provinent del tresor de Venècia, 

entre les riqueses dutes a Cuixà per Pietro Orseolo i el seu seguici de venecians. 

 

>La consideració local o importada de les peces conservades no sempre és fàcil de 

dilucidar. He proposat especialment, en base a la recerca de paral�lels tècnics i 

estilístics, considerar com a llemosina la placa romboïdal del Museu Episcopal de Vic 

(CAT-33) que la historiografia sol creure un producte local, fet a imitació dels esmalts 

de Llemotges. 

 

>Una valoració de l’obra romànica conservada a Catalunya permet constatar-ne, 

tristament, l’escassa qualitat mitjana. Sigui com sigui, potser cal que s’esmentin les 

peces de més qualitat i interès que han arribat als nostres dies. Entre les que són 

probablement de producció autòctona, destaquen el calze de Casesnoves (CAT-1), la 

creu de Riells (CAT-28) i el bàcul de Sant Genís de Fontanes (CAT-55). I entre les 

importades, el Crist de Moror de bronze d’origen nord-europeu (CAT-42) i algunes 

peces llemosines, especialment el copó de la Cerdanya (CAT-19) i l’arqueta de Sant 

Miquel del Fai decorada amb imatges de santa Valèria (CAT-52). 

 

4) Afegeixo, per acabar, les conclusions més rellevants que s’han extret dels quatre estudis 

que formen el capítol vuitè de la tesi, dedicat a l’anàlisi en profunditat de quatre obres 

especialment interessants o significatives. 

 

>Respecte de la qüestió dels baldaquins de Ripoll, s’ha fet notar aquí particularment 

l’èxit de la tipologia i la repercussió que aquesta té en l’entorn geogràfic ripollès, on es 

constata una notable difusió de peces imitatives en fusta, conservades molt 

fragmentàriament. També crec que pot abandonar-se definitivament l’atribució, al 

moble del segle XII, de les quatre grans bases de pedra conservades (avui al MNAC), 



 

506 
 

atribució mantinguda llargament però que no s’adiu amb el caràcter metàl�lic del 

cimbori documentat. 

 

>No s’ha resolt l’origen geogràfic de l’encenser esmaltat provinent de la col�lecció 

Plandiura (CAT-E1) que generalment (però sense arguments sòlids) es considera 

català. He proposat, però, de relacionar la seva particular iconografia amb els ivoris 

andalusins, concretament amb els de l’anomenat taller de Conca, que podrien haver 

proporcionat tant els motius zoomorfs com el fons de base vegetal. És certament 

difícil de vincular això amb una certa connexió tècnica que observo també entre la 

peça i la primera producció en esmalt champlevé del món germànic. 

 

>L’anomenat copó de la Cerdanya (CAT-19) és una de les obres llemosines 

importades més precoçment a Catalunya. S’ha plantejat la hipòtesi que es tracti d’una 

obra encarregada directament per un promotor català (el bisbe de Vic Guillem de 

Tavertet és el personatge més suggeridor en aquest sentit) vinculat a la cort de Pere el 

Catòlic. Els habituals viatges al Llenguadoc del monarca permeten suposar un 

coneixement directe de l’obra llemosina per part dels catalans, molt probablement a 

través dels priorats de l’orde de Grandmont. La relació estilística del copó amb un 

tipus de producció llemosina vinculada als grandmontans confirmaria aquesta via de 

contacte. 

 

>Finalment, pel que fa al Missal de Sant Ruf (CAT-54) no s’ha aclarit encara la 

procedència geogràfica de les dues magnífiques plaques esmaltades. Tanmateix, 

l’anàlisi de les inscripcions situades als marcs de plata, certament vinculades a l’entorn 

intel�lectual ripollès o genèricament nord-català, confirma que l’enquadernació es va 

fer a Catalunya (no necessàriament a Tortosa). La diferència de materials i alguns 

altres detalls tècnics fan pensar també que les plaques no van fer-se ex professo per a la 

relligadura. 
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