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Un compartimenl del retaule de Sont Agusti, pintat per Jaume Huguet i el seu
taller, per a la confraria dels blanquers, abans dc ser restaurai (MNAC}.

L'Oiimp gòtic
Lluis Borrassà, Bernat Martorell, lluis Dalmau, Jaume Huguet, Bartomeu de Robio, Pere Sanglada,
Pere Joan.•• Amb el gòtic van aparèixer els primers noms propis de la història de l' art català.
Les obres d ' aquests pintors i escultors figuren entre les més de 400 que integren la seccio gòtica
del Muse u Nacional d ' Art de Catalunya (MNAC) de Montju·ic ·el nostre Olimp, cada cop més ben
equipat. Una panoràmica de la creacio artistica a Catalunya d e s de final del segle Xlii fins al
segle XV, a mb referències d ' Arago, València, la resta d ' Espanya i Europa,
que el MNAC ha inaugurat aquest estiu.
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La col.lecciO gòtica del MNAC
La inauguraci6 dc la secc10 permancnt
pintura sobre taula i c~culrura, bà.,icamcnt,
ginàri c~ dc la resta de la penfnsu la i
d'an gòtic del Museu Nacional d'An dc
però que també disposa de pintura murai i
d'Europa. D'aquesta manera. el di,cur' ha
Catalunya (MNAC) l'estiu del 1997 obre al
sobre tela, talle<, dc fusta i una bona mostra
mirat de treure cl màxim pani t de le' carac
d'orfebreria 1 obJCCtes d· us quot1d1à.
public un perfode ric i creatiu de l'an
te rfstiques d· una col.lecci6 o n r obra autoc
català, el comprè~ cntre la ti del segle Xlii
L'objectiu del dll>Cllr. museogràfic ha e\tat,
tona con viu amb la forana. l'an rehg16!.
i el segle XV. La col.lecci6 gòtica del
com as~enyala cl director del centre,
predomina sobre el <.:lvii i, pcl que fa a le~
MNAC no dipo~a de peces amb un prota
Eduard Carbonell, ..donar una imatge glo·
t i po logi e~. la pintura damunt laula prc\al
gonisme tan accentuai com el dels cspecta
bai de l'ari d'una èroca".
sobre d'altres tècniques. "No hi ha una
culars absis rom à n ic~ que vertebraven cl
L'exposici6 no se cenycix a l'an català.
correspondència exacta enlre el de:-.envolu
discurs d'aquell;l expo~ ici6, però entre els
sino que mo~tra cl nux d' influèncie!> que C!>
pament del gòtic i le~ col.lcccion~ del
seus atractius figurcn la col.lecci6 més
va establir entrc Catalunya. Arag6 i
MNAC, que presenten algune!> llacunel- 
imponant de Jaume Huguet i una allra de
València. ai~f com algunes referències ori
explica France<;c Ruiz. conservador d'an
gran qualitat de Bernat Mar
gòtic del centrc-. Dc tota
torell, do~ dels gran~ pintors
manera. el que hi ha és molt
gòtics catalan~. a més d'obres
ric. Mentre que el fon~ de
mestres de la categoria de la
romànic es limita a la produc
Verge de/s Co11sellers de Llufs
ci6 d' unu franja geogràfica
Dalmau. Noms significati us,
rnolt local it7ada. els Pirincu~.
però que no resumeixen l'abast
i no es conserven obre\ d'al
d'una mostra profusa en mani
tres cnclavaments -tan lmpor
festacions i creadors. Ni el d'un
tanl\, per exempie, com Ics dc
an que va substituir el hieratis
la scu de Barcelona-, el dc
me del romànic per una huma
gòtic estn més diver~i fi cat.
nitzaci6 del seu discurs. on va
Conté obrcs de difcre rm punts
irrompre amb força la vida quo
del territori. de mancra que
tidiana. A la baixa edat mitjana
ofercix una visi6 mé!> repre
es va treballar amb vinuosisme
sentativa del que va ~er aque
lla etapa...
el detall. i el retrat. l' aprehensi6
dels tretS del rostre humà, va ser
El projecte museològ1c ha
una de les principals troballes
re~ervat per a la producci6
an fstiques del moment. A
catalana les sales mél> àmplies
Catalunya, com a la resta
dc la seccì6, pròximes n la
d'Europa. el gòtic va segui r els
paret perime tral del recintc,
dictats que irradiaven dcs de
mentre que l'art forani i de la
França, Flandes i ltàlia, la
resta de la penfnsula ,·ha
innuència dels quals va ser una
dipo<.at. a tali de contrapunt
constant durant tota aq uesta
del discurs generai. a les dues
galeries delimitades per quatre
è poca.
li lcres d' arcs que travel>sen
L'exposici6 pennanent d'an
Iongitudi nalrnent l' espai. El
gòtic completa el cicle medieval
discurs segueix una lfnia cro
del projecte de remodelaci6 del
nològica i evolutiva que es
MNAC. Ha tingut un cost de
complementa amb ci ne àmbits
703 milion~ de pe~~etel>. aponats
monotemàtics sobre an civil 
a parts iguals per l' Aju ntament
quc obre la mostra-. la figura
de Barcelona, la Generalitat de
del donant -centrat en el
Catalunya i el Ministeri de
desenvolupament de la tècnica
Cultura. la continunat del qual al
del retrat-. el m6n funerari.
projecte és, en termes pressu
rcscultura ln<lriana cstrangcra
postaris. una de Ics claus per
i l'an flamenc i hispanotla
posar data fi nal al procés de
mcnc del XV i el XVI.
reforma del mu~eu .
momem de transici6 cap a re
La nova secci6 presenta 427
lapa renaixentista.
obres. se lecc ionade~ cntre !es
El 'l'>llant trobarà no' eta t~
més de 1300 que intcgrcn *Bonquel d'Herodes•, de Pere Gorcio de Benovorri Obro proc.edent del
\ignificative,. Entrc elle<,. la
aqucst fons. Una \Clccci6 de retoule de Soni .Joon del Mercot, Lleido (MNAC, Borcelono}.
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Umo de Soni Còndid, procedent del moneslir de Soni Cugot del Vollès (MNAC, Borcelono).

Correr latera/ del re/aule de Cardano, del
Mestre de Bo/timore (MNAC, Borcelono).

Comportiment esquerre de lo prede!.lo del re/aule de Nostro Senyoro dels Àngels de Tortoso,
obro de Pere Serro, obons de lo seYO restourocio (MNAC, Borcelono).
creaci6 d'una sala monogràfica sobre
Bemat Martorell, un dels màxims repre
sentants del gòtic internacional de
Catalunya. Unes altres s6n les lectures que
obren el disc urs a rnatisos nous, com ara la
introducci6 i d ifusi6 de l'estil intemacional
a través de València. A més, el pliblic poi
contemplar per primer cop peces inèdite
incorporades al museu després del tanca
ment definitiu per a la seva remodelaci6 el
1990. Les més importants. el Martiri de
Sama Lhicia, de Martorel l. i la Samo
Margarida del pinlOr valencià Jacomart.
Tote~ les obre~ de l'exposici6 han eswt
restaurades. En tota l. més de cinc-centes.
Els especialistes han utili t7-at com a criteri
primordial el de la minima intervenci6.
donant priori tal allo a~pcctes de preser"acu)
de cada obra més que no pas els de pre~en-

taci6 de les mateixes. El procés de neteja
ha eliminai algunes de les distorsions intro
du'ides per retocs anteriors, però respectant
sempre la integritat de les creacions, tal i
com va n ser concebudcs pels seus autors.
La secci6 gòtica està s ituada a l'ala dreta
del Palau Nacional, gaircbé 3.000 metres
quadrats de superficie simètrica a la secci6
romànica. La inlotal.laci6 ha seguit. a l'i
guai del romànic. cis criteris del projecte
arquitectònic signat per la italiana Gac
Au lenti. Es manté la dialèctica erll!e l'ar
qui tcctura de l'edifici de l 1929 i el ~ clc
ments a fegits amb la rcmodelaci6. Enric
Steegman. cap de l'equip tècn ic del museu,
apunta q ue ··no tenia sentit rcformar 101 l'e
difici perquè dc~pré' cl public no pogut!~
aprecrar cap a~pecte dc l' estructura origmal
al seu interior''. Lcs obrcs per a la

instal.laci6 han estat mé~ complexes que
les que es van realit7.ar a l'ala que acuii el
romànic. A mél> de consolidar l'espai, e~ va
haver de desmuntar i netejar el primer prs.
i també reforçar la cupula que cobreix
aquesta banda del palau, intervenci6 no
prevista al princi pi. El procés es va com
pletar amb el bastimcnt de parets noves i
plafons. la renovaci6 de les instal.lacions
de seguretat. aire condicionat i electricitat i
finalment. la ubicaci6 de les peces. Per a la
il.luminaci6. s'ha optat per crear un
ambient natura!, sense cfecrismes, a mb una
llum homogènia, que no enfoca direcla
ment les obres. S'ha aconseguit am b llu ms
de descàrrega -sernblants als halògens.
però més adequats per a aquest tipu~ d'ins
tal.laci6- que estan encarats al sostre. des
d'on la llum es rene)(a a la resta de la sala.

Els nous clients de les arts
A Catalunya, la transici6 al gòtic va ~er
lenta. marcada per la permanènc ia de Ics
formes romàniqucs. La incorporaci6 dc Ics
arts plàstiques a l nou corrent va :.er més
tardana que la de l'arquitectura i va perdu
rar llarg temp!>.
La irrupci6 del nou est il es va produrr cn
un context d'apogcu cconòmic. Le:; ciutah
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•Sani Esteve i els jueus o lo sinagoga•, obro dotodo cop o 1345·1349.
Cere/e d'Arnou Bosso (MNAC, Borcelono}.
van créixer i amb elles va despuntar una
societat c ivii que es començava a estructu
rar a través de confraries. precursores dels
gremis del segle XVI. La noblesa urbana es
va unir a la con com a client de les ans.
Des del segle XIV, la difusi6 de l'arquitec
tura civil va alliberar !es ans del marge
estricte de la religi6. i !es possibilitats
decoratives dels nous tnteriors van poten
ciar la producci6 de mobiliari i c l dcsenvo
lupament d'un ampl i gresol de tècniq ues.
" L'an civil té un pes molt imponant.
deterrninant, al perfode gòtic", afirma
Maria Rosa Manote, conservadora de gòtic
del MNAC. És, potser. l' aspecte que mi Ilor
simbolitza la ruptura amb el m6n romànic.
El museu, però. en conserva poques mos
tres. Per això, i tam bé per subrat llar l'im
portància d'aqucst vessant, el discurs s'ini
cia amb un àmbi t que aplega le' obre~
civils més significatives de la col.lecci6,
independentment de la dataci6 cronològt
ca. La seva tipologia és molt variada. en
correspondència amb la heterogeneitat que
Ics caracteritza. Escut~. capitells, bigue\, el
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Cop de Crisi. Esculturo de miljon segle XIV otribuie:Jo o Joume
Coscolls (MNAC, Borcelono}.

bust d'una noia en terra cuita -tècnica poc
conreada en aquell moment-, mobles i
objectes quotidians (u n bagul, plats, arque
tes, bacines, canelobres, caixes de jocs o un
amès de cavali), tots de difereniS èpoques.
Les peces més destacades s6n tes pintures
murals de la conquesta de Mallorca. un fris
procedem del Palau Aguilar -actual Museu
Picasso- de Barcelona, conjunt de pintura
profana dc fina! de segle xm que il.lu~tra
un tema poc habi tual en aquell momcnt. la
narraci6 aplicada al gènere històric. També
s' exposen fragments d'enteixinats dc fuMa
i taules de sostre amb motius decoratius
inspiraiS en la cultura musulmana. la mito
logia o la natura: sirenes. Jluites entre cava
llers cristians i sarra'ins. escriptura cufica.
motius vegetab, animals famàstics ...
La resta de l'cxposici6 està integrada per
art religi6s. en un recorregut cronològic
que finalitza amb quatre àmbits monotemà
tics. El gòtic català va ser un moviment
lntimamcnt lligat a Europa. un refcrent
continu al llarg dc dos-ceniS any~. Lcs
manifestacions tnic ials del gòtic a

Catalunya daten de fina! del segle Xlii. A
l'exposici6, les precedeix una pe tita mostra
del primer gòtic aragonès, de Castella i de
N~tvarra. Els frontals de Santa Orsula de
Cubells (Osca) i de Sant Pere Mànir -obra
relacionada amb Barbastre i Sixena·. pro
cedeniS d'Arag6. s'utilitzen com a exemple
del procés de de~cnvolupament del retaule.
una de les grans creacion!> del gòtic.
Segons indica Francese Ruiz, la paraula
reraule és una contracci6 de rere rau/a. És
una estruct ura que va evolucionar quan els
frontab, elemenh decoratiu:. de forma
horitzontal que e~ col.locaven davant dels
altars. es van situar també a la seva pan
posteri or. A Catalunya. el retaule va tenir la
mateixa transcendència que el vitrall a
França. Els cdificis francesos buidaven els
seus murs, i cobrien Ics oberturcs amb
finestrals i ro~a~se~ de vidre policrom que
vessaven jocs de colors al seu interi or. Però
la catalana era una arquitectura rncndional
que no donava tanta imponància a la llum.
i per aix ò \a potenciar altre' \Oiuc ion~
decorativcs. Allò que distingeix el retaule

é!. el ~eu semit narratiu, opo~at a la lcctu ra
simbòlica. metafòrica, del romànic. El'
artistes necessilen espai per explicar le~
bìografies de Crì~t. de la Mare de Déu o
dels sants, de forma que la peça, que al
principi tenia una mida pròxima a la dels
frontals, va anar aug menta nt les o;eves
dimensions. A la sego na meitat del segle
XV, moment culminam d'aq uest procé~.
els retaules van arribar a tenir proporcions
que gairebé es podrien qualificar de gcgan
tines. El Mu~eu Nacional d'Art de
Catalunya exposa més endavant la major
pan dels compartimcnts d'un d 'aquests
enormes retaules, el de Sane Agustf, de
Jaumc Huguet, que originàri ament feia
prop de dotze metrcs d'amplada.
Un retaule es composa d'una cauta cen
trai, on apareix el titu lar o sant -podia ser
més d'un- a qual està encomanada l'obra.
A dalt. s'acostuma a represemar el Calvan
(Crist a la creu). A !es taules laterals, també
conegudes com carrers, es representaven
efs episodis més transccndentals de la vida
dels titulars. d istribu'ils en compartiments.
A la pan inferior h i ha un banca l apai'sat: la
predel.la. Sovint, reprodueix el Crist
ofrent (sense creu), nanquejat per la Mare
de Déu i per Sant Joan. De vegades també
s6n presems els comitents de l'obra -autors
matcrials de l'encàrrec- i els seus escuts.

Soni Anioni Abol {cap al 1350), atribvi1 o
l'escvllor Javme Cosco//s {MNAC).

signes propagandlstic~ de llinatge.
lgualment, cis emblemes heràldics es
coi.Joquen en altres pums estratègics del
retaule, sen~e destorbar la visibilitat de le~>
escenes. S'ha relacionat el naixement de !h
pintura gòtica amb la tradici6 del vitrall a
França. És l'esJ.il francogòtic o gòtic linea!,
dit a ixf perquè cis imcnsos traços que
modelen les figurcs semblen inspirar~e cn
les tires de plom que cmmarquen els di~
senys de Ics vìdneres.
El frontal de Sant Miquel de Soriguerola,
del darrer quart del segle XTTI, és l'obra
més dcstacada de les que el M AC exposa
del perfode inicial del gòùc català. És
també una de Ics poques que es conservcn
d'aqucst moment, on, d 'altra banda. predo
minaven Ics miniatures, escasses al fons
de l museu.
A Ics dues sales d'escultura tresccnti ta
es pot contemplar un fcnomen molt carac
teristic de l'art català del segle XIV: cl
retaule de pedra. Està representat pel retau
le de la Verge i Sant Antoni Abat de Gerb,
quc si bé no figura entre els millors dc la
seva classe és l'unic totalment Integre que
posseeix el museu. Un plaf6 didàctic amb
un mapa de Ics principals pedreres de
Catalunya i !es poblacions amb retaules de
pedra il.lustra la magnìtud i l'abast d'a
questa manifestaci6, especìalment caracte-

Retaules de pedra
No és una manifestaci6 exclusiva del
gòtic català, però sf una de les més gcnu·i
nes i caracterfstiques. Mentre que en
altres territoris J'escultura troba la seva
via d'expressi6 principal a l'arquitectura,
Catalunya la va recloure molt sovint en
els interiors en forma de retaule de pedra.
Al Museu Nac ional d'Art de Catalunya
(MNAC) s'exhibeix un d'aquests retau
les, el de la Verge i Sant AntoniAba t, pro
cedent de Gerb (Lieida), l'urne complet
que figura a la col.lecci6 del museu.
El retaule de pedra és una tipologia
present a tot el periode gòtic, però es
d6na amb una intensitat especial a la
segona meitat del seglc XIV a LJeida i
assoleix el grau màxim de desenvolupa
ment al XV, al igual del retaule pictòric.
És un ùpus d'obra més cara que la pintu
ra: la seva realitzaci6 seguia un procedi
ment complex. Un dels faccors que l'en

caria era l'explotaci6 i el transport de la
matèria primcra, que s'adquiria a pedre
res molt detcrminades.
Per això resulta curiosa la concentraci6
d'aquesta tipologia a Tarragona i a l'àrea
lleidatana. Algunes poblacions petites
arriben a tenir tres o quatre d'aquests
retau les, mentre que a llocs més rics i
poderosos hi ha un buit d'obres, com ara
a Barcelooa. la qual, això no obstant, és
un dels grans centres de producci6 pictò
rica. "Es un fenomcn que no s'explica'',
reflexiona Maria Rosa Manote. conser
vadora d'an gòtic del MNAC. "S'han
apuntat diversos punts de vista, però cap
d'ells acaba de satisfer. Una de Ics inter
pretacions possìblcl. a aquesta distrìbu
ci6 geogràfica seria la proximitat de Ics
pedreres. Però s'observa una preferència
dels mestres i dels clicnts per uns mate
rials concrets. l de "cgades es fan fin~ i

tot 4op quilòmetres de viacge, o més si
convé, amb la despesa consegiient. Les
distàncies que es cobrien s6n sorpre
nents". No és un fet limitai als retaules de
pedra. Girona, per exemple, subministra
va la pedra nummulfùca amb què s'es
culpien Ics columnes primes de Ics fines
tres gòtiques, un materia! que es troba a
l'arquitectura de tota la Mediterrània al
llarg d'aquesta etapa. La pedra es traslla
dava en vaixell a hàlia, la qual cosa cons
ùtueix un fet significaùu des del punt de
vista de l'exportaci6 de tècniques i mate
rials. El Castelnuovo de Nàpols, per
exemple, està fet amb pedra mall orquina.
De tota manera, dc la marcada especialit
zaci6 que separa a Llcida i Tarragona de
Barcelona sf que es pot deduir, segons
l'opini6 de Manotc. que '·possiblemcnt,
existia una relaci6 de competència entre
el retaule de pedra i el pictòric...
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El retoule de Sixena, abans de la sevo restauraciò. Obra atribui'da a Pere Serra, és un exemple
de la pintura gòtica produi'da a Catolunya sota lo influència italiana (MNAC, Barcelona).
rfsti ca de Lleida. Tam bé s6n intcrcssants
els quatre apòsto ls dc Gandia, un dels pocs
exemples d'escu ltura gòtica aplicada a l' ar
qu itectura que hi ha a l museu. aixl com
diverses obres, de gran qualitat, atribuYdes
als escultors més signiticatius d'aquell
moment: Jaume Cascalls, Bartomeu de
Robi6 i una sèrie de peces originàries de
l' antic convem del Carme de Barcelona,
probablemem fetes per Jordi de Déu.
L'escultura. com la pintura. viu un procés
d'apropament a la realitat: el rostre adqui
reix expressivitat i s'accentuen els aspectes
narratius de les escenes.

El mirall italià
Des del segon terç del segle XIV i fin~ a
principi del XV. la influència d' ltàl ia es
deixa sentir de ma nera especial a la pimura
catalana. No va ~er unfvoca. sin6. com
assenyalen eb con~crvadors de gòtic del
MNAC. més aviat un intcrcanvi d'obres i
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d'artistes emre les dues zones. afavorit per
un moment polltic d'expansi6 per la
Med iterràn ia. Després d'una estada a ltl\ lia.
Ferrer Bassa, autor dels frescos de la cape
Ila de Sant Miquel del Moncstir de
Pedralbes, va desenvolupar a Barcelona
una sintesi del gòtic italià, on conflueixen
la lfnia giottesca dc Pietro i Ambrogio
Lorenzetti i els e lemems de l'esco la de
Siena. Paral.lelament. hi ha me::.tres italians
que treballen a Catalunya. Sota els desig
nis d' Jtàlia va veure la llum una pintura
més uniformitzada. Com en el cas de l'es
malt. el brodal. la il.luminaci6 de llibres i
pumualment el vi tra ll. l'assimtlacr6 de
restii va ser rotai. fins al punt de neutralit
zar els esquemes prcccdcnb. Per rccord::1r
aquests parenti u ~. el MNAC ha rnclòs a
l'exposici6 algunes obres d'ani~tes ita
lians: les taules de Rimini del Mestre de la
Madonna Cini. que formen pan dc la
col.lecci6 Camb6. o el retaulc de Sam

Correr latera/ del retoule de Sontes Creus, de
Guerau Gener i Uuis Borrossò (MNAC).
Viçenç d'Estopanyà, atribu'it a Ròmu l de
Florència. L'exposici6 es fa ressò dc la
influència d' Itàlia en la prod ucci6 local
amb obres lligades a l'estil conreat pels
Bassa -Ferrer i el seu fili Arnau- i pel
Mestre de Bahimore. El MNAC exposa
algunes pintures fonamemals d'aquesta
etapa. com ara les taules de I'Ammciaci6 i
l'Epifania del Mestre de Baltimore. cone
gut ai>. i perquè una de les !>eves obre:. cab
dals es troba al museu d' aquesta ciutat
nord-americana. A la mon dels Bassa
entorn de l' any 1348 -en el qual es va pro
duir un dels primers brots imponanL~ de
pesta negra a Catalunya-. Ramon Destor
renh va 'ucceir a Ferrer Bassa com a pin
tor del rei. Va ~er rcllevat al !>eu torn peb
gcrmans Serra. Jaume, Pere -la figura més
destacada del grup- i Joan, que van deixar
sentir el scu influx a València. Arag6 i cl
Ro~scll6. El museu exhibeix un Sant
Macià de Destorrents i diferents obre'> del

NSonto lvkJrgorido•, de Jocomort, vno de
/es obres noves del fans gòtic (MNAC).
taller dels Serra, ai xl com una escultura de
la Mare de Déu procedent de Sallent de
SanauJa. d'autor anònim. El retaule de
Sixena, l'autoria del qual s'atribueix a Pere
Serra, és una peça emblemàtica. Repro
dueix escenes de la vida de la Verge, amb
un gran sent it descriptiu i un colori t magnf
!ic. A la primera meitat del segle XV es va
consolidar a Catalunya l'estil internacio
nal, un corrent molt homogeni nascut als
Pa'isos Baixos. Milà. Paris i els ducatl> de
Berry i Borgonya, centres pictòrics d'on
sorgeixen les peces cardi nals d'aquests
anys. Som davam d 'un art cortesà. extre
madament refinat i molt detallista. La rea
litat ~·incorpora a través de la individualit
z.aci6 dels trets de la figura humana i en la
descripci6 dels ambients que decoren el
fons de les pintures. Tot i que els passatges
bfblics continuen inspirant l'art, el pun t dc
vista profà s'introdueix mitjança nt e ls
objectes quotidians i el paisatge. La pintu
ra està presidida pel luxe i la sensualitat.
que assoleixen cotes e}(traordinàries en la
reproducci6 opulema dels vesti t~.
En l'àmbit pictòric. València va ser un
nucli pioner en l'adopci6 de les noves
tendències. una de les seves portes d'entra
da. La nova in~tal.laci6 li ha .atorgat mé<.
protagonismc. amb un espai on e~ pot con-

El NlvkJrtiri de Santo Ll6cio•, de Bernot /vkJrtore/1, és
vno altra de /es novelofs de /'exposici6 (MNAC).
templar creacions dels valencian~ Gonçal
Peris (re taule de Santa Bàrbara de
Puertomingalvo. l'obra més significativa
d'aquest àmbi t). Jaume Mateu i el Mestre
de Retasc6n (El b~so de Jt~das, Abraçada a
la porta dat~rada). El gòtic internacional i
l'art d'ascendència flamcnca. Ics dues eta
pes d'esplendor màxim del gòtic català,
ocupen 10 1 l' eix transversal de la secci6. l
al capdavant, e ls noms de Bernat Manorell.
Lluls Dalmau i Jaume lluguet. que consti
tueixen la gran triada de la pintura catalana
entre el segon quart i e l final del segle XV.
El!> pintors Llui~ Borra!>'>à. Ramon de
Mur, Guerau Gener. Joan Mates i Jaume
Cirera sintetitzen la primera etapa de l'estil
imernacional a Catalunya. Tots ells estan
representats alm u~t:u, a més d' altres autors:
el pintor Bernat Despui g. artistes dc l'esco
la gironi na com ara Joan Antig6 i Honorat
Borrassà (taula de Sant Joan i Sant Esteve)
i els escultors Pere Sanglada i Pere Joan.
Entre !es peces exposades. una obra mestra:
un carrer latera! del retaule de Santes Creus
( 1407- 14 11 ). en concrei le' escene<> de la
Nati1•irar. dc Sant }()(m Ll•angelilta i de la
Resurrecci6. El!. do!t companiment~ supe
riors pertanyen a la col.lccci6 Fontana.
L' obra va ~er encarrcgada a Pere Serra, con
tinuarla per Gucrau Gencr 1 cnlle,tida per

Comportiment del retovle de Sont V~eenç de
Sorrià, de Joume Huguet {MNAC).
Lluls Borrassà. Gener va seguir els dictat~
més expressionistes d'origen germànic.
Però Borras!>à, -originari de Girona, i que
va treballar a Barcelona entre el 1385 i el
1425- va desenvolupar un estil més perso
nal. lligat a una tendència que es pot rastre
jar a la zona mcdi terrània. El MNAC con
serva pocs exc mp lcs d'cscultura internacio
nal. p(\rò força representatius, com ara dues
misericòrdies de Pere Sanglada. procedcnts
de la seu de Barcelona i datades a finaJ de l
segle X IV. Sanglada va ser un dels intro
ductor de l' internacional escultòric a
Barcelona. de!t d'on es va difondre per tot
Catalunya. El seu taller va participar en la
construcci6 del cor de la catedral. obres on
e~ va formar un segui t de joves artistes que
amb t: l tt:mp:. csdevindrien mestre~ cèle
bres: Pere Ollé Peric6 • que el 1420 va fer
el retaule de la scu de Vie. i Antoni Canet,
per e}(emple. Mentre es feien els prcpara
tius per al ~or de la seu. el capito! barcelonf
va pagar a Pere Sanglada un viatge de for
maci6 amb la tinalitat d'adquirir roure na
menc -que tenia fama de scr la mi Ilor fu~ta
per a le:. obres i. de passada. informar-se
sobre qUestiOn!t tècmques. Però. a més. l'e:.
cultor va aprotìtar el -;eu itinerari. que p:h
!ta"a per Pari-.. per amarar-!>e dels aire:.
artf,tic~ quc emana\ a la cort franccsa i por
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De contractes i artistes
A la pan inferior del tron de la Verge
de/s Consel/ers figura el nom del seu
autor, LLufs Dalmau. i la data d'acaba
ment de la pintura, cl 1445. Aquesta és
una de le~ escasses obrcs gòtiq ues signa
cles que hi ha al Muse u Nacional d 'An de
Catalunya -només en té quatre o cinc-. A
l'cdat mitjana, la signatura de l'obra no
era un l'et habitual. L'autoria de les peces
s' ha pogut establir gràcies als contractes
de comandes artfstiqucs. Aquests docu
ments no s'han conservat, però sf la seva
transcripci6 recollida als llibres de regis
tre a partir del segle XIII, moment en què
s'inicia la conMituci6 dels arxius notarials
i la reforma de la Cancelleria Reial
(1344), i. a la segona mcitat del segle
XIV. la dels fons dels notaris eclesiàsùcs.
Abans de la re forma. als llibres de registre
només es feia esmen t dels contractes a tra
vés d'una referència, però des d'aquell
moment es va instaurar un doble protocol
que obligava a reproduir-nc fntegrament
el contingut. L'api lament de dades cada
cop és més gran. Per exemple. la inspec
ci6 periòdica que el bisbe feia a les parrò
quies de la seva diòcesi quedava consig
nada en un document anomenat Visita
pastora/, on es feia una relaci6 exhaustiva
de Ics obres que hi havia als temples i el
seu estat de conservaci6.
A l' Arxiu l listòric dc la Ciutat, al dio
cesà, al de la Corona d ' Arag6 -q ue guarda
el fons de la Cancelleria Reial - hi ha
mi lers de ressenyes sobre la real itzaci6 de
comandes anfstiques. "Aquesta informa
ci6 ha facilitat el coneixement de les con
dicions contractuals dels encàrrecs artls
tics de l'època, tant civils com eclesiàs
tics, aixf com de les circumstàncies que
envoltaven la producci6 de l'obra d'art i
de les seves caracterfstiques", explica
Francese Ruiz. conservador de gòtic del
Museu Nacional d'An de Catalunya.
La situaci6 dels artistes havia canviat
substancialment. Havicn abandonat les
rutes nòmades i anònimes per instal.lar-se
en una c iutat, des d'on desplegaven la
seva activitat i atenien comandes per a
altres llocs. Treballaven a tallers, que tot
just començaven a prendre forma i on se
succe'ien, una rere l'altra. veritables nissa
l!ues de creadors. Aixf van néixer dife
~ent~ nucli~ escultòrics i pictòrics. A
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Catalunya. Barcclona en va \Cr un del~
mes imponants pel quc fa a la pintura
durant aquest perfode.
Els contractcs tenen c làusules meltculo
ses. Especitìquen tots els detalls de la
comanda: l'autor, el preu de l'obra, el~
terminis de realitzaci6 -s'especifica la
data d'inici i d"enllestimen t-, e ls muterials
i colors a emprar... És a dir, qu~ e~ voi i
com, la qual cosa imposa a l'artista uncs
condicions de treball rno lt delimitades. ~s
clar que també era habitual el fenomen de
la subcontractaci6. Els pintors delegaven
l'encàrrec a altres autors. normalment lli
gats al seu taller.
Al traete es podi a establir. per exemple,
que a cadascuna de les escenes d'un retau 
le s'havia d'aplicar pintura blau d'Acre 
un pigment a base de lapislàtzuh que
s'importava d'Orient i s'embarcava en
direcci6 a Europa en aquell antic port- a
algun motiu. Lògicament. cl pressupo'it
determinava la tria de materia! i pigments.
més cars o més barats. i la quantitat que
se'n feia servir. En una comanda modesta,
el blau d'acre podia reservar-se unicament
per acolorir el mantell de la Mare de Déu.
Era molt del gust de la burgesia i l'aris
tocràc ia catalanes -els grans consumidors
d'art. juntament amb I'Església- que el
fons de Ics obres fos daurat. Això cxplica
la seva abundància a la pintura medieval
catalana i el retard de la introducci6 del
paisatge, un fenomen més estès a altrcs
paYsos. És un tret especialment arrelat a la
ciutat de Barcelona. L' ideai era quc es
pintés amb or fi de florf (moneda de
Florència), que era el que llavors tenia el
nivell més pur d'or.
A niveU contractual. el predomini del
client sobre l'artista era total. Amb cabu
da per la coqueteria, lìns i tot: a un con
traete del pintor Llufs B orra~~à e~ pot lle
gir que la comitent -persona que feia
l'encàrrec i que apareixia a l'obra- s'ha de
representar més jove del que és en realitat.
No obstant això, els creadors excrcien
una certa llibertat. La Verge dels
Consellers. de Lluls Dalmau. encarregada
pel consistori barcelonf, n'é~ un exemple.
Tot i que al contraete s'assenyala que cl
fons ha de ser daurat. Dalmau h i pinta un
paisatge. En al tres ocasions s'opta per una
sol uci6 intermèdia. i a l gune~ pinturcs

llueixen un paisatge amb cel d'or.
La reproducci6 d'aquest document, sig
nat el 1443 -l'originai es troba a l' Arx'lu
Hi~tòric dc la Ciutat- s'exposa al MNAC.
La Verge dels Consellers és una obra mes
tra, fcta amb materials de primera quali
tut: or fi dc florf i roure de Flandes com a
supon de la pin tura. fusta poc emprada
amb aquesta finalitat perquè era massa
cara. El contraete precisa que l'au tor
havia de ser ''el millor pintor" que es
pogués trobar. Però -i això és el més intc
rcssant- també indica que els consellers
que surten a l'obra s'han d'assemblar al
mode! rea!. És a dir, Dalmau ha de pintar
els seus retrats. La comanda es va fer en
un moment en què aquesta tècnica estava
força evolucionada. Malgrat això. fins
aquest moment l'aprox.imaci6 al mode!
natura! tan sol!> era una representaci6 tes
timoniai. És el primer cop que una clàu
sula d ' aqucsta mena figura en una coman
da artfstica. De la mateixa manera que en
e l cas del fons d'or, exemplifica com l'ar
tista s'entrena per respondre a les exigèn
cies del client.
Una vegada fet l'encàrrec, normalment
s'establien tres pagaments lligats a dife
rcnts fases de l'elaboracio de la peça. El
primcr d'ells era una mena de paga i sen
yal que es lliurava tot just signat el con
traete. El segon tenia lloc quan l'obra
csmva enguixada i dibuixada. Per a l' ul
tim ,hi havia vàries opcions, fins i tot
podia tenir lloc quan l'obra ja estava
col.locada al seu emplaçament.
Malgrat Ics disposicions, el resultat no
sempre obtenia la conformitat de Ics partS
involucrades. Quan el client no estava
satisfet. apel.lava a l'arbitri de la confra
ria. i uns al tres dos artistes feien una taxa
ci6 de l'obra. Rebien el nom de visraires.
Decidien si s'havia de pimar de nou algu
na escena o utilit:zar un color pactat i no
inclòs finalment. En cas extrem. podien
arribar a demanar la repetici6 de la peça.
Si l'artista no complia els terminis. cosa
que era freqiient. havia d'indemniu.ar el
comitent. l al contrari: si el comitent no
pagava. el creador s'adrcçava al rei per fer
complir el contraete. Hi ha casos a't11ats.
molt pocs, cn què el desacord es produci x
pcrquè l'anista considera que el preu fixat
no es correspon amb la qualitat de l'obra.
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El relaule de la Verge dels
Consellers ( 1443· 1445), de Uuis
Dalmau , és una de /es obres meslres
del fans gòtic del MNAC. La fotografia
correspon o una imatge de l'obra
obons de ser reslourada. Lo
restauracio ha permès recuperor vuil
cenlimetres més de pinturo a la part •
inferior de lo peça (MNAC).
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Taulo centro/ del retoule de la Verge de lo L/et de Cervero,
obro de Romon de Mur; obons de la sevo restourocio (MNAC).
tar-los a Barcelona. La misericòrdia és un
seient fixat sota Ics cadires d ' un cor. Es diu
aixf perquè els canonges, que havien de
passar moltes estones a peu dret durant els
serveis, van demanar permfs -misericòrdia
per repenjar-se als seiems plegats. Hi resta
va un espai semiocult, on els anistes van
tallar una iconografia profana, finsi tot pro
vocativa. Petits reductes de llibenat, les
misericòrdies exhibeixen faules i escenes
satfrique~. una temàtica del tot insòlita al
m6n religiòs.
El !legat Fontana. donat per Pere Fontana
el 1976. aplega tretze obre del correm
intemacional de Lleida i Arag6 que s'exhi
beixen a un extrem d'aquesta mate1xa sala.
d'acord amb les condicions de la cessi6
que obliguen a presentar-Ics en un conjum
(inic. Cal destacar el retau le de Sam Jeroni.
de Jaume Ferrer Il, i diverses obrcs dc Pere
Garda de Benavarre, artista coetani de
Jaume Huguet. A l'e$pai centrai de l'cix es
Lroba una dc Ics novctats pri ncipals de l'ex
posici6 permanent dc gòtic. la sala dedica
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"Consogracio de Soni Agusli", de Joume Huguel. Aquesta peça del retaule
dels Blonquers és uno de /es obres fonamentols del museu (MNAC).

da a Bernat Manorell. La creaci6 d'aqucst
àmbit especffic obeeix tanta la importància
de l pintor com al fet que el MNAC en tin
gui un fons significatiu, d'una qualitat
immillorable.

Una figura enigmàtica
Bemat Martorell representa les tendèn
cies més avançadcs de l gòtic intemacional.
La seva producci6 correspon a la segona
empa de restii. en la qual prevaleix la qua
litat dels acabats per sobre del color, com
succe"ia fins aquest moment. A Ics pintures
de Martorell s'aprecia aquest treball del
detall. de les textures. La seva obra cabdal
és el retaule de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat. La taula centrai es troba al
Museu de Xicago. i quatre compartimcnt~
larcrals. al Museu del Lou\'re. Com a obra
propera a aquesta, el M AC ex posa el seu
reLaule de Sant Vicenç de Menàrgucns.
Manorell és una figura un xic cnigmàti
ca. L'unica obra realment documentada
que ens ha arribat d'cii 6 e l retaule dc

Pubol ( 1437- 1442), que forma part de l
Museu Diocesà de Girona. Els especialis
Les suposen que es va formar a l'escola
tarràgonina, i la seva presència a Barcelona
ja cstà documentada el 1427. A la ciutat. va
haver de posar-se en contacte amb diversos
membres del tallcr de Llufs Borrassà. Però
cl que va marcar la seva carrera va ser una
re laci6 posterior, a inici dels anys trema,
amb els pintors italians Dello Delli i
Ambro~i Salari. Se'l considera autor del
rctaule de Santa Maria del Mar i del de la
Transfiguraci6 de la catedral de Barcelona.
Una de les obres primordials de Martore!!
que que hi ha al museu és el retaule de
Vinaixa. del qual només falta la seva taula
centrai. actualment al Museu Diocesà de
Tarragona. i dos companiments. També
.,·exposa cl Martiri de Santa Uucia. una de
les noves peces incorporades al MNAC
després del seu Lancament.
A la Sala Manorell, un taulell a mb escuts
dc pcdra de diferents confrarie~ de
Barcclona -ferrcrs. sastres. tcixidors. cnr

QC

ni-....er~ ...-. originàri' del convent del Carme
de Barcelona. dcixa con~tància del papcr
que ,·an lenir aque~te~ associacion~ com a
mo10r de la demanda tfobres d'an 1 de la
nova relaci6 comractual que aque~t procés
\3 implicar per al ~ artistcs. En una època
polfticament i ne~table, la noblesa veia min
'"<lr amb freqiiència eb seus recursos i limi
tava els seu'> encà.rrecs artfstics. Le~ con
frarie'>. amb un pes social cada cop més
rellevant. 'an esdevenir Ics grans consumi
dores d'an. Le~ se ves comandes. amb tot,
rC\Crtien en J'e~glé~ia. ja que es lractava
d'obre~ encomanades al~ seus patron~ i
de~tinades als temples. Era habitual que hi
hagués competència per veu re qui sufraga
' a la ca pella rné~ espcctacular.
El darrer periode del gòtic català.
cornprès emre el 1440 i el fina! del segle
XV. segueix . com a 101 Europa, les tendèn
CJe<; difoses de~ del'> Pa'isos Baixos a partir
de robra de Jan van Eyck. Això no impi
deix que en aquest~ anys apareguin algunes
de les pintures mé~ significatives de la
baixa edat mitjana catalana. Els seus
autors. Lluis Dalmau i Jaume Huguet. reu
nits en un mateix àmbit. Aquf es troben
algunes de les joie~ gòtiques del M AC.
La \i>rge dels Consellers. de Dalmau, una
obra cabdal. l'unica de l'artista que s'expo
\a al museu. amb la qual va irrompre a
Barcelona el més pur realisme flamenc. O
Sam Jordi i la princesa i la Consagraci6
del retaule de Sani Agusti. ambdues de
Jaume Huguet.
Sota rinflux de Jan van Eyck es va
imposar de forma progressiva rus de la
pintura a l'oli. tot i que mai no es va aban
donar el tremp. Van ~cr cis dos procedi
mcnts pictòrics més habituals en l'etapa
gòtica. juntament amb una tècnica mixta
que utilitzava ambd6s materials.
Amb Dalmau i Huguet culmina revolu
ci6 de les caracteristiques de la pintura
gòtica. Fidelitat màxima en la reproducci6
de la figura humana. detallisme portent6s
aplicat a mobles. vestuari, paisatge... Llufs
Dalmau. pintor del rei. va entrar en contac
te amb l'an de Van Eyck arran d'un viatge
a Flandes su fragm pel monarca. De torna
da. la casa de la ciutat li va encarregar que
pintés la Verge dels Consel/ers ( 1443
1445). El consistori havia decidit que la fes
"el mi Ilor pintor que es pugui trobar··. com
recull la còpia del contraete de l'obra que
~·exposa en una vitrina adjacent acompan
Y<lda de la reproducci6 d'un dibuix prepa
ratori d'aquesta. un dels pocs que han per
dura! fins als no~tre~ dies.
La tasca de Lluf~ Dalmau no va lenir
conunu·•tat. Dc:,pré!> d'un pe111 parènte!>i 'a
ernergir la figura de Jaume Huguet. nou

Colze de lo reino Mario de Luna, uno de /es
millors moslres cforfebrerio del gòtic
internocionol del museu (MNAC, Borcelono}
pintor del rei. Va fer, per comanda reial. el
retaule de la Capella dc Santa Àgueda.
Dalmau i Martorell van scr els referents
bàsics e n la formaci6 d' Huguet, però. to t i
inscriure's al corrcnt flamenc, la seva obra
no és tan mimètica. El M AC posseeix la
col.lecci6 més imponant d'aquest artista,
del qual mostra prop de 25 taules. Entre
elles, Sanr Jordi i la princesa, una peça gai
rebé mftica, encarrcgada per la famllia
Cabrera. També s'exposen cinc escenes del
retaule de Sant Yicenç de Sarrià.
Jaume Huguet va ser també el pintor de
Ics confraries. Els retaules de Sant Miqucl.
per a la dels revenedors, i de Sant Agustf,
per a la dels blanquers, s6n el testimoni
d'aquesta relaci6 estrela. Amb quasi dotze
metres d'amplada, el retaule de Sani
Agustf és el de major tamany que conserva
el MNAC. Les seves dimensions, la pèrdua
de diverses escenes i el desconeixement de
la disposici6 originai han impedit el mun
tatge d'aquest retaule. Un dels comparti
ments. la Consagracio, es troba entre leo;
obres fonamentals del museu.
Tradicio flamenco a Espanya
La famflia deb Verg6s. que van elabonlr
algunes de Ics escenes del retaule de Sant
Agustf. i l'aragonès Pere Garda de
Benavarre va n ser els o;cguidors de Jaume
Huguet. Les !.C\1!' crcacions ~·exh•beixen
en un àmbit adjaccnt al d'Huguet. Deb

Morededéu i donont, escvlturo onònimo del
segle XV (MNAC, Borcelono}.
Verg6s s·exposa pan del retaule de Sant
Esteve de Granollers. Garda de Benavarre
està representat a mb el Banque1 d'Herodes
i la Mare de Déu de Bellcaire, a més de Ics
obres que formen pa rt de la col.lecci6
Fontana. L'ultim tram del recorregut cro
nològic reuneix algunes mostres de la irra
diaci6 tlamenca a diferents zones de la
resta de la penfnsula. En primer Hoc. le de
Mallorca.
Cac;tella.
Andalusia
Extremadura. on cal destacar una de Ics
poques mostre~ dc gòtic mallorquf del
MNAC: un comp•1rtimcnt del retaule de la
Trinita!, La llwta amh el~ dimoni.1. De l'à
rea peninsular hi ha artistes de primer
ordre. com ara Bartolomé Bermejo. El pin
tor cordovè~. que va rebre el sobrenom de
L'ilineranl. \3 c.le~emolupar la darrera
etapa de la .,e,·a carrera a Barcelon.t. El
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El naixement de la col.lecciO·
El procés histò
ric de formaci6
de la col.lecci6
d'art gòttc del
Museu Nacionat
d'Art de Cata
tunya va comen
çar a gestar-sc a
les primeres dè
cades del segle
XIX. moment en
què es va iniciar
el moviment de
recuperaci6 i conservaci6 del ric conjunt
patrimonial català. molt malmès arra n de
la crema dels convents de l'any 1835. El
voluntarisme inicial es va complementar
amb iniciati ves institucionals. com la
protagonitzada el 1837 per la Reia l
Acadèmia de Bones Lletres, que va sig
nificar la recollida, en el conveni de Sant
Joan, d'un gran nombre d'exemplars
arqueològics procedcnts dels convents
destrui'ts. Set anys més tard. l'espai con
ventual esmentat va ser convenit e n el
primer museu històric de Barcelona.
Entre els variats objectes que els visi
tanLS podien contemplar, hi figurava un
total de 24 làpides gòtiques i vint sepul
cres de diferents èpoques.
En e l mare de l'aparici6 dels primers
espais musefstics, cal apuntar, com a
nucli important amb peces d'art gòtic
que es van integrar al tlarg de l temps en
els museus regiLS per la Junta de Museus.
el Museu Provincia! d'Antiguitats. dirigit
per Antoni Elias de Molins i ubicat a la
capella de Santa Àgata, oo l'any 1867 ja
havien estat traslladats e ls fons de
I'Acadèmia de Bones Lletres. Els fons de
la nova instiruci6, inaugurada en 1880,
van néi xer de l'acord adoptat el 1879 per
la Reiat Acadèmia de Bones Llctres de
Barcelona i la Comisi6n Prov incia! de
Monumentos Hist6ricos y Artfs ticos.
L'any 1888 se'n va publicar el primer
catàleg. La maj oria de les peces catalo
gades procedien dels diversos dipòsits
realitzats per ìnstìtucion com la
Diputaci6; la Reial Acadèmia de Bones
Lletres, I'Associaci6 Artistico- Arqueo
lògica de Barcelona. I'As ociaci6 d'Ex
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cursions Catalana. t la Junta d'Agri
cultura. Industria i Comerç de Bar
celona. Entrc les col.leccions privades
cedides a aque~ta instituci6 de~tacaven:
la de Joan Buxareu, Man uet Yidai
Qu::tdras, Joan Rubi6 dc la Scma o Pau
Mi là i Fon tanats, qui l'any 1883 en morir
i mitjançant el seu germà, Man ue l Mi là ì
Fontanals, va fer donaci6 dels quatre
retrats amb les imatges dels reìs d'Arag6,
obra de Gonçal Peri s Sarrià i Jaume
Mateu. Pel que fa a la col.lecci6 gòrica,
destacaven les restes d'escultura arqui
tectònica procedents de convent<; barce
lonins: escultures de tipus monumental i
decoratiu com les provincnts del convent
dc Santa Caterina i el del Carme, del
convent de San t Francese- figura jacent
de la reina Maria de Xipre-; pinrures tan
significativcs com les dues taulcs ori
ginàries del monestir de Va lt bona de les
Monges i ans de l'objccte com l'urna de
Sant Càndid. peça procedent del mones
tir de Sant Cugat del Vallès.
D'altra banda. a partir de la dècada
dels setanta. es va començar a generalit
zar a Catalunya el fenomen del col.lec
cionisme privai, com una pràctica nascu
da en el context històric que va generar
l'aparici6 del moviment cultura! de la
renaixença. Va tenir especial significaci6
la col.lecci6 del crftic d'art Francese
Miqucl i Badia, e l qual era propìctari de
l'emblemàtica pintura de Sant l ordi i la
princesa. obra de Jaume Huguet.
La creaci6. l'any 1891 , del Museu
Municipal de Belles Arts, va constituir
un episodi molt destacat en l'accì6 de
protecci6 i promoci6 del patrimoni
public català. En aquest espai, ubicat al
Palau de Belles Arts, ocupava un lloc
preemioent la presentaci6 de la Verge
dels Consellers de Llufs Dalmau.
Tanm ateix, el gros del fons gòtic era
encara dèbi l. en un museu format en
gran part per les peces adquirides arran
de I'Exposici6 de 1888.
La constituci6 l'any 1902 de la Juota
Municipal de Museus i de Belles Arts.
remodelada a partir de 1907. com a orga
oisme autònom per a l'administraci6 dels
museus va marcar un canvi d'orientaci6

en la poliuca musefstìca. Aquest perlode
va estar prc~idit per una gran activita'
adquisitiva que va cristal.litzar en un
sensible increment dels fons d'art gòtic.
Particularment notòria va resultar l'acti
vitat de Joaquim Folch i Torres, el qu al,
com a comissionat de la Junta de
Museus, va impulsar tot un conjunt d'ini
ciativcs dc rccuperaci6 patrìmonial.
Aquest procés d'ingressos al museu es
va retlectir e n la guia publicada en motiu
de la inauguraci6 de les dues ales laterals
de l'arsenal de la Ciutadella. seu del nou
Museu d'Art i Arqueologia. el 1915. Hi
figuraven aleshores les destacades taules
de Jaume Huguet. pertanyents al retaule
de Sant Vicenç de Sarrià i que havien
estat dipositades per la Junta de la parrò
quia, un cop clausurada I'Exposici6 d'Ari
Antic, celebrada a Barcelona l'any 1902.
La representaci6 d'art pictòric català ja
havia rebut un impuls notable amb l'ad
quisici6, l'any 1906, a Celesti Dupont
d'un dels laterals del retaule anomenat de
Cardona, obra relaciooada amb el
Mestre de Baltimorc, o les taules d'un
retaule dedicar a Sant Joan Baptista de
Pere Garcia de Benavarri, adqu irides a la
famJ1ia Marquès i Català. En el camp
escultòric, es va comprar a Josep Pasc6
seixanta exemplars d'esculrures en ata
bastre i pedra procedents de Poblet i a
Salv~dor Babra, uncs imatges escultòri
ques procedems de Gerb.
Especialment fructffers van rcsultar
els anys anteriors a 1920. moment en
què es va intensificar el procés de com
pra de béns de titularitat eclesiàstica.
L'any 1918 es va adquirìr al rector del
poble de la Figuera la imatge de rei
transformada en Sant Antoni Abat, atri
bui'da a Jaume Cascalls. Per aquesta
mateixa via van ingressar la major part
de les tau lcs del retau le de Sant Esteve
de Granollers del ta ller dels Verg6s i
Joan Gasc6; el rctaule de Sixena, obra
probabte de Pere Serra: o les sarges de
l'orgue de la Catedral de la Seu d'Urgell.
A la dècada dels anys vim. es van incor
porar al Museu peces clau per a la tra
jectòria e~tilistica de Jaume Huguet, com
s6n la taula de Sant l ordi i la prìncesa i
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el retaule de Sani Agustf de la confraria
dels blanquers. Amb la inauguraci6, el
1934, del Museu d'Art de Catalunya al
Palau Nacional, es va completar una de
les etapes més significatives per a la
història de la fom1aci6 de la col.lecci6
d'an gòtic. El fons reunit al Palau
Nacional va aplegar un nombre total de
1.869 exemplars. A la secci6 gòtica, s'hi
exposava un grup de més de quaranta
taules gòtiques i un nombre destacat
d'escultures i fragments arquitectònics
provinents del Museu Provincia!
d'Antiguitats de Barcelona, el fons del
qual va ser finalment incorporai als
museus de la Junta, entre 1932 i 1933.
Indubtablement, l'adquisici6, el 1932, de
la molt notable col.lecci6 reunida pel
col.leccionista barceloni Llufs Plandiura
va representar un de ls moments més
importants per a la configuraci6 de la
secci6 d'art gòtic.
Del conjunt de més de 1.800 peces,
destacava la presència d'un important
grup de produccions gòtiques, entre les
quals sobresortien exemplars tan signifi
catius com la Marededéu de Sallent; els
fragments del retauJe de Tortosa. de Pere
Serra; el retaule dels Sants Joans de
Santa Coloma de Queralt; el retaule de
Sani Esteve de Gualter, de Jaume Serra;
les pintures procedents d'Estopanyà; la
destacada sèrie de pintura funerària pro
vinent del sepulcre de Mahamud i el
relleu sepulcral de Margarida Cadell.
Amb l'esclat de la Guerra Civil i
secundant una proposta de Folch i
Torres, es va decidir el trasllat a Olot i a
Darnius de !es obres del Museu de
MontjuYc, per tal de garantir-ne la segu
retat. L'acabament de la guerra va com
portar la segregaci6 de les col.leccions
modernes que es van traslladar a la
Ciutadella, on es van agrupar sota el
nom de Museu d'Art Modero. Al Palau
Nacional, un cop retomats, van restar els
fons gòtics que van ser re instal.lats,
sense diferències apreciables amb rela
ci6 a la presentaci6 realitzada per Folch
i Torres, l'any 1934.
Interromput durant un llarg perfode. el
procés de creixement de la col.lecci6
gòtica es va recuperar amb el llegat de
Francese Camb6 (1949). e l qual, tol i
tractar-se d'una col.lecci6 amb un con
tingut d'obres dels perfodes renaixentista
i barroc, va significar la incorporaci6 de

peces tan significatives com les tau les
d'un retaule d'advocaci6 mariana adscri t
a l'activitat de l Mestre de la Madona
Ci ni i e l calze d'argent daurat amb l'escu t
de la reina Maria de Luna, esposa del rei
Martf I'Humà, una de les millors produc
cions d'orfebreria del gòtic internacional
que conserva e l MNAC.
Amb la compra l'any 1950 d'algunes
obres de la col.lecci6 Muiioz -antiga
col.lecci6 Bosch i Catarineu- que havia
estat dipositada en el Museu d'Art de
Catalunya l'any 1934, va ingressar el
retau le de Santa Bàrbara, el qual, proce
dcnt de l'església parroquial de
Puertomingalvo (Terol) constitueix un
extraordinari exemple del gòtic interna
cional valencià. A la mateix col.lecci6
pertanyia un fragment de retau le amb la
representaci6 de l'escena de la Crucifixi6
de Sant Andreu, obra de Llufs Borrassà,
i la taula de San t Mique/ de Soriguerola.
Certament, però, en aquestes dates,
l'ingrés més significatiu va ser l'adquisi
ci6 el 1956 de la col.lecci6 reunida des
de fina! del segle passat pel comte de
Santa Maria de Sants, Maties Muntadas
( 1854-1927), un dels primers col.leccio
nistes d'art antic. La compra d'aquest
contingent d'obra va suposar un sensible
increment dels fons d'art gòtic, més acu
sat en el cas de la pintura. Ca! remarcar
la incorporaci6 d'obres que documenten
l'activitat de figures tan destacades com
el Mestre de Retasc6n, el Mestre de la
Porciuncula, Fernando Gallego, Bemat
Despuig o Ramon Solà Il. Una novetat
que es complementa amb l'obra d'autors
ja representats a la col.lecci6, però que
per la seva especial significaci6 enri
queix aspectes concrets del catàleg d'ac
tuaci6. Aquests autors s6n, entre d'al tres,
els pintors Jaume Huguet, Bernat
Martorell o Pere Garcia de Benavarri.
Un aspecte s ingular de la col.lecci6
Muntades va ser el recull de pintures fla
menques, que constitueix una aportaci6
molt significativa de l'art realitzat a
Flandes durant els segles XV i XVI.
A la dècada dels cinquanta, i anterior
al moment de l'adquisici6 de la col.lec
ci6 Muntadas, va destacar l'ingrés, J'any
1950, del Uegat Apel.les Mestres que va
enriqujr el contingut de la secci6 gòtica
amb dues magnffiques misericòrdies,
pertanyents al cadirat del cor de la cate
dral de Barcelona. obra de Pere San

giada. El mateix any van ser adquirits els
sarcòfags, originaris del monestir de
Santa Maria de Matallana (Valladolid) i
que constitueixçn una singular manifes
taci6 d'escultura funerària peninsular.
L'adquisici6 a la dècada dels seixaota de
diverses pintures murals i elements d'en
teixinat, procedcnts de diversos palaus
barcelonins ubicats al carrer Montcada,
va significar la incorporaci6 al fons d'un
notable conjunt de caràcter profà escas
sament representat en una col.lecci6 on
predomina !a temàtica religiosa. A la
dècada dels setanta, cal rernarcar l'arri
bada, l'any 1970, del llegat Bertrand i la
donaci6, l'any 1976. a càJTec de la sen
yora Pilar Rabal, vfdua de Pere Fontana,
de la col.lecci6 aplegada pel seu marit.
Pel volum d'obra, la col.lecci6 Bertrand
va enriquir l'àmbit d'escultura medieval
en fusta. Pel que fa a la segona, les tret
ze taules donades al MNAC van consti
tu ir una notable aponaci6 per a la
col.lecci6 de pintura gòtica. Majori
tàriament, es tracta d'un grup de pinrures
esti lfsticament relacionades amb el
corrent del gòtic internacional català,
amb noms prou represenlatius com els
de Guerau Gener, Jaume Ferrer Il o Pere
Teixidor.
En els darrers anys, nous ingressos
han inc rementat el fons de la secci6 d'art
gòtic. Per la seva especial significaci6
destaca el dipòsit de la Generalitat de
Catalunya, l'any 1993, de tres sarges
procedents de la catedral de la Seu
d'Urgell; un ingrés que complementa el
conj unt, adquirit a la primera dècada del
segle. Aixf mateix, amb la daci6 de la
col.lecci6 Torello, de l'any 1994. el
MNAC ha enriquit els seus fons amb
una pintura de Jacomart. Un any més
tard, la daci6 de la col.lecci6 Torres ha
significat l'entrada d'un compartiment
pertanyent al retaule de Santa Llucia,
obra molt notable de Bernat MartoreU.
Finalment, en l'apartat d'adquisicions,
cal anotar la compra d'un trfptic de la
Mare de Déu de la Llet atribuYt al taller
del pintor italià Antonio di Francesco.

Maria Rosa Manate
f rancese Ruiz i Quesada
Francese Miquel Quilez
Conservodor• de lo collecci6 d'ori gòric del MNAC
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*Naixement de Sont Joan Boptista*, de Bemat Martore/l.
Retaule dels Sonts Joans de Vinaixo (MNAC}.
Museu Diocesà de la ciu tat conserva la que
es considera la seva obra més important, la
Pietat Desplà. El MNAC exhibeix dues tau
Jes de Bermejo de gran qualitat: Resurrecci6
i Crist dtmtllà a /'infem. juntament amb
l'Epifania de Fernando Gallego i algunel>
tali es.
Al llarg de tot el perfode gòtic, era habi 
tual que els pintors fessin dibuixos per atei
xits, tapissos i brodats. També van pintar
sarges, teles amb què es recobria l'orgue als
temples. A l'àmbit del Mestre de la Seu
d'Urgell hi ha diverses sarges i taule~ fetes
per aquest autor anònim. que s'utilitzen per
il.lustrar com els an istes adequavcn !es
seves tècnique~ i el seu llenguatge a la fun
cionali tat exigida a J' obra d'an. Els olis
sobre taula tenen la minuciositat pròpia d'u
nes peces que podien ser admirades de prop.
En contrapo!.ici6. les sarges ~·havien de
contemplar a una distància considerable. Per
fer-les comprensibles. s'ampliava el seu for
mat i es pintaven amb tintes planes. panint
d' un concepte més ~intètic.
La col.lecci6 d'an valencià s'ha cnriqu it
amb la incorporaci6 de la Santa Margarida
dc Jacoman. un dcls millors pintor~ d' aqucll
moment que lìns ara no estava reprcsentat al
museu. Jacoman va treball ar a Nàpob. de\
d'on va ser cridat com a pintor rcial per
A l fon~ el Magnànim. L'obra ~·e~po!>.! a la
sala dedicada a la innuència namcnca a
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*Sont Fobiò* (1 494}, de Miguel
Ximénez (MNAC, Borcelono}.

València i Amg6. És l'unic àmbi t perimetral
que no està dedicat a Catalunya. a causa de
la imponància d'aq usta col.lecci6 ah fons
del M NAC. S'hi exposen dos retaule~ sen
cers de Joan Reixac. eb de l'Epifania i Santa
Ursula. i el conjunt de Sant Joan Bapti'lta.
Sant Fabià i Sant Sebastià, de Miquel
Ximénez.
La visita a la secci6 gòtica de l MNAC
conclou amb quatre àmbitS monotemàtics,
separats del dbcurs cronològic quc, tret de
la sala d'art ci vii, segueix la resta de l'expo
sici6. La inclusi6 d'aquestS espais té com a
finalitat aprofondir en certs aspectes cultu
rals i sociològics del periode a partir de Jes
caracterist ique~ de la col.lecci6. El primcr
d'ells permet seguir J'evoluc i6 del rctrat a
través de la figura del donant, que apareix
amb actitud piadosa a Ics obres. És un tema
present alllarg de tot el discur:.. però aqul és
l'argument d'una renexi6 més profunda
desplegada al voltant de peces de diverses
èpoques i procedèncìes.
Un altre element d'interès és la vi trina
d 'orfebreria religiosa, la peça més significa
tiva de la qual és el calze de la reina Maria
de Luna. dawda pcls volts de J' any 1400. I
de J'evoluci6 generai del retrat a l'exclu:.si
vament escultòric. que s'atura al m6n fune
rari. Els difunt) es representen a la cobena
dels sarcòfags dc pedra. en una atlm1aci6
progressiva dc la mdividualitat. A J'àmblt hi

Una pintura emblemàtico: •Sont Jordi i la
princesa·, de Joume Huguet (MNAC}.
ha alguns exemples d'aquesta tipologia, aixf
com scpulcres (d'Hug de Cardona, de la
famflìa Ardèvol), relleus (enterrament de
Margarida Cadell). i estàtues jacents.
L'àmbit d'e cultura mariana estrangera,
amb obres de tot Europa_ posa de manifest
la transcendència religiosa que va tenir la
Mare de Déu a les ans des de fina! del segle
xm, relacionada amb el procés d'humanit 
zaci6 de la tigura de Crist. Si al romànic era
el j utge, el pan tòcrator solemne, a l'època
gòtica es para atenci6 als diferents episodis
de la seva vida. El Calvari. la Redempci6 i
la infància s6n motius freqiientS a les obres.
Aquest canvi privilegia la imatge de la Mare
de Déu, que es representa en una actitud
sol.lfciw envers el Fili.
La pi ntura tl amenca o hispanofl amenca a
cavall entre els segles XV i XVI constitueix
ja el pont capa l'et.apa renaixentista. segi.Jent
fase del projecte del MNAC. Les dues ulti
mes sales de la secci6. buides a l'actualitat,
s'han reservat per l'art del Renaixement.
que, d'acord amb les necessitats espacials
de les coi.Jeccions. podria limitar-se a
aquestes sales o prosseguir al pi ~ supcrior
del Palau Naciona l. on s' instal.larà a conti
nuaci6 el Barroc.

Felicia Esquinas
Reproducxoons ~ fOiogrol.c del MNAC

Col-os/Sogro>IO/Mendo
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L'exposicié> permanent d'art gòtic s'ha distribuW en vini àmbits, cinc d'el/s monotemà
tics, i la resta, cronològics. A la sala s'exhibeixen 180 pintures sobre /aula -correspo
nents a 169 con;unts pictòrics-, tres con;unts de pinturo murai, 38 tal/es de fusta, 11 O
escultures en pedra, 2 escultures en terra cuita, 48 ob;ectes, 46 /oules de sostre i 11
sarges, sèries que poden experimenlar alguna modificacié> d'ultima horo. Juntomenl
amb el gràfic, B.MM publica una seleccié> de /es peces més significatives de la mostro,
documentades en fitxes que especifiquen /'àmbit on s'exposa cada obra.
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Pintures murols del Palau Aguilor
de Borcelono.
Mestre de lo Conquesto de
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Primer terç
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XIV.

5. W. DE CRIST
(AMBITS~S)

Mestre de Soriguerolo.
Finol del segle Xlii.
Atribu'it o
Joume
Coscolls.
Cop al
1350.

Cercle de
Joume
Coscolls.
Mif\on
seg e XIV.
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Proboblement,
Ròmul de Florèncio .
Capa 1350-1370.
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Mestre de Santo Coloma de Querolt.f
Cop o 1356-1366.
(Abans de la restouroci6)
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Cercle d'Arnou Bossa .
Capo 1345-1349.
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Mestre de Sixena . Probablement,
Pere Serra. Cap a 1362-1375.
(Abons de lo restouraci6)

#"

•

•

t

4

\

.

'

. ''•

·.

f

~··

~

::.........

-, ....'

.

.

Misericòrdia de cadirot de cor.
Pere Songlada.
Entre 1394-1399.
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Procedent del
retoule major
de l'esglésio
de Santo
Mario del
monestir de
Santes Creus
(la Conco de
Barberò).
Guerou Gener
i Uuis
Borrossò.
1403-141 1.

Gonçal Peris. Cap a 1415-1425.
(Abans de la restouroci6)
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Bernal
Martoreli.
Capa
1435-1 440.

Retaule dels Sants Joons de Vina ixa.
Bernal Martorell.
1434-1435.

lluis Dalmau . 1443-1445.
(Abans de la restauraciò)

Retaule de
Sani Esteve de
Granollers.
Taller dels
Vergòs.
1491/95
1500.
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1463
1486. _j
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Fernando
Gallego.
Capa
1480.
1490.
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Atribu'ida al
Mestre de la
Seu d'Urgell.
Cap al
1490.

29.. $AN}A MARGARIDA
(AMBIT 16)
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Retaule de
l'Epifania.
Joan
Reixac.
Cap al
1465.

Sarja. Atribu'ida al Mestre
de la Seu d'Urgell.
Cap al 1490

------------·.....1

Miguel Ximénez.
1494.

Jacomart.
Capa
1451-1458.
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Anònima.
Segle XV.

L

Anònima . Cap a l 1400.

Atribu"lt al Mestre
de l'Epifania d' Anvers.
Primera meitat del segle XVI.

lribu'ida a Pere Moragues. Segle XIV.
(Abans de la restauraci6)

Anònima .
Primera
meitat del
segle XIV.
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THE ART OF REFINEME NT

by Felicia Esquinas
With the inougurolion of the
permonenl exhibilion of Gothic art
al the Musev Nocionol d Art de
Ca!olunyo (MNAC) al the-end of
July 1997, the public will hove the
opportunity lo discover o rich and
creative period in the hislory of
Cotalan art, running from the end of
lhe 13th century lo the l 5th century.
While the MNAC s Gothic collec
lion perhops locks-such oulslonding
individuai pieces os lhe specloculor
opses lhol ore the focol poinl of the
Romonesque exhibition, il neverthe·
less includes the largest collection of
works by the poinler Joume Huguel
ond an excellent collection of works
by Bernot Mortorrdl, olang with
such noloble pieces os the Verge
dels Consellers, by Uuis Dalmou,
ond Soni Jordi i lo princesa, by
Huguet. These ore the leoding figu·
res in the collection. lt is by no
meons, however, limited lo these

few prime exomples but includes o
wide ronge of vorying ori forms ond
ortists, in o current thot reploced the
hierotic forms of the Romonesque
period with o more humon istic
vision strongly reAecting the vigour
of everydoy life. Dvring the loter
Middle Ages, deloils were worked
with virtuosity ond portraits, the
depidion of the humon foce, were
one of the greot ortistic ochieve·
ments of the lime. In Calolonio, os in
the resi of Europe, Gothic art lollo
wed the slondards lhol spreod from
France, Flonders ond ltoly end exer·
ted o conslonl inAuence throughoul
the entire period.
The permonent exhibilion al
Gothic art compleles the Medievol
section al 1he project far remode·
lling the MNAC. lts cosi, Pto. 703
million, wos funded in equol ports
by Borcelono_s Town Council, the
Autonomous
Government
of
Cololonio ond the Minislry ol
Culture, whose continued porticipo·
lion in the budget ol the projecl wos
cruciol lo bringing the renovotion of
the musevm successfully lo compie

tion. This new seclion comprises
427 works selected from lhe more
lhon 1300 thol moke up this collec·
tion. Most of the works ore pointings
on ponel ond sculplures, bui there
ore olso murai end fobric pointings,
wooden figures ond~ ronge
al jewellery ond
objects.
The exhibilion is noi imiled stricrly
lo Cotolan art, but olso shows the
mutuai inRuences Flowing between
Cotolonio, Arogon end Volencio,
olang with some relerences lo the
resi of lhe lberian peninsulo ond
Europe. Thus, the opprooch follo
wed is one meonl lo moke lhe masi
of the chorocleristics of o collection
where locol works ore lo be found
side by side with foreign ones,
where religious ori predominotes
aver seculor art ond, with reference
lo formots where pointing an ponel
as much more obunclandy represen
led thon ony ather lechnique. 'The
MNAC s collection, with its vorious
gops, ~ noi liJive on exoct pictu·
re of the developmenl o/ Gothic
art: occording to Francese Ruiz,
curator of museum_s Gothic ori sec·

tion. "lt is, however, o very rich
collection. While the Romonesque
collection is limited lo o very speci·
fie gcogrophicol areo, the Pyrenees,
with no works from other importont
locoles, such os Borcelono_s cothe
drol, the Gothic collection is much
more diverse. There are works from
differenl ports of the country ond il
therefore gives o more representoli·
ve view ol the period:
Visitors lo the musevm will lind
some ralher importonl novehies.
One ol them is o hall dedicoled
exclusively lo the work of Berna!
Marlorell, one of lhe leading
Cololon exponenls
of the
lnlernotionol Gothic style. Another is
lhe interprelolions given lo the
moleriol lhol throw o new lighl on
certoin ospects, such os the inlro·
duction ond dilfusion ol lhe
lntemolionol style through Volencio.
Visilors con olso view far the firsl
lime the new pieces thot hove been
odded since dosure al the musevm
in 1990, the most outstonding of
these new odditions being the
Martiri de Santo Llucio, by

Mortorell, ond Santo Morgorido, by
the Volencion pointer Jocomort
Tne Gothic section is locoled in
the righl-hond wing of lhe Polou
Nocionol ond occupies olmosl
3,000 squore metres, symmelricol
with Romonesque section. As in thc
cose of the fotter section, it hos bcen
instolled in occordonce wtth the pro·
jed drown up by the ltolion orchitect
Goe Aulenli.
The work required for this insto·
llotion wos more complicoted thon
thot corried out on the Romonesque
wing. Aside from consolidoting the
spoce, the first Roor hod lo be dis·
montled ond deoned ond the cupo·
lo covering lhis pori of the building
hod lo be strengthened, o process
thol hod noi been plonned ongi·
nolly As for lighting, o nolvrol
ombience wos diosen, free of spe·
ciol effects ond consistent throug·
hout, with no dired spotlights on the
works themselves.
The tronsition lo Gothic ort in
Cotolonio wos o slow process, cho·
roclerised by the persistence of
Romonesque forms. Tnc new style
mode its oppeoronce in thc midst of
on economie upsurge. Cities wcre
growing ond civilion society wos
becoming ever more infl uentiol ond
beginning lo orgonise itsell inlo lhe
brotherhoods thOt were the forervn·
ners of the guilds of the 16th cen·
lvry The urbon nobil ity joined the
court in the role of potron ol the
orts Beginning in the 14th cenlvry,
the spreod of civilion orchiteclvre
served lo liberate the orts from
strictly religious cirdes ond the
potentiol for decorotion of the ncw
inlerior spoces stimuloled the pro·
dvction of furnishings ond the cfeve·
lopment of o wide rongc of techni·
q ves.
"Seculor ori wos porticulorly
importont, even crvciol, dvring the
Gothic period," sloles Mario Roso
Monale, curolor of this section of the
MNAC. Tnis is perhops whot diffe·
rentioles it most frorn the preceding
Romonesque pcriod. The museum,
however, hos few exomples lo offer.
For this reoson, ond lo stress the
importonce of this side of the genre,
the exhibition opens with o grou·
ping of the most significont seculor
works in the collection, without
regord lo their chronologicol order.
Tne most outstonding pieces here
ore the muro! pointings depicting
the conquest of Mojorco, o frieze
from the Polou Aguilor · which
currenlly houses the Picosso
Musevm · in Borcelono, o seculor
work doting from the end of the
13th cenlvry wilh o rother unusuol
theme for the time, norroting os it
does hisloricol events.
Tne rest of the exhibition con·
sists of religious ori, guiding visitors
through o chronologicol itinerory
thot ftnolises in fovr stngle-theme
oreos. Cotolon Gothic ort wos do·
sely linked lo the rest of Europe,
which served os o conslont point of
reference for two hundred yeors
The firsl oppeoronce of Gothic ort in
Cotolonio dotes from the end of the

13th cenlvry In the exhibition, this is
preceded by o smoll grouping of
pieces from the beginnings of the
Gothic period in Arogon, (ostile
ond Novorre The oltor screens of
Sonto Ùrsulo, from Cosbos
(Huesco). ond Sont Pere Màrti r, o
work ossocioted with Borbostre ond
Sixeno, from Arogon, ore presented
os exomples of the development of
lhe reloble, one of the greotesl
inventions of the Goth~e styfe. The
word reloble ts of Romonce origm
ond refers to its plocoment behind
the oltor. The objecl come inlo being
when ollor screens, decorative ele
menls ploced horiz.ontol(y in front
lhe oltor, olso begon to be ploced
behind il. The imporlonce of reto·
bles tn Cotolonio is onologous lo
thot of sloined gloss in Fronce. The
wolls of French buildings were
increosingly rierced with openings
in the form o windows of slone tro·
cery ond polychrome gloss lhot
decoroted the interior with colour.
Cotolon orchotectvre, however, is in
o southem style thot ploced less
emphosis on lighl ond thorefore ten·
ded lo the use of o dilferent type
decorative element.
lt is the norrotive intent of rolo
bles lhot sels them oport from the
symbolic ond metophoric conteni of
Romonesque ort. lhe ortisls needed
room to tell the slory ol tke life of
Christ, of the Mother of God or of
the soints ond where iniliolly rclo·
bles were roughly tlhe some si:.c os
the origino! oflor screens, they gro·
duolly become lorger ond lorgcr. By
tlhe second holf of the 15th cenlvry
this process hod reochcd its hcighl
ond retobles were toking on whol
could olmost be colled gigontic pro·
portions.
Tne origins of Gothic pointing
hove been troced lo French stoined
gloss troditions. This is the so·colled
Fronco-gothic or lineor Gothic, with
the heovy lines defining the figures
seemingly inspired by tlle leod slrips
thol fromed the designs ìn windows.
Tne Soriguerolo Soni Mijuel
ohor screen, doting from the osi
quorter ol the 13th cenlvry, is the
masi outslondìng piece exhibited ot
the MNAC from the beginnings of
Cotolon
Gotlhic.ln the two rooms dedico·
ted lo 14th cenlvry sculptvre, visi·
tors will see o very chorocteristic
form of Cololon ort from thot lime,
the stone reloble, represented here
by the Verge i Soni Anioni retoble
from Gerb, which, oltlhough il is
perhops noi omong the finesi exom·
ples of tlhe genre, is lhe only com·
plete one in the museum_s collec·
tion
Also interesting ore the lour
Apos~es, from Gondio, omong tlhe
few exomples of Gothic sculplure
opplied lo orchitectvre exhibited in
the musevm, ofong with severo! very
fine pieces ottributed to the leoding
sculplors of the period: Joume
Coscolls, Bortomeu de Robiò, os
well os vorious works from the old
Conveni del Carme in Borcelono,
probobly by Jordi de Dév From the

second thord of the l 4th cenlvry
unlil the end of the 15th century.
Cotolon pointing wos porticulorly
inlluenced by ltofion styles. This wos
not stric~y o one-woy interchonge
bui rotlher, os the curotors of the
Golhic section ol thc MNAC point
out, wos chorocterised by the move
ment of orllsts ond works between
the two oreos, fovoured by the
exponsionisl politics in the
Mediterroneon ol the time. Aher
visiting lloly, Ferrer Bosso, who
pointed the frescoes in the chopel of
Soni Miquel in the Pedrolbes
Monostery, worked in Borcelono
ond developed o synthesis ol the
ltolion Gothic style. ltolion mostcrs
were olso working in Cotolonio ot
the lime.The exhìbition focuses on
ltolion influcnce an locol styles
through works linked lo the style
develOped by the Bossos · Ferrer
ond his son Arnou · ond by the
Moster ol Boltimore. The MNAC
exhibits severo! fundomentol poin·
tings from this period, svch os the
Anuncioci6 ond Epifonio ponels by
the Mosler of Soltimore.
Witlh the cleotlh of both Bossos,
oround 1348, ol the lime of one of
the first mojor outbreoks ol the Block
Plogue in Colofonia, Romon
Deslorrents succeeded Ferrer Bosso
os the King s pointer. He wos in tum
svcceeded by the Serro brothors,
Joume, Pere, the outstonding mem·
ber of the grovp, ond Joon, who
mode their inRuence feh in Volencio,
Arogon ond Roussillon. The
musevm exhibits o Destorrents Sont
Mociò, the Virgin ol Sollent de
Sonoujo (ononymous) ond scverol
pieces from the Serros_ studio. The
Sixeno retoble, ottributed lo Pere
Serro, iso porticulorly representoli·
ve piece.
The first holf of the 15th century
scrw consolidotion of the very homo·
geneous internotionol style origino·
ting in lhe Netherlonds, Milon, Poris
ono tlhe Duchies ol Berry ond
Burgundy. This is courtlv ori, extre·
mely re~ned ond highly expressi·
ve.ln pictoriol ort, Vofencio wos lhe
leoding nvcleus in loking up tlhe
tendencies ond one of tlhe centres
through which new style mode its
presence fell The new exhibition
ploces more emphosis on this
region, with works by the
Volcncions Gonçol Peris (tlhe Santo
from
Bòrboro
retoble
Puerlomingolvo). Joume Moteu ond
lhe Moster of Retosc6n (El beso de
Judosl
Works in tlhe lnternotionol
Golhic ond Flemish styles, the two
pinnodes of Cotolon Gothic, toke
up the whole of the crosswise por·
tion of tlhe wing. Al the forefront ore
Bernot Morlorell, Uuis Dolmou ond
Joume Huguet, the three leoding
exponents of Cotolon pointing from
the second quorter of tlhe 14th cen
tury lo the end of the l 5th century.
The pointers Lluis Borrossò,
Rornon de Mur, Guerou Gener, Joon
Motes ond Joume Cirero sum up the
initial phose of lnternotionol style in
Cotolonio, oli of them representcd

new

in the museum, olang with otlher
ortists: the poinler Bemot Despuig,
ortists of the Gerono school such os
Joon Antig6 ond Honorol Borrossò
(the Sont Joon oSoni Esteve reloble)
ond the scvlptors Pere Songlodo
ond Pere Joon Among the works on
show is o mosterpiece, o side pone!
of the Sontes Creus retoble (1 407•
1411 ). with scenes of the Notivity,
Saint John the Boptist ond, the
Resurrection. The two upper seoloons
belong lo the Fontono Collection.
The work wos commissioned lo Pere
f>erro, continued by Guerou Gener
ond finished by Uuis Borrosso
The MNAC hos few exomples of
sculptvre in the lnternolionol ctyle,
but the ones il hos ore porticulorly
rcpresentolove, such os the two
Misericordies by Pere Songlodo
lrom the Borcelono cothedrol, ond
doting from the end of tlhe 14th cen·
tury. Pere Songlodo wos one of tlhe
li rst lo work in the lnternotionol style
in Borcelono, frorn where it then
spreod lo the resi of Cololonoo. His
stvdio worked on the Choir al the
Borcelono cothedrol, o projecl
where o number of yovng ortists
who loter wenl on lo become mos
lers in their own right were lroincd,
for exomple, Pere Ollé Peric6, who
produced the reloble far the VK col·
hedrol, ond Anioni Conet.
A misericordia is o fixed seol
ploced undemeotlh the seots in o
Choir. lts nome comes from the per
mission (misericordia) requested by
the choir members, who hod lo
slond for long periods during the
Moss, lo resi ogoinsl tlhe folded up
seots. This providcd o semi-hidden
surloce, where ortists corved witlh
on oconogrophy thol is profane ond
ot times provocotive lhese miniotv·
re redoubts al creative lreedom
illustrate fobles ond sotiricol scenes,
tlhoroughly unusuol themes on reli·
giovs ori.
The Fontono Collection, beque
othed by Pere Fonteno in 1976,
contoins thirteen works on the
lnternotionol style lrom Lerido ond
Arogon, gotlhered ot one end ol tlhis
holl, in occordonce with the condi·
tions of tlhe donotion lo the effect
thot they presented os group.
Oulstonding here ore the Sont
Jeroni reloble, bv Joume Ferrer Il,
ond vorious wor~s by Pere Gorcio
de Benovorre, o contemporory of
Joume Huguet.
In the centre of the crosswise
section is lo be found one of the
moin novehies ol the permonenl
Gotlhic exhibition, the room dedico·
led lo Bernol Mortorell. Tnis specific
section wos creoted on account of
the pointcr_s importonce ond olso
ol the foci that the MNAC hos o
si:.eoble collection of his works, oli
ol them ol the highest quolity
Bernot Mortorell embodoes tlhe
mosl odvonced ochievements in the
lnternotionol Gothic style. His works
correspond lo tlhe second phose in
the developmenl of the styfe, where
perfedoon of finish took prevolence
over the use ol colour, which hod
until tlhen.
been dominont

Mortorell_s poinlings show th1s
m1nute oltention lo detoil ond textv
re His mosterwork is the Soni Jordi
retoble from the Palau de lo
Generolitol. The centrai ponel of the
work is in the Museum of Chicago
ond faur side comportments ore in
the Louvre. As on onologous work,
the MNAC hos his Sont Vicenç reto·
ble lrom Menòrguens.
Mortorell is o rother enigmotic
figure. The only work thot con be
documentolly oHributed lo him is tho
retoble from Pubol (1437· 1442), in
the Dioceson Museum of Gerano
He is believed to hove done the reto·
ble from Santo Moria del Mor ond
the Tronsfigurociò retoble from the
Borcelono cothedrol. One of the
masi importonl works 1n the
museum s collection is the retoble
from v;;oixo, which is only missing
the centrai ponel, ot present in the
Dioceson Museum of Torrogono,
ond two comportments. Also exhibi·
ted is the Martiri de Santo Llucio,
one of the new pieces ocquired by
the MNAC ofter its dosure.
As in the resi of Europe, lhe
finol period of Cotolon Gothic, from
l 440 to the end of the 15th centvry,
followed the tendencies thot spreod
from the Netherlonds under the
1nAuence of the work of Jon von
Eyck. This period, nevertheless, sow
prodvction of ~ome of the most ouls·
tonding pointings of the Late Middle
Ages in Cotolonio. These pointers,
Lluis Dolmou ond Joume Huguet,
worked in the some cirdes. Here ore
lo be found some of the greotest
works in the MNAC s Gothic collec·
tion, such os the Vergc dels
Consellers, by Dolmou, o moster·
work ond the only one of his poin·
tings exhibited ot the museum, mor·
king the arrivai in Borcelono of pure
Flemish reolism, or Sont Jord1 i lo
Princeso ond the Consogrociò from
the Sont Agusti retoble, both by
Joume Huguel.
With Dolmou ond Huguet, the
dcvelopment of lhe chorocleristics of
Gothic pointing reached ils peak.
Here we find the greotest expressi·
veness in representotion of the
humon figure, with prodigious
oHention lo detoil in lumishings,
costume, londscopes, etc. Lluis
Dolmou wos exposed lo Von Eyck_s
work during o visi! lo Flonden ,
where he wos seni by his potron, the
King. On his retvm the town council
commissioned him lo poinl lhe
Verge dels Consellers (1443· 1445).
The council hod decided to commis
sion the work lo "the best pointer
thot moy be found", occording lo
the copy of the contraci thot is exhi·
bited in on od/·acent showcose
olang with o pre iminory skelch of
the work, one of the few thot hove
survived.
Uuis Dolmou s coreer wos o
brief one After o ~hort interlude, he
wos succeeded os pointer lo the
King by Joume Huguet. By royol
commission, Huguet pointed the
retoble from the chapel of Santo
Àgueda The MNAC_s collection of
his pointings is unrivolled, with

some 25 ponels an exh1bition,
omong them Soni Jord1 i lo
Princeso, an almost mythicol piece
commissioned by the Cobrero
fomily, whose orms ore preserved
on the back of the ponel. The exh1
bition olso indudes five scenes from
the Soni Vicenç reloble from Sorriò.
Joume Huguet olso pointed far
the brotherhOOds. The Sont Miquel
retoble, pointed for the retoilers_
brotherhood, ond the Soni Agusti
retoble, pointed far the tonners
brotherhood, ore prime exomples al
this fruitlul relotionship. Measuring
almost twelve metres ocross, thC
Soni Agusti retable is the lorgest 1n
the MNAC. Owing lo severo! m1s·
sing scenes, its grandiose dimen·
sions ond the foci that the or~g1nol
composition is unknown, it hos noi
been possible lo reconstruct il One
compo rtments,
the
of
its
Consogrociò, is one of the
museum_s most prized works.
The Vergòs fomily, who produ·
ced several of the scenes moking up
the Sont Agusti retoble, ond the
Aragonese Pere Gorcio de
Benovorre, were Joume Huguet_s
successon. Their works ore shown
1n on area next lo the one dedicoted
lo Huguet, with o portion of the Soni
Esteve reloble from Gronollers, by
the Vergòs fomily, ond the Bonquet
de Herodes ond the More de Déu de
Bellcoire, by Gorcio de Benovorre
The fino! portion of the chrono·
logicol progression brings together
vorious exomples of Flemish inRuen·
ce in different oreas of the resi of the
lberion peninsula. Firstly, in
Mojorco, Costile, Andolucio ond
Extremoduro, with the significont
presence of one of the few exomples
of Mojorcon Gothic in the MNAC, o
comportment from the Trinitot reto·
ble, Lo lluito omb els dimonis The
peninsulo is also represented by
leoding ortists, such os Bortolomé
Bermejo. This Cordovon pointer,
nicknomed The Wonderer, worked
in Borcelono during lhe finol pori of
his career. The city_s Dioceson
Museum hos what is considered to
be his greatest work, lhe Pietot
Desplò. The MNAC hos two exce·
llent relobles by Bermejo on exhibi·
tion: Resurecciò and Crisi dovollò o
l_infern, olang with the Epifania by
Fernonclo Collego
The museum s colleclion of
Volencion art ho~ been enriched
wi lh the oddilion of Santo
Morgorido by Jocomort, one of the
greatest pointers of the lime ond
unrepresented, until now, al the
museum. Jocomort worked in
Naples, where he wos colled os
court pointer by Alfons cl
Mognònim. His work is exhibited in
the room dedicoted lo Flemish
inRuence in Volencio ond Arogon.
The visi! lo the MNAC s Gothic
section ends in four thernoi~e areos
The first follows the devefopment of
portroit pointing through the figure
of the potron, shown in the poin·
tings in o pious pose Th is is on ele
meni common throughout the whole
exhibition, but is focused on here in

greater detoil, in works from dMe·
reni periods ond ploces
From the portroit we then move
on to sculptvre, ond then lo funerory
art The dead were depicted an the
covers of slone sorcophogi with on
mcreosing sense of indiv1duolity.
Severo! exomples of this sort of
work ore shown here, along wilh
sepulchres, rel iefs ond recumbent
stotues.The areo dedicotcd lo sto·
tues of the Virgin, with works from
different porls of Europe, evidences
lhe religious imporlonce of the
Mother of God in the orls from the
end of the 13th centvry on, reloted
lo the process ol the humonisohon
olthe ligure of Christ
Flemish and Hispono·Fiemish
pointing from the end ol the 15th
centvry ond the ~inning of the
16th centvry morks the tronsition to
the Renoissonce, the next phose in
the MNAC_s project. The lost two
holls in this section, currentJ unoc·
cupied,
ore
reserve
far
Renoissonce art, which, depending
on thc spotial requirements ol the
vorious collections, moy be limited
lo this areo or moy continue on the
upper Roor of the Palau Nocionol,
where the Boroque collection will
loter be located.

HISTORY OF THE GOTH IC ART
COLECTION

by Mor ia Ro so Manote,
Fra ncese Ru iz i Quesoda and
Francese Miquel Quilez, cura·
tors of the Gothic Art
Colleclion of the Museu
Nocionol d_Art de Catalunya

The historicol process by wh1ch
the Gothic Art Collection of the
Museu Nocionol d Art de
Cotolunyo come into being begon
lo toke shope during the initiol
decodes of the 19th century, o lime
thot sow the commencement of
efforts to recover o nd preserve
Cotolonio_s rich heritage, which
hod suffered severe domoge when
the convents ond monosteries were
burned in 1835. These initiol indivi·
duol efforts were then furthered by
officiol iniliotives, os in 1837 when
the Reiol Acodèmio de Bones Uetres
collected o lorge number of orchoe·
ologicol pieces from the convents
ond monosteries thol hod been des·
troyed, in the Conveni de Soni Joon.
Seven yeors loter, this conveni
collection become Borcelono s first
historicol museum. Among the pie·
ccs an disrloy to visitors, there were
o totol o 24 Gothic grovestones
ond 20 sepulchres from differing
periods.
In rhe context of the oppeoronce
of the fmt museums, worthy of men·
tion os an impor1ont nudeus of
Golhic worlcs thot would, aver thc
yeon, be odded lo the collections of
the differeot museums controlled by
the Museums Council, is the Muscu
Provincia! d_Antiguitols, direcled by
Anioni Elios de Molino ond locoted

1n the Chopel of Santo Agoto,
where the works collected bY the
Reiol Acodèmio de Bones Lletrcs
hod been moved in 1867
Among the private collect•ons
donoted lo this museum were those
belonging lo Joon Buxoreu, Monuel
Vidoi·Ovadros, Joon Rubiò de lo
Serno ond Pau Milò i Fontonols,
who orronged with his brother,
Monuel Milò i Fontonols, for dona ·
tion, alter his deoth, of the lour por·
troits of the Kings ol Arogon, the
work ol Gonçol Peris Sorriò ond
Joume Moteu. Worthy ol note in the
Gothic collection were the stone
orchitectvrol pieces from the
Borcelono convents ond monoste·
r~es, monumento! and decorotove
sculptvre from the Santo Caterina
ond Carme convents ond the Sont
Francese monostery · the recumbent
figure of Oveen Mory of Cyprus ·
olong with such outstonding pom
tings os the two ponels from the
Vollbono de les Monges monostery,
ond objects such os the urn ol Sont
Còndid, from the Sont Cugot del
Vollès monoslery
Duri ng the decade of the
1870s, the proctice of collecting
become widespreod in Cotolonia, o
proctice tho1 wos barn ond grew 1n
the hisloricol context thot led lo rhe
lormotion of the cultura! movement
thot took shope os the Renoixenço
The collection gothered by the art
critic Francese Miquel i Bodio,
owner of the emblemotic pointing
Sont Jordi i lo Princeso, by Joume
Huguet, wos porticularly note·
worthy.
The creo tion of the Museu
Municipol de Belles Artes in 1891
wos o key event in the prolechon
ond promotion of Cotolonio_s heri·
toge. Locoted in the Palau de Belles
Artes, one of its centrai pieces wos
the Verge dels Consellers, by Uuis
Dolmou. Nevertheless, its Gothic
collection wos stili onything but
cxtensive.
The formolion in 1902, ond
subsequent reorgonisotion in 1907,
of the Municipol Museums ond Arts
Council os an outonomous institu·
tion responsible for the city s
museums, morked o chonge in the
dire<:tion token by the policy on
museums ond led lo subslonhol
odditions ol the Gothic collect1on.
The efforts of Jooquim Fokh i Tomes,
who, os Commissioner of the
Museums Councilled o series of 1ni·
tiotives far heriloge preservohon,
were porticularly importont.
These odditions lo the
museum s collection ore reflected in
the guid~book published in 1915,
an the occosion ol the inougurotion
of the two loteral wings of the
Citvodello orsenol, then housing the
new Museu d_Arl i Arqueologio
The collection included the outslon·
d1ng ponels pointed by Joume
Huguet, elements of the Sont
Vincenç de Sorriò retoble.
Cotolon pointing begon to toke
an o much more significont presen·
ce with the ocquisition of one of the
loterol panels of 1he so colled

Cardano retoble, o work linked lo
the Moster of Boltimore, from Celesti
Duponl, in 1906, ond the ponels of
o retoble depicting John the Boptist,
by Pere Gorcio de Benovorri, acqui ·
red from the Morquès i Cotolò
fomily. ln sculpture, sixly figures in
oloboster ond stone From Poblet
were bought from Josep Posc6 ond
severo! sculptures from Gerb were
ocquired from Solvodor Bobro.
The yeors prior lo 1920 were
porticulorly fruitful, with the multipli
cotion of ocquisitions of church pro·
perly. In 1918, the imoge of the
King tronsformed into Soni Anioni
Abot, ottributed lo Joume Coscolls,
wos ocquired from the rector of the
town of lo Figuero. This wos olso
the monner in which numerous
other works were ocquired, such os
the mojority of the ponels from the
Soni Esteve retoble from Gronollers,
the work of the Vergòs fomily ond
Joon Goscò, the retoble from
Sigeno ond the hongings from the
argon in the Seu d_Urgell cothedrol.
During the 1920s, the museum
ocquired vorious essentiol works in
the stylistic development of Joume
Huguet, such os the Soni Jordi i lo
Princeso pone! ond the Sont Agusti
retoble, pointed far the tonners_
brotherhood.
The inougurotion of the Museu
d_Art de Cotolunyo in the Polou
Nocionol, in 1934, morked the
dose of the one of the most impor
toni phoses in the history of the
Gothic Art collection. The works gol·
hered ot the Polou Nocionol numbe
red l ,869 in totol. The Gothic sec·
tion, occupying the ground Aoor of
the Polou in o chronologicol presen
totion thot ron from the Middle Ages
lo the 18th century, exh ibited over
forty Gothic ponels ond o !orge
number of sculptures ond orchitectu·
rol
elements
previously
in
Borcelono s Museu Provinciol
d_Antiguii;;ts. The ocquisition in
1932 of the outslonding collection
ossembled by Borcelono collector

Lluis Plondiuro wos one of the deter·
mining events in the configurotion of
the Gothic Art section.
Among this collection of over
l ,800 pieces, there wos o lorge
number of works from the Gothic
period, including such outstonding
works os the More de Déu from
Sollent, frogments of the retoble
from Torloso, by Pere Serro, the
Sonls Joons retoble from Santo
Colorno de Querolt, the retoble from
Soni Esteve de Guolter, by Joume
Serro,
the
poinlings
from
Eslopan)'Ò, the porticulorly fine
series of funerory poinlings from the
Mohomud sepulchre ond the reliels
from the sepulchre of Morgorido
Code li.
With the outbreok of the Civil
Wor, Folch i Torres convinced the
outhorities thot the works housed in
the Montju'ic museum should be
moved to Olot ond Dornius in arder
lo ensure their preservotion. The
move wos beQun in October 1936
ond completed in December of the
some yeor.
Al the end of the Civil Wor, the
modern works were seporoted from
museum s colleclion ond moved lo
the Ciutodello, where they were
grouped in the Museu d_Art
Modero. The Gothic works were
returned lo the Polou Nocionol,
where they were instolled once
ogoin with no significont chonges lo
the loyout designed by Folch i Torres
in 1934.
Aher o long period of stogno
tion, the Gothic collection sow furt·
her exponsion with the donotion by
Francese Combò (1949), which
brought lo the collection such impor·
toni works os the ponels from o reto
ble with o Morion theme otfributed
lo the Moster of the Modonno Cini
ond the gilded silver shoe with the
coot of orms of Queen Maria de
Luna, the w ife of King Morti
I_Humò, considered lo beone of the
MNAC_s finesi exomples of the
goldsmith_s ori in the lnternational

Gothic style. Severa! works were
purchosed from the Munoz collec·
tion in 1950, including the Santo
Barbaro retable from the parish
church in Puertomingalvo {Tervel). In
the some collection wos o frogment
ol o retoble showing a scene from
the crucifixion of Soni Andreu, by
Lluis Borrassò, and o pone! from
Soni Miquel de Soriguerola.
The masi significont odditian lo
the callection ot this lime, however,
wos the acquisition in 1956 of the
collection ossembled, beginning al
the end ol the lost century, by the
Comte de Santa Mario de Sonts,
Moties Munlodas (1854· 1927), one
of the lirsl collectors of anlique art.
This oddilion subslantially expan·
ded the Gothic colleclion, especiolly
in the areo of pointing. In this sense,
il wos olso signiliconl in that il incor·
poroted worb trocing the octivity of
such leoding figures as the Masler
ol Retoscòn, the Master of
Porciu ncu la , Fernando Gallego,
Bernot Despuig or Romon Salò Il.
These new addilions were compie·
mented with works by other ortists
olreody present in the colleclion but
whose porticulor importonce further
enriched the colleclion, including
p ieces by the painters Jaume
Huguet, Berna! Marlorell and Pere
Gorcio de Benavorre. One of the
unique cho rocteristics of the
Muntados collection was that il
included Flemish pointings thot, osa
pori of the museum_s colleclion,
also serve lo throw voluoble light an
Flemish art of the 15th and 16th
centuries.
During tbe 1950s ond prior to
the acquisi tion of lhe Muntadas
colleclion, one of the most important
odditions wos the bequest left by
Apel.les Mestres in 1950, which
brought lo the Gothic collection two
superb misericordies from the seots
of the Choir of the Barcelono cothe·
dro!, the work of Pere Songloda.
The sorcophagi from the monaslery
of Santo Mario de Motollono

(Valladolid), unique examples of
peninsulor funerory sculpture, were
acquired during the some yeor.
The acquisition, in the 1960s, of
severa! murai paintings and ele
ments lrom carved ceilings, from
different monsions on Correr
Montcoda in Borcelono, brought to
the collection o signilicont presence
of seculor art, on ospect in which it
had particularly lacking, given the
predominance ol works of a reli
gious nature. The most impallont
odditions during the 1970s were the
Bertrand bequest ond the collection
~othered by Pere Fontana, donoted
by his widow, Pilor Robol, in 1976.
In terms of volume, the Bertrond
bequest greotly enriched the cclllec
tion_s conteni ol Medieval sculpture
in wood. The Fontana collection,
with the thirleen ponels donated to
lhe MNAC, significan~y exponded
its seclion of Gathic pointing. Th is
callection groups pointings that are
stylisticolly reloted lo the Cotolon
lnlernationol Gothic current, with
works by such leoding ortists os
Guerau Gener, Jaume Ferrer Il and
Pere Teixidor.
In recent yeors, the Gothic art
section hos expanded with further
odditions. Worthy of note for its
speciol signiliconce wos the loon in
1993 by the Cotolon Autonomous
Government of three hongings from
the argon in the Seu d_Urgell cothe
drol, an oddition thot complemen·
ted the group ocquired just ofter the
turn ol the cenlury. The donation al
the Torello collection in 1994 enri·
ched the MNAC s collection with a
pointing by Joco;art. The following
year, the donotion ol the Torres
collection brought with it a compari·
meni from the Santo Llocio retoble,
an outstanding work by Bernol
Mortorell. Finolly, also worthy of
note in the areo of ocquisitions is o
triptych of the More de Déu de la
Llet, attributed lo the studio of the
llalion
painter
Antonio
di
Francesco.

