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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En les següents pàgines es sintetiza la recerca duta a terme al Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de 
Poitiers durant els mesos de març, abril i maig de 2007. Durant l’estada es va continuar amb la investigació per tal de dur 
a terme la tesi doctoral (La devoció als sants eremites i la seva instrumentalització. Traducció en les arts plàstiques del 
gòtic a Catalunya). Es va investigar bàsicament en tres línies: eremitisme i santedat eremítica, culte als sants eremites i 
les representacions plàstiques gòtiques catalanes de sants eremites. Pel què fa al primer bloc, la recerca es va centrar 
en consultar aquelles obres dedicades a l’eremitisme o a l’hagiografia útils per a completar l’estat de la qüestió realitzat 
fins al moment i que alhora són un referent metodològic ben útil per la tesi. Això inclou també la consulta de vides i altres 
textos hagiogràfics. Pel què fa al segon i tercer bloc, la recerca es va centrar especialment en sant Antoni Abat, per ser el 
sant eremita que gaudí de més culte durant la baixa Edat Mitjana a Catalunya. No obstant això, no s’han deixat de banda 
l’estudi d’altres sants eremites -com poden ser Maria Magdalena, Amador, Gil- per tal de poder establir possibles 
paral•lels i comparacions. A més a més, la participació en les sessions d’indexació dirigides pel professor M. Angheben 
foren un interessant aprenentatge metodològic. L’objectiu de les esmentades sessions és la classificació dels temes 
iconogràfics presents en els diversos conjunts, pictòrics o escultòrics, dels quals la fototeca del centre disposa d’imatges.

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 In the following pages, I summarise the research carried out in the Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale 
sited in Poitiers during the months of March, April and May 2007. During my stay, I continued the research in order to 
write my thesis (La devoció als sants eremites i la seva instrumentalització. Traducció en les arts plàstiques del gòtic a 
Catalunya). The three main lines of my research are: Eremitism and Eremitic Holiness, Devotion to Hermit Saints, and 
Catalan Gothic Plastic Representations of Hermit Saints. Research concerning eremitism and eremitic holiness has been 
focused on consulting studies about eremitism or hagiography considered useful to complete the bibliographic research. 
These studies have, at the same time, been a very useful methodological example. Research also includes the 
knowledge of the lifes and other hagiographical texts. Investigation done in the other two lines has as a protagonist saint 
Anthony Abbot, the most popular hermit saint in Catalonia in the Low Middle Ages. Notwithstanding, other saints such as 
Mary Magdalene, Amador or Gilles have been also studied in order to make a thorough comparison between the three 
later and the former. Moreover, I was fortunate to take part in the indexation sessions directed by Professor M. Angheben. 
The aim of these sessions has been the classification of the iconographical themes we find in painted or sculptured cycles 
of which we can find images in the photographic library.    

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

La devoció als sants eremites i la seva instrumentalització. Traducció 
en les arts plàstiques del gòtic a Catalunya  
 
2. 1. Introducció 
 
 Durant l’estada al Centre Études Supérieures de Civilisation Médiévale, he dut 

a terme bàsicament recerca bibliogràfica.  Un estat de la qüestió el més complet 

possible és imprescindible per a la tesi (La devoció als sants eremites i la seva 

instrumentalització. Traducció en les arts plàstiques del gòtic a Catalunya). Així 

doncs, al CÉSCM, vaig poder incorporar al treball realitzat fins aleshores tota aquella 

bibliografia de la qual aquí no disposem o és de difícil accés.  

Després de la realització de la tesina i prosseguir amb la investigació que ens 

ha de conduir a la tesi doctoral, el treball realitzat es féu bàsicament en les següents 

línies: eremitisme i santedat eremítica, culte als sants eremites i representacions 

plàstiques d’aquests. Val a dir però, que després de fer les primeres aproximacions al 

tema, i d’acord amb la directora de tesi, vaig decidir centrar-me bàsicament en sant 

Antoni Abat, per ser el més important i destacat dels sants eremites als quals es va 



           

 
 

retre culte a la Catalunya baixmedieval. Així doncs, la recerca s’ha dedicat sobretot a 

aquest sant.  

 És evident però, que altres sants eremites no es poden deixar de banda ja que 

presenten diversos paral·lelismes amb sant Antoni Abat. Aquests paral·lelismes els 

trobem en els motius que poden justificar i/o explicar la devoció que se’ls retia, els 

àmbits on predomina aquest culte i els seus trets iconogràfics, entre altres. Per aquesta 

raó, també he treballat sobre altres sants (Maria Magdalena, Amador, Gil, Aleix…).  

 Òbviament, des d’altres disciplines o estudiant altres àmbits geogràfics, s’han 

tractat temes relacionats amb el de la tesi. Això ens proporciona un coixí 

historiogràfic alhora que diversos referents metodològics, més o menys útils. Pel què 

fa a l’estudi de la història de l’eremitisme i a la santedat eremítica cal tenir en compte 

publicacions tant d’història -en les seves diferents branques- com també 

d’hagiografia, destacant en aquesta disciplina els treballs de S. Boesch Gajano, A. 

Vauchez, o els diferents estudis recollits a Hagiographies. Histoire internationale de 

la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550 

(3 vols.)1. No cal dir, però, que sobre aquests temes hi ha una quantitat 

importantíssima de bibliografia.  

 Quant al culte a sant Antoni i la seva representació plàstica, cal tenir en 

compte l’estudi realitzat sobre l’àmbit italià Saint Antoine ermite en Italie (1340-

1540), programmes picturaux et dévotion, de L. Meiffret2. Aquest ens proporciona un 

referent metodològic, crec que aplicable només en part a l’estudi del cas català. No 

obstant això, per la importància que tingué sant Antoni Abat, la bibliografia sobre el 

culte al sant i la seva traducció plàstica -en diferents àmbits geogràfics- és nombrosa 

però de qualitat i utilitat diverses.  

 Des del punt de vista de l’aprenentatge metodològic, l’estada al CÉSCM ha 

sigut també profitosa, ja que vaig poder participar en les sessions d’indexació 

dirigides pel professor M. Angheben, la qual cosa em va permetre conèixer el mètode 

de classificació de temes iconogràfics que segueixen al centre. 

 
 
 
 

                                                           
1 Volums dirigits per G. Philippart  i publicats a Corpus Christianorum, Brepols, Turnhout, 1994-2001. 
2 L. MEIFFRET, Saint Antoine ermite en Italie (1340-1540), programmes picturaux et dévotion, École 
Française de Rome, Roma, 2004.  



           

 
 

2. 2. Recerca realitzada durant l’estada 

2.2.1. Recerca per a la tesi 

 Com he esmentat ja anteriorment, bona part del treball realitzat durant l’estada 

fou la recerca bibliogràfica. En aquest document, incorporo -a la part final- aquella 

bibliografia que considero bàsica. Lògicament, la totalitat dels estudis consultats serà 

degudament citada a la tesi doctoral.  

La meva investigació s’estructura bàsicament en tres blocs:  

a) Eremitisme i santedat eremítica  

 La recerca sobre aquesta qüestió ha pogut ser substancialment ampliada durant 

l’estada a Poitiers. Cal dir però, que la investigació en aquesta línia fou ja iniciada 

amb el treball de recerca de doctorat que duia per títol El culte a sant Onofre a 

Catalunya en època gòtica i la seva traducció plàstica, presentat el 13 de setembre de 

2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona davant el tribunal format per la Dra. 

Anna Orriols i Alsina, Dr. Jordi Cerdà i Subirachs i Dr. Rafael Cornudella i Carré, 

obtenint la qualificació de Matrícula d’Honor.  

 La consulta bibliogràfica de volums dedicats a l’hagiografia -en general- són 

de gran utilitat, sobretot com a referent metodològic; també per tal contextualitzar el 

fenomen eremític dins la “santedat no martirial”3 i en la història medieval religiosa 

occidental. Alguns d’aquests treballs, de gran rigorositat, inclouen interessants 

annexos bibliogràfics, la qual cosa ens permet tenir constància no només d’aquells 

estudis sobre el tema que podríem denominar “clàssics”, sinó també d’ un ampli 

ventall de treballs de la historiografia anglosaxona, francesa, italiana o germànica que 

jo desconeixia.  

Lògicament la recerca també s’ha encaminat a conèixer estudis més específics 

sobre eremitisme i santedat eremítica. En la introducció del treball de recerca ja vaig 

fer esment de la problemàtica que plantejaven termes com ara eremita, ermità o 

anacoreta. Estudis com el de J. Leclercq, ""Eremus" et "eremita", pour l'histoire du 

vocabulaire de la vie solitaire"4, ajuden a conèixer millor els matisos de cadascun dels 

termes i fer-ne un ús més apropiat.  

                                                           
3 Utilitzo aquí la terminologia emprada per F. Scorza Barcellona, a F. SCORZA BARCELLONA, “Le 
origini”, a A. BENVENUTI, S. BOESCH GAJANO, S. DITCHFIELD, R. RUSCONI, F. SCORZA 
BARCELLONA, G. ZARRI, Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Viella, Sacro/santo 
(nuova serie), 9, Roma, 2005, p. 19-89, en concret p. 43.  
4 J. LECLERCQ, ""Eremus" et "eremita", pour l'histoire du vocabulaire de la vie solitaire", Collectanea 
ordinis cistercensium reformatorum, n. 25, 1963-1, p. 8-30. 



           

 
 

La consulta de treballs sobre l’eremitisme dels primers segles del cristianisme 

permet entendre millor el context del qual sorgiren la majoria dels eremites venerats a 

la  Catalunya baixmedieval, entre ells sant Antoni Abat (ca. 250-356). Entre els 

estudis dedicats a l’eremitisme medieval, cal destacar el volum Ermites de France et 

d’Italie (XI-XV siècles)5 que aplega una quantitat important d’articles, de qualitat 

remarcable, sobre l’eremitisme d’entre els segles XI-XV en els territoris de les actuals 

França i Itàlia, com el títol indica. El coneixement del fenomen en altres territoris que 

no siguin l’àmbit d’estudi de la tesi crec que em permetrà establir comparacions; goso 

dir que també farà possible determinar paralel·lismes i constants més o menys 

freqüents en parlar d’eremites medievals.  

Un dels aspectes als quals es fa referència de manera incessant en la 

historiografia que ha tractat l’eremitisme és la “convivència” entre aquest modus 

vivendi i el monaquisme. Probablement, en la tesi caldrà insistir sobre aquesta qüestió.  

 Per a la tesi és bàsic conèixer els textos hagiogràfics, que són a la vegada 

testimonis i impulsors del culte a un determinat sant, i que poden ajudar a treure 

l’entrellat d’algunes representacions iconogràfiques. A la nodrida biblioteca del 

CÉSCM he pogut consultar obres tan cabdals com les Acta Sanctorum o les Vies des 

saints et des bienhereux selon l’ordre du calendrier avec l’historique des fêtes6. A 

part d’aquestes obres, també he tingut a l’abast algunes edicions de textos 

hagiogràfics medievals, com la vida de sant Aleix7. A més a més de la consulta de 

fonts com les esmentades, pel què fa a la literatura hagiogràfica són indispensables la 

Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis8, Biblioteca 

Agiografica Italiana (BAI)9 i els tres volums publicats fins al moment (a les 

biblioteques catalanes només disposem dels dos primers) d’ Hagiographies. Histoire 

internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des 
                                                           
5 A. VAUCHEZ (dir.), Ermites de France et d'Italie (XI-XV siècles), École Française de Rome, 
collection de l'École Française de Rome, n. 313, Roma, 2003.  
6 Acta Sanctorum, 64 vols., Société des Bollandistes, Paris-Brusel·les, 1863-1867; Vies des saints et des 
bienheureux selon l'ordre du calendrier avec l'historique des fêtes, 13 vols., Letouzey et Ané, París.  
7 G. PARIS, L. PANNIER (éd.), La Vie de Saint Alexis, poème du XIe siècle et renouvellement des 
XIIe, XIIIe et XIVe siècles, col. Bibl. école des hautes études, sc. Hist et philol., 7, A, Franck, París, 
1872.  
8 Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, Socii Bollandi, Tomus primus A-I, 
tomus Alter K-Z, Brusel•les, 1898-1899, 1900-1901, reimpressió de 1949; FROS, H. (ed.), Bibliotheca 
Hagiographica Latina, antiquae et mediae aetatis, novum suplementum, société des Bollandistes, 
Subsidia Hagiographica, n. 70, Brusel•les, 1986. 



           

 
 

origines à 155010. Igualment, als estudis esmentats fins ara cal afegir aquells que es 

centren en un sant determinat (Gil, Aleix, Antoni…).  

 Per la investigació que duc a terme, les miniatures que en ocasions 

acompanyen el text de les Vitae són també de gran interès ja que despleguen un 

programa iconogràfic més o menys ric del sant al qual són dedicades. És ben sabut 

que la circulació de manuscrits durant la Baixa Edat Mitjana és habitual; per tant, 

aquests poden ser no només vehicles de difusió del culte, sinó que també de la 

iconografia del sant. Pel què fa al cas concret de sant Antoni Abat, a l’abadia de Saint-

Antoine-en-Viennois (Delfinat), la casa mare de l’orde dels antonians, Robert 

Fournier il·lustra a 1426 la vida i miracles del sant en dues-centes miniatures. Poc 

temps després, a 1429, el manuscrit fou copiat per ordre de Jean de Montchenu, 

preceptor de l’abadia de Ranvers. Així doncs, fou interessantíssim poder consultar els 

estudis sobre aquests manuscrits11, ja que crec que és bàsic per poder-se plantejar quin 

paper poden jugar en la difusió de la iconografia dels cicles narratius del sant ermità. 

   

 

b) Culte als sants eremites  

 Sovint els relats hagiogràfics van estrictament lligats al culte a un sant. Quan a 

més a més a la vida del sant s’incorporen els miracles fets en vida o post mortem, 

aquesta ens permet conèixer les capacitats sobrenaturals que se li atribuïen i en quines 

ocasions els fidels els invocaven. Des d’una perspectiva més general, la historiografia 

ha tractat en nombroses ocasions l’atribució de miracles als sants. La consulta d’obres 

que abordin el tema sense entrar en especificitats, o fins i tot treballs sobre casos 

concrets que no són els que ens ocupen, permeten contextualitzar el nostre objecte 

d’estudi. En aquesta línia, em sembla interessant destacar les actes del congrés 

Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge12.  

                                                                                                                                                                      
9 J. DALARUN, L. LEONARDI, et al. (a cura di), Biblioteca Agiografica Italiana (BAI), repertorio di 
testi e manoscriti, secoli XIII-XV, 2 vols. i CD, Fondazione Ezio Franceschini, École française de 
Rome, Edizioni del Galluzzo, Roma, 2003. 
10 G. PHILIPPART (dir.), Hagiographies…op. cit.,  
 
11 Especialment, cal destacar l’estudi R. GRAHAM, A Picture-book of the Life of St. Anthony the 
Abbot, executed for the Monastery of Saint-Antoine de Viennois in 1426, Communicated to the Society 
of Antiquaries, Printed by John Johnson for the Society of Antiquaires of London, Oxford, 1933 (from 
Archaeologia, vol. LXXXIII). 
12 AAVV., Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge, XXV Congrès de la S. H. M. E. S (Orléans, 
juin 1994), Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Publications de la 
Sorbonne, Série Histoire Ancienne et Médiévale, 34, París, 1995 



           

 
 

Una de les principals virtuts que s’atribueixen repetidament als sants és el 

poder taumatúrgic. Sobre això, la bibliografia és extensa; en són mostra els estudis de 

R. Crozet, sobre l’àmbit geogràfic d’Aquitània, o bé el de M. Leproux13.  A sant 

Antoni Abat, se’l considera capaç de curar l’ergotisme, altrament anomentat “foc de 

sant Antoni”. L’evolució de l’orde dels antonians no es pot desvincular de les 

curacions miraculoses atribuïdes al sant eremita. Tampoc del culte a les seves 

relíquies, les quals eren custodiades a la casa mare de l’orde. Tots aquests aspectes es 

mesclen, encertadament, en estudis com els d’A. Mischlewski i de G. Mocellin-

Spicuzza i I. Experton14. J. Rouzel ha tractat el tema des d’un punt de vista més 

antropològic15. Encara sobre sant Antoni Abat, no podem deixar de citar el número 38 

de la revista Studia Anselmiana, dedicat a Antonius Magnus eremita, 356-1956; que 

inclou diversos estudis sobre el sant i la seva importància durant l’Edat Mitjana.  

Malgrat el caràcter preeminent que té sant Antoni Abat en la recerca per a la 

tesi, he considerat oportú, com ja  he explicat en la introducció, investigar també 

altres sants eremites, pels paral·lelismes entre un i altres. Quant a sant Amador, s’ha 

posat èmfasi en el paper del santuari de Rocamador (Carcí); això em permet 

aprofundir en la relació entre eremitisme i culte a la Verge. També he treballat sobre 

sant Gil, ja que la tradició hagiogràfica situa un dels episodis de la seva vida a Núria.  

Més fructífera ha estat la recerca sobre la Provença, lloc destacat pel culte a 

sant Honorat i, sobretot, a Maria Magdalena. Els diversos volums de la revista 

Provence historique que he pogut consultar inclouen nombrosos estudis sobre el 

pelegrinatge a la zona (a indrets com la santa Bauma) i el culte a les relíquies –

especialment de Maria Magdalena-.  

 

 
                                                           
13 R. CROZET, L’Aquitaine qui guérit par ses saints, ses sources, ses guérisseurs, Horvath, col. La 
France qui guérit, 1, Roanne, 1982; M. LEPROUX, Dévotions et saints guérisseurs, Presses 
Universitaires de France, 1957. 
14 A. MISCHLEWSKI, "Die Antoniusreliquien in Arles - eine heute noch wirksame Fälschung des 15. 
Jahrhunderts", Fälschungen im Mittelalter, Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae 
Historica München, 16.-19. September 1986, Teil V Fingierte Briefe Frömmigkeit und Fälschung 
Realienfälschungen, Hansche Buchlandlung, Hannover, 1988, p. 417-431; A. MISCHLEWSKI, Un 
ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois, Presses 
Universitaires de Grenoble, La Pierre et l'écrit, Grenoble, 1995. G. MOCELLIN-SPICUZZA, I. 
EXPERTON,  Chroniques d'une abbaye au Moyen Age, guérir l'âme et le corps. Les commanderies de 
l'ordre des Chanoines réguliers de Saint-Antoine au XV e siecle, Saint-Antoine l'abbaye, Isère, 2002. 
15 J. ROUZEL, Ethnologie du feu. Guérisons populaires et mythologie chrétienne, L'Harmattan, París, 
1996. 



           

 
 

c) Traducció plàstica del culte als sants eremites 

 Per qüestions òbvies, bona part de la recerca sobre les representacions 

pictòriques o escultòriques gòtiques catalanes cal fer-la aquí. Pel què fa a aquest bloc, 

doncs, la investigació duta a terme ha estat bàsicament la cerca de paral·lels foranis; ja 

sigui per establir comparacions o bé per discernir, si n’hi ha, les especificitats 

iconogràfiques catalanes. Això inclou no només la cerca d’obres d’art on apareguin 

sants eremites, sinó també estudis sobre aspectes concrets de la iconografia dels sants, 

com poden ser animals que acompanyen un determinat sant i que ens permeten 

identificar-lo; el paisatge, sovint desèrtic, per on transcorre la vida de l’eremita; la 

presència del diable en determinades escenes hagiogràfiques… 

  Així doncs, he consultat diversos estudis sobre art medieval –en sentit ampli- 

on es troben sants eremites. En la pintura gòtica del Poitou, sant Antoni Abat apareix 

en nombroses ocasions (Champniers, Jouhet, Loizé, Boismorand), presentant els 

atributs iconogràfics habituals (porc, foc). Aquestes representacions han estat 

estudiades per  C. Landry-Delcroix a la seva tesi doctoral La peinture murale 

gothique du Poitou16. Poder-me entrevistar amb l’autora de l’esmentada tesi em va 

permetre conèixer molt millor aquests conjunts pictòrics i obtenir-ne material gràfic 

que em permetrà comparar-los, si s’escau, amb els conjunts catalans.  

 Procedents de la zona alpina hi ha també destacables cicles narratius dedicats a 

sants eremites17, des de sants de culte universal (com seria el cas de sant Antoni Abat) 

fins a altres de culte més local. És el cas de sant Glisent. Destaco l’esmentat sant ja 

que a Berzo Inferiore (Valle Camonica) se li dedica un cicle mural narratiu en el qual 

les escenes de la seva vida es succeeixen, sense cap separació, en un paisatge 

muntanyós18. L’esquema compositiu recorda, i sense que això impliqui treure’n cap 

conclusió, la taula de sant Onofre a la qual vaig dedicar bona part del treball de 

recerca de doctorat.  

 Malgrat la importància que puguin tenir les representacions pictòriques dels 

àmbits esmentats per a la meva recerca, he intentat no descuidar altres zones, com el 

                                                                                                                                                                      
 
16 C. LANDRY-DELCROIX, La peinture murale gothique du Poitou, 6 vols., thèse pour le doctorat 
nouveau régime préparée sous la direction des professeurs Piotr Skubiszewski et Éric Palazzo, 
Université de Poitiers, Faculté des Sciences Humaines, Poitiers, 2002 
17 D. RIGAUX (dir.), Une mémoire pour l’avenir, peintures murales des régions alpines, catalogue de 
l’exposition itinérante du 28 janvier au 15 octobre 1997, interlinea edizione, Novara, 1997.  
18 G. FERRI PICCALUGA, “Scène de la vie de saint Glisent”, a D. RIGAUX (dir.), Une mémoire…op. 
cit., p. 211-212.  



           

 
 

Regne Unit19 o Itàlia; L. Meiffret ha estudiat els programes pictòrics dedicats a sant 

Antoni Abat i la devoció al sant en aquest àmbit20. També he tingut en compte altres 

suports, com els vitralls gòtics o la miniatura.  

 Com he dit, aquesta recerca es va complementar amb la feta sobre elements 

que habitualment acompanyen els sants eremites en les seves representacions 

plàstiques com poden ser el desert21 o animals22. Caldrà veure si les conclusions a les 

quals arriben els estudis consultats poden ser extrapolables a àmbit català i, en cas de 

ser així, fins a quin punt.  

 

2.2.2. Altres aprenentatges metodològics 

 A part de l’aprenentatge metodològic que implica el procés de recerca en si 

mateix, al CÉSCM vaig poder participar a les sessions d’indexació dirigides pel 

professor M. Angheben, que em són útils sobretot des del punt de vista metodològic.  

L’objectiu d’aquestes sessions és indexar els conjunts pictòrics i escultòrics 

dels quals la fototeca del centre disposa d’imatges. Per tal de fer-ho s’utilitza el 

vocabulari del thesaurus del GAHOM (Groupe d’anthropologie historique de 

l’Occident medieval) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Un cop 

indexats els conjunts, els responsables de la fototeca els inclouen a la base Romane 

(consultable per internet). Sovint la classificació de les imatges, s’acompanya de 

reflexions i discussions tant sobre el mètode de treball com sobre els temes que 

apareixen en els diversos conjunts, fet que comporta la cerca d’altres possibles 

paral·lels (siguin de territori francès o foranis) que permetin treure l’entrellat de les 

qüestions que es formulen.  

És evident doncs, que treballant sobre hagiografia, m’és útil conèixer el 

mètode utilitzat en aquestes sessions, no per utilitzar-lo -ja que l’objectiu de la tesi no 

és indexar imatges-, sinó perquè les reflexions o observacions fetes durant la 

classificació dels temes em poden ser útils per utilitzar amb més propietat la 

                                                           
19 Sobre un cas concret del Regne Unit, les pintures de la catedral de Carlisle, vegeu D. PARK, S. 
CATHER, "Late Medieval Paintings at Carlisle" a M. Mc.CARTHY, D. WESTON (ed.), Carlisle and 
Cumbria. Roman and Medieval Architecture, Art and Archeology, The British Archeological 
Association Conference Transaction, XXVII, Maney Publising, Leeds, 2004, p. 214-231. 
20 L. MEIFFRET, Saint Antoine ermite en Italie…, op. cit. 
21 D. LECOQ, "Place et fonction du désert dans la représentation du monde au Moyen âge", Revue des 
Sciences humaines, n. 258, 2, 2000 (Le Désert, l'espace et l'esprit), p. 15-112 
22 M. LEVI D’ANCONA, Lo zoo del Rinascimento. Il significato degli animali nella pintura italiana 
dal XIV al XVI secolo, M. Pacini Fazzi, Lucca, 2001.  



           

 
 

terminologia iconogràfica pertinent i resoldre possibles problemes que es puguin 

plantejar al llarg de la realització de la tesi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 
 

2. 3. Conclusions 
 Per tot el què s’ha exposat fins al moment, crec que la meva estada de recerca 

al CÉSCM (1 març-31 maig 2007) ha estat plenament satisfactòria. Per una banda, he 

pogut àmpliar substancialment la bibliografia consultada sobre diferents aspectes que 

caldrà tractar en profunditat en la tesi doctoral. Això permet un estat de la qüestió 

molt més complet del que hauria estat sense disposar dels recursos del CÉSCM. En 

algunes ocasions, la consulta d’obres bibliogràfiques que desconeixia fins al moment 

ha estimulat un replantejament metodològic i/o organitzatiu sobre l’estructura de la 

tesi, la qual cosa considero ben positiva. Després d’haver tingut l’oportunitat de 

treballar en un centre com és el CÉSCM, he pogut donar-me compte que un dels seus 

grans avantatges és el caràcter interdisciplinar que es fa evident en la recerca que s’hi 

fa, en la formació dels investigadors que hi treballen i en el fons de la seva biblioteca. 

Això ha sigut especialment interessant per la recerca, sobretot tenint en compte que 

per a la tesi m’és indispensable consultar estudis d’història de l’art, però també 

d’història, d’història religiosa i de literatura medieval, especialment hagiogràfica.  

 És evident però que el treball realitzat durant l’estada s’ha de completar amb la 

recerca sobre les obres d’art gòtiques catalanes pertinents i intentar treure’n 

conclusions contextualitzant-les en el marc que dibuixen els estudis d’àmbit més 

general. Per fer-ho caldrà tenir en compte que, majoritàriament, la bibliografia que 

s’ha pogut consultar al CÉSCM és de tradició francesa i, sovint, el seu àmbit d’estudi 

és precisament aquest. Per tant, és interessant no descuidar estudis sobre altres àmbits 

que puguin ser també útils, aprofitant els recursos dels quals disposem aquí (com ara 

el préstec interbibliotecari, bases de dades internacionals…) com he intentat fer fins al 

moment.  

 Per altra banda, crec interessant destacar de nou la importància dels 

aprenentatges metodològics adquirits durant l’estada, que em poden ser útils per a la 

recerca que m’ha de conduir a la tesi doctoral i per altres treballs que, si s’escau, 

pugui realitzar en un futur.  
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