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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durant els segles XV i primera meitat del XVI, tota mena de productes de luxe eren exportats des dels Països Baixos del 
sud a tota Europa, moda fomentada pels ducs de Borgonya, que governaven el territori. Malgrat el major número d’estudis 
sobre les relacions entre la Corona de Castella i Flandes a finals de l’Edat Mitjana, i les més nombroses peces flamenques 
conservades en aquesta regió veïna, també la Corona d’Aragó mantenia intenses relacions comercials amb els Països 
Baixos del sud, essent la colònia de mercaders catalans de les primeres en establir-se a Bruges, principal port d’exportació 
a l’època. És nombrosa la documentació referida a naus catalanes viatjant cap al nord, així com als privilegis de què gaudia 
aquesta colònia de mercaders. 
Un bon grapat de peces d’aquesta procedència es conserven a museus i institucions locals. Malgrat que de moltes no se’n 
coneix el moment d’arribada, d’altres es troben ben documentades o se’n pot deduïr la seva presència a Catalunya des de 
finals de l’Edat Mitjana, conformant un farcit catàleg. 
D’altra banda, la documentació d’arxiu ens proporciona valuoses notícies sobre la gran quantitat de peces flamenques avui 
desaparegudes però que haurien existit a l’època, evidenciant que el que avui ens resta no és més que una molt petita 
porció del que hauria estat a finals de l’Edat Mitjana, i ens permet acostar-nos a una visió de la societat i els seus gustos 
més propera a la realitat de l’època, posant de manifest que la moda flamenca arrelaria intensament a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
During the 15th century and the first half of the 16th, all kind of luxury goods were exported from the South Netherlands to all 
Europe, a fashion encouraged by the Dukes of Burgundy, who ruled the land. Despite the greater number of studies on the 
relationships between the Crown of Castilla and Flanders in the late Middle Ages, and the much more flemish pieces 
preserved in this neighboring region, the Crown of Aragon remained intense trade relations with the South Netherlands, and 
the colony of Catalan merchants was one of the first to settle in Bruges, the main export harbor at the time. There are 
numerous documents about Catalan vessels traveling to the north, and about the privileges enjoyed by that colony of 
merchants.  
A good number of pieces of this origin are preserved in local museums and institutions. Although we don’t know the time of 
arrival of many of these pieces, some other pieces are well documented and we can deduce its presence in Catalonia since 
the end of the Middle Ages, forming a  good catalog. 
Furthermore, the archive’s documentation provides valuable updates on the many flemish pieces missing today, but that 
existed at this time, showing that what we are left today is only a very small portion of what would have been in the late 
Middle Ages, and lets us get closer to a vision of society and its tastes closer to the reality of the time, showing that the 
flemish fashion rooted in Catalonia intensely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
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Introducció 
A finals de l’Edat Mitjana, la zona dels Països Baixos hauria arribat a unes 
cotes de riquesa i esplendor que es farien sentir a tota Europa. Aquesta 
situació no sorgiria de la nit al dia. El creixement econòmic de la regió es 
remunta a finals del segle XII. Durant més de dos segles s’esdevindria un fort 
increment demogràfic i enormes millores en terreny agrícola com ara  
dessecament de zones pantanoses, noves tècniques de conreu i millores en les 
eines utilitzades, el que provocaria un constant enriquiment. La  població del 
camp emigraria a nous territoris, provocant alhora l’aparició de grans centres 
urbans, així com el desenvolupament d’una nova i fructífera indústria que 
creixia des del segle XIII: la dels teixits. Multitud de tallers per a la producció de 
draps fins, robes i tapisseries, donarien feina als nouvinguts i la qualitat 
d’aquestes manufactures no passaria desaparcebuda per als comerciants. La 
prosperitat i enriquiment de la població, alhora, incrementaria la demanda de 
tota mena d’objectes de luxe, el qual es reflexaria també en les noves 
arquitectures. I ja no seran només membres de la cort i de l’església els que es 
faran amb aquesta mena de productes. 
A la resta d’Europa no passaran desaparcebudes la qualitat i preu de les 
manufactures del nord i la Península Ibèrica no en serà una excepció, tot el 
contrari. Les relacions de Flandes amb Castella s’havien enfortit arran de les 
restriccions de llana anglesa per a les tapisseries flamenques, a principis del 
segle XIV: seran les llanes castellanes les que substituïran les primeres. 
Posterioment, la política matrimonial dels Reis Catòlics, així com els gustos 
personals de la reina Isabel, n’intensificarien les relacions, especialment pel 
que fa als productes artístics. L’afluència d’obres i d’artistes del nord serà 
constant. Esglésies i monestirs s’ompliran de manufactures nòrdiques, 
diplomàtics castellans amb missions a Flandes, com Diego de Guevara, 
tornaran també carregats de peces i en portaran els mercaders per a la resta 
de la població. A través dels ports cantàbrics o biscaïns, i també per terra, 
seguint el camí de Sant Jaume, ja des del segle XI, arribarien gran número 
d’artistes nòrdics, atrets per l’auge constructiu i per la riquesa aportada pels 
“descobriments”. La reina Isabel faria venir al seu servei a Juan de Flandes o 
Michael Sittow, i el mateix Jan van Eyck hauria passat per la Península Ibèrica 
enviat per Felip el Bo.  
Tot i que la presència dels catalans a Flandes és anterior a la dels castellans, 
les relacions entre la Corona d’Aragó i els Països Baixos han passat més 
desaparcebudes per a la historiografia, si les comparem amb les castellanes, 
que a partir de cert moment serien més intenses. A la Corona d’Aragó, potser 
no tindria tant de pes l’art portat dels Països Baixos perquè la pròpia producció 
artística estava visquent moments extraordinaris, mentre que a Castella, amb 
produccions més discretes, acolliria ràpidament qualsevol novetat. Però la febre 
nòrdica també faria estralls a la Corona d’Aragó. Coneguts són els viatges de 
Pere Sanglada o Lluís Dalmau  per a aprendre les novetats del nord, o bé la 
presència del flamenc Lluís Alincbrot a València des de mitjans del segle XV; o 
del frare Gilbert de Flandes, qui dirigiria un scriptorium a principis del segle XVI 
al monestir de Santa Engràcia de Saragossa. I no cal mencionar el cas d’Alfons 
el Magnànim.  
Si bé el número de peces conservades a la Corona d’Aragó és menor 
proporcionalment que les trobades a Castella, és evident que el comerç era 
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també prou intens, com mostren els inventaris farcits de mencions d’objectes 
que venien de Flandes.  
El que pretenem en les planes que seguiran és recuperar en la mesura del 
possible, a través de diversitat de documentació, tot allò perdut que hauria 
format part de cases i esglésies, provinent dels Països Baixos, per així 
evidenciar que efectivament, el que avui ens resta,  no és més que una petita 
part del que hauria estat a finals de l´Edat Mitjana, i acostar-nos a una visió de 
la societat i els seus gustos, més propera a la realitat de l’època. 
Després d’una introducció per mostrar com funcionava el comerç de productes 
artístics entre la Corona d’Aragó i els països del nord,  es procedirà a una 
valoració de la quantitat i diversitat de dites manufactures arribades a la Corona 
d’Aragó a finals de l’Edat Mitjana, contrastant-ho amb el que avui ens resta. 
Finalmant, s’han catalogat individualment les peces trobades existents encara 
avui a Catalunya. 
El present estudi abarcarà cronològicament, pràcticament tot el segle XV, 
aproximadament des de la primera crisi esdevinguda al nord,  i poc més de la 
primera meitat del XVI, fins al declivi dels Països Baixos provocat pels 
poblemes religiosos i l’inici de la guerra per a la independència de les 
Províncies Unides del nord, que els Habsburg volien acaparar.  
Per comoditat, parlarem indistintament de “Flandes” o dels “Països Baixos” com 
a sinònim del que a l’època eren els Països Baixos del sud, conscients de 
l’error. Avui sovint s’identifica a l’antic Flandes amb els actuals Països Baixos, 
quan Flandes era només un comtat dins dels antics Països Baixos del sud. 
Aquests abarcaben, entre el Regne de França i l’Imperi germànic, els territoris 
de l’actual Bèlgica, així com vàries porcions més, al sud de l’actual Holanda i al 
nord de l’actual França, on trobaven les seves fronteres el comtat d’Artois o la 
Picardia. Quan parlem de l’antic comtat de Flandes, ho especificarem. 
Dins els canvis constants que ha patit la Corona d’Aragó des de la unió 
dinàstica del regne d’Aragó amb el comtat de Barcelona al segle XII, aquesta 
anirà adquirint nous territoris fins a quedar constituïda, a l’època que ens 
interessa, per Catalunya, Aragó, València i les Balears, considerant a part els 
regnes de Nàpols, Sicília així com l’illa de Sardenya. 
 
Per a la realització d’aquest treball, després d’una immersió en l’art i la cultura 
flamenca dels segles XV i XVI, m’ha calgut fer recerca bibliogràfica respecte a 
les relacions entre Flandes i la Corona d’Aragó, comparant-la amb l’existent 
respecte a d’altres indrets.  
Per a completar aquesta informació, ha calgut fer recerca als arxius bàsicament 
barcelonins, on hem trobat documentació valuosa a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó o a l’arxiu de Protocols, com ara la referent a les assegurances 
marítimes. També em va ser útil la visita al Stadsarchief de Bruges, per revisar 
aquella documentació del consulat espanyol a Bruges que no havia estat 
publicada per L. Gilliodts-van Severen al seu Cartulaire de l’ancien Consulat 
d’Espagne à Bruges (1901). 
D’altra banda, també els arxius han estat de gran utilitat a l’hora de trobar la 
gran quantiat d’informació sobre peces flamenques avui desaparegudes, però 
que existien a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana. En aquest cas, a més de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó o el de Protocols, amb gran número d’inventaris i 
testaments, ha estat de gran utilitat l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, 
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també amb gran quantitat d’inventaris i encants. Alhora s’han trobat referències 
dins de llibres manuscrits del segle XV, com el consultat al Museu de Peralada. 
Per a la recerca de les peces flamenques existents encara avui a Catalunya, ha 
calgut fer treball de camp, visitant tots els museus susceptibles de conservar-ne 
alguna. Cal dir que no sempre ens hem trobat amb les facilitats que caldria 
esperar, i que el contingut de la reserva  d’alguns museus, resta en la foscor. 
Per aquesta tasca ha estat de gran utilitat la consulta de fons fotogràfics com el 
conservat a l’Arxiu MAS o l’Arxiu Salvany. 
Alhora, ha calgut també anar acumulant tota la bibliografia sobre aquestes 
peces flamenques, així com respecte a les d’altres indrets per poder traçar 
relacions i millorar-ne l’estudi. Cal indicar que algunes de les peces que al XV 
eren a Catalunya, avui es troben a museus estrangers, com és el cas de la 
lauda sepulcral del solsoní Pere Satrilla, avui al Museu del Louvre.  
I de la mateixa manera, moltes de les peces dels museus catalans, poden 
provenir d’altres indrets, desconeixent-se si van arribar a Catalunya essent 
importades al segle XV o bé si van ser adquirides posteriorment per la compra 
de col·leccionistes o d’institucions. Els catàlegs sobre exposicions de finals del 
XIX i principis del XX han servit per identificar algunes peces, així com els 
arxius del fons de la comissió de monuments. 
Tot i que les minses referències al tema semblaven indicar uns resultats més 
discrets, la quantitat de troballes especialment arxivístiques demostren la 
importància que tingué a Catalunya la cultura dels Països Baixos Borgonyons 
al segle XV. El més decebedor és la quantitat de peces flamenques de 
procedència desconeguda que per aquest motiu no poden ser incloses al 
present treball. 
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Formació de l’estat borgonyó i de la política del desig 
El redescobriment de l’art neerlandès dels segles XV i XVI no comença fins als 
anys 60 del segle XIX, després de segles d’oblit, però a finals de l’Edat Mitjana, 
tals arts produïrien els béns més cobdiciats. Tal desig fou propiciat pel 
comportament dels successius ducs de Borgonya, a mesura que s’ananva 
gestant l’estat borgonyó.  
Richard Vaughan ens proporciona un exhaustiu estudi sobre la formació 
d’aquest estat en mans de Felip l’Ardit1, qui plantaria ja la llavor de l’excès que 
es trobarà en temps de Felip el Bo, i que aquí sintetitzem.  
Felip l’Ardit (1363-1404), germà del monarca francès Carles V, i primer Valois 
en governar l’“estat borgonyó”, neix a Pontoise al 1342, quart dels fills del 
monarca Joan en Bo. Es troba ja al costat del seu pare en ser capturats al 1356 
a Poitiers pels anglesos, episodi dins del transcurs de la Guerra dels cent anys. 
Quan són alliberats quatre anys més tard, després del pagament del seu rescat 
i contant Felip amb només vint anys d’edat, el seu pare li regalava el ducat de 
Touraine, primer dels molts territoris que aniria acumulant al llarg del seu 
mandat. Més endavant, quan al 1361 more Felip de Rouvres, darrer dels ducs 
de Borgonya de la dinastia dels Capets, el monarca francès reclamà el ducat 
per a corona francesa, i al 27 de juny de 1363, Felip és nomenat tinent general 
del ducat de Borgonya. Poc més de dos mesos més tard és investit 
secretament, convertint-se en primer duc de Borgonya de la casa Valois. Poc 
després, a la mort del rei Joan i amb Carles V com a successor, Felip 
aconsegueix del seu germà al 1364 el comtat de Borgonya, amb el privilegi de 
poder cobrar-ne taxes. Tal comtat però, era dirigit per la princesa Margarita 
d’Artois i no podia Felip fer-ne ús abans de sa mort. D’altra banda, en morir 
Felip de Rouvres, calia casar de nou la seva vídua, Margarita de Flandes, filla 
del comte de Flandes Louis de Male2, néta de la princesa Margarita d’Artois3 i 
hereva dels cinc comtats: Flandes, Artois, Borgonya, Nevers i Rethel. Tot i la 
negativa de Louis de Male a casar Margarita de Flandes amb Felip l’Ardit, el 
que suposaria la pèrdua de la independència de Flandes respecte a França, la 
sang francesa de la seva mare, Margarita d’Artois decantà la balança. El 
casament se celebrava a Gant el 19 de juny de 1369, però Felip no seria 
governador de Flandes fins a quinze anys més tard.  
A més d’aquest continu incrementar de les seves terres, Felip serà present en 
les operacions militars dutes a terme pel seu germà Carles V en el transcurs de 
la guerra amb Anglaterra: al 1370-2 participa en la reconquesta del Poitou; al 
1377 pren uns castells prop Calais; fa de diplomàtic intentant estendre 
influències franceses, per exemple, quan al 1375 negocia la pau amb 
Anglaterra a Bruges; i alhora s’ocupa de l’administració de les seves terres. 
Al 1382 more Margarita de Flandes i Louis de Male al 1384, passant tots els 
seus terrenys finalment a mans de Felip, però en època convulsa. Al 1379 
havia esclatat la revolta a Gant, a causa de les males condicions laborals a 
Flandes i de la política centralitzadora de Louis de Male, prenent autoritat a 
certes ciutats per donar-la a d’altres. Lluny d’una fàcil transferència de poders, 
Felip heretarà també aquest estat de revoltes constants als nous territoris 
adquirits, encapçalades per la ciutat de Gant, sovint aliada amb els anglesos. 

                                                 
1 Vaughan, 1979 (A). 
2 Manava als comtats de Flandes, i Rethel i a les ciutats de Malines i Anvers. 
3 Comtessa d’Artois i Borgonya, compartia amb Louis de Male el comtat de Nevers. 
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Finalment, al 1385 Felip gestionarà la Pau de Tournai, tot i que retornaran les 
rebel·lies. 
L’estat borgonyó des de 1384 tindria cinc comtats d’administració difícil, però 
en els darrers vint anys de sa vida (1404), Felip dirigirà un estat poderós, 
indepenent i unificat. Els seus territoris s’organitzen en dos grups: al sud, amb 
Dijon com a centre administratiu, el ducat de Borgonya, el comtat de Borgonya i 
el comtat de Nevers. Al nord, els comtats de Flandes, Artois i Rethel, més les 
ciutats d’Anvers i Malines. El poder se centralitzarà a Lille des de 1382. A 
banda de les institucions regionals, molt similars a Lille i a Dijon, hi hauria 
també institucions centrals a Paris. Així, l’estat Borgonyó de Felip formà una 
entitat política i administrativa indepenent de la francesa. 
A més d’ocupar-se dels seus territoris, al llarg d’aquests anys Felip també 
participà en d’altres episodis, amb repercussions a nivell Europeu. Prenguè 
l’autoritat sobre França des de que la mort del seu germà Carles V  al 1380, 
havia deixat al tro un fill de només onze anys, carles VI, i de nou quan aquest 
caiguè malalt al 1392 i fins a sa mort al 1404, mort que també li impedí fer-se 
amb el ducat de Brabant4.  
Al 1378 havia començat el gran cisme del papat, amb Europa dividida entre els 
partidaris de l’italià Urbà VI i el francès Clement VII. En l’intent de resolució 
d’aquest afer, que s’allargaria fins a principis del XV, hi tinguè Felip un paper 
actiu. 
Més endavant en el context de la febre per les ceuades que s’estenia per 
Europa, Felip enapçalarà la creuada de Nicòpolis al 1396. Tot i sortir-ne 
derrotat, havent perdut homes i diners, no desaprofitaria l’ocasió per guanyar 
prestigi. 
 
Tot aquest poder guanyat en tan poc temps des de 1384, lligat bàsicament als 
nous territoris adquirits, necessitava d’una càrrega de propaganda visual que 
estigués a l’alçada del nou protagonisme aconseguit dins l’escena europea. 
Cada una de les seves accions bèl·liques o diplomàtiques aniria acompanyada 
per la respectiva ostentació.  
Al segle XIV creixien les corts arreu d’Europa i era usual entre els dignataris 
mostrar aquest creixement mitjançant luxes materials i extravagàncies vàries. 
Felip, que en visitaria moltes portat per qüestions diplomàtiques, s’adonaria que 
no ocupava el primer lloc entre elles i intentaria incrementar el poder visual de 
sa cort durant les ocasions que se li presentessin. 
De petit, es crià entre els luxes de la cort francesa. Quan al 1356 era capturat 
per l’exèrcit anglès amb el seu pare, Felip passaria quatre anys a la cort 
anglesa, jugant als escacs amb el príncep Eduard d’Anglaterra. Al juny de 
1369, el seu casament amb Margarita de Flandes a Gant, seria la primera de 
les moltes cerimònies a vessar de magnificència que caracteritzarien la cort 
borgonyona: no hi mancarien joies, justes, regals, tornejos, banquets..., tant per 
la noblesa convidada com pels ciutadans de carrer. 
Faltven encara uns quants anys perquè Felip arribés a ser governador de 
Flandes, però en la seva primera visita deixà ja clara la seva generositat 
interessada, pròpia dels més alts dignataris i reclam per a la lleialtat dels seus 
futurs súbdits flamencs. Als temps que seguiren, visità Flandes quasi cada any. 
En poc temps ja coneixia les ciutats de Gant, Malines, Anvers, Bruges, Damme, 
                                                 
4 Sí aconseguí en propietat al 1396 el ducat de Limbourg cedit per la duquessa Jeanne , vídua de 
Wenceslao de Luxemburg. 
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Sluis, Ieper, Male, Aardenburg, Courtrai o Oudenaarde. Felip era client ben 
conegut entre els mercaders de Bruges i Arràs, on gastava grans quantitats de 
diners. En ocasions hi organitzava tornejos que atreien cavallers de tota 
Europa, el més famós a Gant el 1376, amb la confluència de tota la noblesa 
dels Països Baixos.  
Al 1375 visità Bruges en qualitat de diplomàtic, per negociar la pau de França 
amb Anglaterra. Per a l’ocasió comprà vi borgonyó i tapissos parisins, així com 
roba especial per als banquets i les justes que eren previstes de celebrar a la 
ciutat. 
En el seu viatge a Avinyó per a intervenir en els seus projectes frustrats de 
mantenir el papat a prop de França, viatjà per riu amb sis vaixells, un dels quals 
era nomès per a Felip i els seus tresors (robes i joies bàsicament).  
Es comportava com a príncep francès, repartint regals d’any nou i estenent 
popularitat i influències. En les seves missions diplomàtiques, ja fossin per 
interessos propis o pels de França, solia també dur tapissos per regalar. 
Més endavant, quan amb la mort de Louis de Male al 1384, Felip esdevinguè el 
nou comte de Flandes, aprofità la cerimònia d’enterrament del sogre per 
mostrar davant la noblesa europea convocada a l’esdeveniment, el poder de la 
nova dinastia dels Valois, amb processons, banderoles representant les terres 
heretades, misses o banquets. A partir d’aquest moment es multiplicaren les 
cerimònies d’entrades triomfals a diverses ciutats flamenques.  
En adquirir Flandes, estableix un programa de reconstrucció, l’obra més 
ambiciosa del qual comença aquell mateix any: un port al sud del Zwin: 
l’Esclusa. Construeix entre d’altres, castells a Oudenarde, Male, Courtrai, 
Anvers o Lille. Tot i aquesta voluntat de fer-se present als territoris flamencs, 
serà a Dijon on promourà la construcció de la famosa cartoixa de Champmol.  
Posteriorment a la pau de Tournai (1385) té una nova ocasió de mostrar la 
seva prodigalitat regalant tapissos als anglesos.5 
També quedà en mans de Felip arreglar els matrimonis dels fills del difunt 
germà Carles V, i dels propis, amb les conseqüents cerimònies amb 
l’abundància com a protagonista. N’és un exemple el doble casament a 
Cambrai al 1385. 
La ja citada creuada de Nicòpolis serà un altre dels episodis que 
paradoxalment incrementarà amb escreix la grandesa de Felip. De l’expedició a 
Hongria que ell encapçalà al 1396, en tornà derrotat. Havia gastat quantitats 
ingents de diners tant de la corona francesa com del nou estat, però les 
creuades donaven prestigi a l’època i aquesta contribuí a fer emergir Felip i els 
seus territoris com a nou poder europeu. 
L’expedició, ben equipada amb tota mena de luxes (pabellons de setí verd, 
banderoles, vaixelles d’or i plata), significativament sortí de Dijon i no de París. 
Davant la derrota, s’intercanvien presoners per grans quantitats de diners 
enviats als turcs, així com costosos regals, tapissos entre d’altres6. Tot i el 
desastre, al 1398 Felip prepara l’entrada triomfal a Dijon del seu fill Joan de 
Nevers com a heroi, per a major glòria de la casa Valois, convertint la derrota 
en èxit.  
Encara després de la seva mort a Hal al 1404, el trasllat del seu cos fins a la 
cartoixa de Champmol a Dijon al llarg de 550 quilòmetres, proporcionà l’ocasió 
de desplegar una impressionant processó fúnebre que partiria de Hal el 30 
                                                 
5 Vaughan, 1979 (A), p. 50, n. 4. 
6 Vaughan, 1979 (A), p. 72, n. 2. 
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d’abril de 1404 per ser enterrat a Dijon el 16 de juny. L’endemà, el seu fill Joan 
Sense Por feia sa entrada a la ciutat com a nou duc de Borgonya.7  
Poc abans de morir, era fet a París l’inventari de Felip l’Ardit amb tota mena de 
joies, tapissos de temàtica diversa o reliquiaris.8 Res que no fos present en 
qualsevol altre inventari d’un membre de la cort principesca, però Felip posava 
la llavor per a un constant creixement d’una ostentació que seria la marca de la 
casa borgonyona, dignataris successors del que havia d’esvenir un dels estats 
més poderoros d’Europa.  
 
El mandat de Joan Sense Por (1404-1419) comença amb noves hostilitats amb 
Anglaterra, derivades de l’assassinat del duc d’Orléans al 1388. Superats els 
problemes i després de sa intervenció a Liège, feia una entrada triomfal a París 
a finals de 1408, iniciant-se la sèrie de diverses temptatives per fer-se amb el 
govern reial, sobrer de candidats. Mostraria el seu poder militar i serviria 
d’eficaç propaganda. 
Joan tindria també un paper important en la resolució del cisma de l’església 
cristiana al 1414, tornant la unitat de la institució en un moment prou important 
per fer créixer el seu prestigi. El seu accidentat mandat acabaria amb sa mort 
prematura, assassinat al 1419. 
 
Felip el Bo (1419-1467) reorientà la política borgonyona. El seu primer èxit 
militar fou al 1421, a la batalla de Mons-en-Vimeu, contra branques franceses 
enemigues. Seguirà la guerra amb Anglaterra, mal acceptada pel poble 
flamenc.  
Al 1430, mateix any en que rebia el comtat de Xampanya, i els drets sobre 
Luxemburg, accedeix finalment al ducat de Brabant, usant a partir de llavors la 
fòrmula “per la gràcia de Déu” després del llistat dels seus títols, no 
precisament per devoció. El cinc d’octubre de 1430  a Lovaina se celebrava la 
cerimònia d’inauguració del nou duc de Brabant i tres dies més tard, Felip feia 
sa entrada triomfal a Brussel·les9. No seria fins 1443 que, superats certs 
conflictes, es dirigia a Luxemburg encapçalant una brillant armada per 
reivindicar-ne el territori. 
Felip escollí Bruges pel seu casament, també al 1430. Les festivitats previstes 
foren una ocasió més per mostrar tot el luxe de la cort, com qualsevol altre 
esdeveniment familiar o polític, i requeriren gran número d’artesans atrets 
d’arreu.  
Fou en motiu del casament que que es creava l’orde del Toisó d’or, acte alhora 
religiós i d’independència política, reunint a l’elit de la noblesa borgonyona, que 
es mostrava esplendorosa durant les seves reunions anuals a diverses ciutats. 
Al llarg del seu mandat adquirí d’altres territoris per diversos mitjans, com 
l’Hainaut, Holanda, Zelanda o Namur. És sota Felip el Bo que el conjunt de la 
regió passarà finalment a esdevenir el que s’ha anomenat els Països Baixos 
borgonyons. L’àrea de la seva influència esdevinguè realment significativa. El 
poder borgonyó arribava al seu apogeu amb Felip el Bo i el seu fill Carles el 
Temerari. 
Al maig de 1453, els turcs prenen Constantinopla i al febrer següent Felip el Bo 
esperonava la creuada contra els turcs al cèlebre banquet del faisà, a l’hôtel de 
                                                 
7 Schnerb, 2005, pp.139-40. 
8 Vaughan, 1979 (A), pp. 191-2. 
9 Schnerb, 2005, p. 214. 



 9

la Salle a Lille, expressant el desig de prendre part d’un viatge sant, alhora que 
intentava acostar-se a França. La riquesa, exhuberància i excentricitat de la 
festa impressionà els contemporanis.10 Són cèlebres els entremesos 
representats, dirigits a accentuar la necessitat de la creuada. Tot  i que el 
projecte no s’arribà a realitzar mai, el seu poder i prestigi es projectà a tota 
Europa, intimidant als adversaris. 
Les seves entrades triomfals són constants: Bruges, 1440; Arràs, 1455; Gand, 
1458; París, 1461. Imitant les entrades reials, a més de ser una exhibició de 
poder, representen un pacte simbòlic entre el duc i la ciutat, amb 
representacions i iconografies molt pensades per a cada ocasió.  
Podem comprobar els seus excessos veient la llista de despeses durant el 
primer any del seu mandat11 i és sota Felip el Bo que es crea la institució 
financera de l’épargne, una mena de tresoreria privada que satisfeia els 
desitjos immediats i imprevistos del duc sense controls administratius. 
S’encarregava de guardar joies, or, pedreries...12 
La seva itinerància necessitava de grans desplegaments de carros portant tota 
mena de luxes d’un a l’altre dels molts palaus que tenia escampats arreu i que 
sovint engrandia i embellia amb costosos treballs. El número de personal al 
servei del duc no deixà de créixer: al 1426 eren més de 600 i s’incrementava la 
xifra en les grans ocasions: a la mort de Felip, la suma dels seus servidors més 
els del seu fill, reuní prop de 1200 persones.13 
 
Carles el Temerari (1467-1477) també faria una entrada triomfal a la ciutat de 
Gand després da la mort del seu pare, donant inici a les revoltes que 
esquitxaren el seu mandat. 
Al 1468 té lloc el casament de Carles el Temerari amb Margarita de York, que 
durà quasi vint dies des de l’arribada de la núvia, amb entrades triomfals, 
banquets, la cerimònia pròpiament dita a Damme, representacions teatrals... Se 
celebrava molt més que un casament, i es presentava el nou duc 
internacionalment. Ambaixadors d’arreu són convidats pel duc per presenciar el 
seu espectacle i poder-ne informar convenientment. 
Al 1469 al palau de Coudenberg de Brussel·les té lloc una nova cerimònia de 
ressò internacional pel desplegament de poder que podrien admirar 
ambaixadors de tota Europa. Es tractava de la submissió de Gant, amb la 
pèrdua dels seus privilegis.  
Les constants repressions més o menys brutals de les també constants 
revoltes urbanes (Bruges, Malines, Dinant...) per part de Carles el Temerari, 
com anteriorment de Felip el Bo, incrementà sa autoritat i es guanyà, com el 
seu pare, el respecte i l’admiració europea.  
Una altra manifestació del poder de Carles el Temerari s’esdevé al 1474 quan 
fa traslladar les restes dels seus pares Felip el Bo i Isabel de Portugal des de 
Flandes a la cartoixa de Champmol. La processó fúnebre, formada per un 
sèquit imponent, era una nova manifestació de la puixança dinàstica, com 
també l’adquisició de nous territoris, com l’Alsàcia, prop Borgonya, o el ducat 
de Gueldre i el comtat de Zutphen al nord de Brabant. 

                                                 
10 Veure Laffont, 1995. 
11 Schnerb, 2005, p. 253. 
12 Schnerb, 2005, p. 254. 
13 Schnerb, 2005, p. 292. 
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Carles el Temerari, darrer dels Valois a càrrec de l’estat Borgonyó, more a 
Nancy al 1477, esfondrant-se l’edifici polític erigit pels Valois, símbol del seu 
autoritarisme. 
El mateix 1477 la filla de Carles, Maria de Borgonya, es casava amb Maximilià 
d’Àustria per mantenir l’estat. Sota el govern dels Habsbourg començarà el 
demembrament territorial de l’estat borgonyó. 
 
 
Davant tot això, Marina Belozerskaya desenvolupa magistralment la idea de la 
figura del duc de Borgonya com a forjador del desig pel luxe a l’Europa del 
segle XV14. 
Com hem vist, l’ostentació dels ducs de borgonya va in crescendo arribant al 
punt culminant amb Felip el Bo, que coneixia perfectament el poder social i 
polític que conferia el fer ús de determinades formes visuals i comportaments. 
Totes les corts del segles XIV-XV competeixen en luxe i magnificència a 
l’època i els Valois descendien de la reialesa francesa, una de les corts més 
luxoses.  
Els ducs de Borgonya crearan la cort més magnificent d’Europa que se situarà 
al centre de la vida social i política internacional, persuadint enemics i aliats. El 
seu prestigi creixerà de tal manera que superaran tota regla visual estipulada 
per als diferents rangs, eclipsant als mateixos reis de França. Qualsevol 
cerimonial presentava unes normes de comportament, vestir, menjar, amb una 
gran càrrega de significat visual on el luxe és clau en l’establiment de les 
jerarquies socials. La moda de manifestar el poder a través d’aquest significat 
visual serà explotada pels ducs borgonyons. Felip el Bo sobrepassarà en 
magnificència no només els seus iguals sino també els superiors, usant-ho com 
a estratègia visual per a incrementar el seu poder. Als banquets, per exemple, 
s’hi exhibeix la vaixella d’or i plata i tothom és pendent de la grandària del buffet 
de l’amfitrió. Els ducs de Borgonya sempre presentaren el màxim  número 
d’estanteries farcides15. Assumeixen rols reials seguint les regles de la cort 
francesa. Totes les seves possessions sumptuoses (metalls i pedres precioses, 
tapissos, teixits rics i brodats amb fil d’or, armeries decorades, llibres 
manuscrits...) seran un símbol de l’exclusivitat dels alts rangs. També les 
capelles privades eren plenes de valuosos objectes litúrgics amb significat 
espiritual, i la música n’era un element crucial. 
L’or és sempre indispensable per a definir un alt dignatari, com també ho foren 
els tapissos, brodats i altres teixits luxosos. Els tapissos eren la decoració 
quotidiana del palau i definien l’espai de poder, representant temes religiosos o 
de l’antiguitat greco-romana i mostrant aquells herois amb qui els ducs es 
volien identificar, fent-los aparèixer vestits de manera anacrònica, a la moda de 
l’època16. Les històries d’Hèrcules, Alexandre el Gran o Cèsar eren temes ben 
coneguts per tothom, i sovint certes peces provocaven l’enveja dels 
contemporanis, realitzades amb or, seda o pedres precioses, com ara la sèrie 
de Gideon, de Felip el Bo, que reivindicava la seva set de creuda. 
Felip el Bo posseirà la major col·lecció de tapissos del seu temps, tant que els 
penjava uns sobre els altres en determinades festivitats per manca d’espai on 
exposar-los tots. Al 1440 fa construir un dipòsit a Arràs per emmagatzemar-los. 
                                                 
14 Belozerskaya, 2002. 
15 Belozerskaya, 2002, p. 99. 
16 Chipps Smith, 1989. 
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Servien també per definir el poder en temps de guerra, ja que la seva 
maleabilitat permetia dur-los d’un lloc a l’altre. Decoraren processons o 
entrades solemnes, escampant els missatges visuals dels ducs. Com a bé més 
preuat a l’Europa del XV s’enviaven com a regals diplomàtics, amb temes a 
mida pels destinataris i servien per pagar rescats, com hem vist.  
Les festes dels ducs, sempre acompanyades musicalment, provocaven gran 
impacte, com hem vist, per sa espectacularitat i barreja d’arts, i els conferien un 
enorme èxit en sa propaganda política.  
 
Tots aquests models de propaganda duts a l’extrem pels duc de Borgonya 
seran adoptats a les corts europees en major o menor mesura, ja que totes 
eren interconnectades, bé per aliances matrimonials o polítiques. La cort 
borgonyona serà al front de la cultura del seu temps i l’art produït dins els seus 
dominis serà objecte del desig dels més poderosos. Arreu imitaran la moda, els 
teixits, els objectes de luxe o les festes. L’Europa del XV veu als ducs de 
Borgonya i les seves arts com a líders culturals del moment. Només les Vite de 
Vasari del segle XVI  codificarien el discurs de la historiografia artística cap a 
l’italocentrisme, però els documents d’època demostren l’impacte superior de 
les arts nòrdiques al XV17.  
La indústria artística dels Països Baixos borgonyons ja tenia anomenada des 
d’abans de l’arribada dels Valois al poder: l’escultura en pedra de Tournai o els 
teixits flamencs venien d’antiga tradició, però Felip el Bo especialment, la 
potenciarà amb el seu exemple. Sense ser els originaris de la idea de les arts 
associades a la magnificència, amb tal associació, a la cort borgonyona es 
potenciarà el prestigi de ses arts.  
Els ducs promocionen pel seu propi ús bàsicament peces de metalls preciosos, 
tapissos, brodats i altres teixits, i la indústria local del luxe s’estè gràcies a la 
voluntat imitadora dels contemporanis. Els models de propaganda borgonyona 
són adoptats per la casa reial anglesa, pels reis catòlics o pels dignataris 
italians, dels Medici als Sforza o Federico de Montefeltro. 
Aquest desig de luxe refinat arribarà també a la classe mitjana que creixia arreu 
d’Europa. En  no poder accedir als nivells econòmics dels ducs, es 
conformaran amb peces més modestes però igualment útils per a la promoció 
social. Als inventaris dels ducs de Borgonya la pintura no hi és gaire present, 
però entre la classe mitja i també fora dels Països Baixos borgonyons, la 
pintura veu incrementat el seu prestigi donada la seva associació amb els ducs. 
Aquesta nova classe emergent invertirà en art cada cop més i es farà amb 
pintura i escultura en fusta principalment. La tendència començarà entre els 
burgesos de Bruges i s’estendrà ràpidament per tota Europa. Així, els ducs de 
Borgonya, sense promocionar directament aquestes arts llavors menors, 
populars i econòmiques, veuran créixer el seu consum per causa seva així com 
creixeran els beneficis econòmics que se’n derivaren. La situació estratègica de 
la zona la convertiria en un centre neuràlgic, facilitant-ne l’exportació arreu, tant 
per mar com per terra. 
 

                                                 
17 Veure el primer capítol de Belozerskaya, 2002. 
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Inicis de la indústria flamenca i presència a les fires de Xampanya. 
Primers contactes amb la Corona d’Aragó. 
Ja hem dit que els Països Baixos gaudien d’una llarga tradició en la 
manufactura de productes de qualitat. La indústria tèxtil de la zona es pot 
considerar la primera gran indústria europea, tant pel tipus de producció de 
gran intensitat com per la distribució, que gaudia d’un ampli mercat exterior on 
generar riquesa. Els focus principals de producció es trobaven a diverses de les 
ciutats de Flandes, Brabant, Hainaut i Liège. Tals indústries urbanes donaren al 
Països Baixos del sud des del segle XII, sa particular fisonomia dins del context 
europeu: la vida econòmica, política i social d’aquestes viles draperes girà a 
l’entorn d’un únic fi: exportar en massa els seus productes a mercats llunyans, 
fent ús d’una complexa organització i amb interessos purament capitalistes.  
Però aquesta indústria no apareix de cop a partir de la prosperitat econòmica 
de la zona al segle XI. Les seves arrels es podrien trobar en els tallers d’època 
franca on es teixien els famosos “panni frisonum” així anomenats per ser 
transportats per mercaders frisons, i també es coneix una considerable activitat 
tèxtil a la zona des d’abans de la conquesta romana, quan ja aquells terrenys 
eren rics en pastures per al bestiar que havia de proporcionar la llana18.  
El centre més important en producció tèxtil des dels segles III-IV, quan ja 
s’exportava a la conca mediterrània, fou Arràs i també aquesta localitat anà al 
capdavant del renaixement econòmic dels segles XI-XII, quan en un moment 
donat, aquesta producció de caire domèstic i per al consum local, passà a ser 
considerable i destinada a l’exportació, necessitant importar llana anglesa 
donada la producció local insuficient, organitzant-se la feina de manera diferent 
i passant d’una economia rural, a capitalista urbana. La població havia crescut 
considerablement degut a la sobreproducció agrícola i la zona s’enriquí amb els 
beneficis derivats dels intercanvis entre el Bàltic i el mar del Nord amb  Bizanci.  
Lligades a aquest desenvolupament, tenim unes noves institucions 
econòmiques de llarga tradició europea, per a la difusió i venta de tots aquests 
productes: les fires. Aquestes proporcionaven un punt d’intercanvis massius de 
tota mena de productes pels mercaders d’arreu d’Europa.   
En un inici, les més importants foren les fires de Xampanya i de Brie. El seu 
orígen es remunta cap a principis del segle XII, ja que una de les mencions 
més antigues data de 113719.  Des de finals del segle XII se’n celebraven sis a 
l’any, successivament a Lagny, Bar-sur-Aube, Provins i Troyes. Al 1250 les 
fires de Xampanya i Brie eren un focus ben establert d’irradiació cap a tota la 
regió, i foren fins a principis del segle XIV un dels principals punts d’intercanvis 
econòmics i comercials d’Europa, especialment entre els Països Baixos i Itàlia, 
que actuava de redistribuïdora cap al Mediterrani. Així, productes de diverses 
ciutats flamenques es troben citats des de ben aviat als mercats de Xampanya i 
Borgonya, i relacionada amb aquest comerç d’exportació, apareix la Hansa de 
les 17 viles a mitjans segle XII, per defensar els interessos comuns dels 
membres. 
També el corrent comercial vingut de la Llombardia arriba a la zona de fires de 
Xampanya i París, sovint seguint vies de pelegrinatge religiós, on hi trobaria el 
corrent de mercaders vinguts del nord. Així, la conjunció dels dos corrents, 
flamencs i italians, és feta a mig camí de la via natural que du de Bruges a 
Venècia: a la plana de Xampanya.  
                                                 
18 Laurent, 1978, pp. 26-8. 
19 Laurent, 1978, p. 49. 
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Ja hem vist que totes les viles nascudes als Països Baixos del sud als voltants 
dels segles XI i XII foren sense excepció viles mercaderes, i quasi totes de 
productes tèxtils i que Arràs tinguè un rol industrial preeminent. Aquesta ciutat 
també destacà en el paper comercial: a la primera meitat del segle XII, els seus 
draps arribaven a la riba del Mediterrani per terra, transportats pels propis 
mercaders de la vila. Al peatge de Baupame en direcció a França hi apareixen 
documentats des de 1127, però ja hi passaven abans20. Així, els mercaders 
d’Arràs són dels primers en anar a Xampanya i instal·lar-s’hi. Des de 
Xampanya, els draps flamencs arribaran a Gènova des d’on es redistribuiran 
per tot el Mediterrani. Després d’Arràs, productes de moltres altres ciutats 
flamenques són documentades a Gènova a finals del segle XII: Dixmude, Lille, 
Ieper, Douai o Tournai i partir de mitjans del segle XIII hi trobarem cert declivi 
dels productes de la Flandes meridional, per deixar pas als de la Flandes 
septentrional, com els de Gand, Ieper o Bruges. 
A finals del segle XIII les fires de Xampanya s’afecten del declivi general del 
comerç terrestre, a causa de l’empenta de genovesos i venecians al comerç 
marítim. Alhora, l’annexió dels comtats de Xampanya i Brie als dominis de la 
corona francesa (1284) amb la seva política de centralització i d’imposició de 
taxes, accelerà el declivi de les fires. Els conflictes entre Anglaterra i França 
alteraran les relacions comercials franco-flamenques, incrementant-ne les 
hostilitats i alterant tot el sistema d’intercanvis entre el nord i el Mediterrani, 
amb les cada cop més nombroses trabes al comerç a fires de Xampanya, 
provocant que tant flamencs com italians les abandonin. Després d’aquestes, 
encara es desenvoluparan les fires internacionals de Chalon-sur-Saône, 
Gènova o Lyon, les quals prendran un rol important al XIV. Hi trobarem també 
mercaders flamencs d’Ieper, Gand, Tournai o Lille i s’hi intercanviaran 
igualment els seus productes amb els mediterranis.       
 
Les primeres relacions entre flamencs i catalano-aragonesos foren per terra. 
Els primers s’encaminaren aviat cap a la Península Ibèrica en motiu de les 
creuades o pel camí de Sant Jaume, per on arribaren els primers productes del 
nord a finals del segle XII, baixant pel sud-oest de França. Més endavant, 
també mercaders d’Aragó, Portugal o Castella arriben individualment a fires de 
Xampanya des de 1228-9, i en grups abans de 125921. Posteriorment, a 
principis de segle XIII i fins a finals del mateix, es desenvolupa el comerç 
marítim a Marsella, que passarà a ser una plaça important d’intercanvis entre 
productes mediterranis i del nord. Amb Marsella, i amb la creació d’Aigües 
Mortes al 1240, port que obrí un nou camí cap a la conca mediterrània, la 
indústria drapera de Flandes penetrarà en gran mesura a la Corona d’Aragó i 
als mercats del Llenguadoc, Aragó, Catalunya i Castella.  
Així, els citats draps entren a la Península Ibèrica per dues vies, una marítima 
que des de Gènova i Marsella passa per Aigües Mortes i Montpeller fins a 
Barcelona des de mitjans XIII, des d’on penetrarien a Castella per la vall de 
l’Ebre;  i una segona via documentada, terrestre o semi, que circulava pels 
grans centres del Rosselló i l’Aragó com Montpeller, Narbona o Perpinyà, a on 
els draps arribarien per mar i per terra22. Així, el 5 de març de 1309 el prebost 
                                                 
20 Laurent, 1978, p. 48. 
21 Laurent, 1978, p. 107. 
22 La lleuda de Perpinyà del 1284 hi testimonia la presència de tota mena de draps del nord. Laurent, 
1978, p. 109. 
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del rei Jaume II, en virtut de cartes de marca que havien estat lliurades a 
Jaume Terrens, feu embargar i posar a subhasta en profit del darrer, les 
mercaderies introduïdes a l’Aragó per comerciants narbonesos, entre d’altres 
coses, 15 peces d’Ieper i 18 de Tournai, pertanyents a un tal Bernard Benoit de 
Narbona.23 Veiem que era freqüent que mercaders del nord arribessin a 
Narbona, i des d’allà els draps arribarien a Perpinyà i Barcelona. Entre les 
tarifes de corretatge d’aquesta ciutat hi figuren els draps de Flandes24. Un altre 
document ens presenta la tarifa d’una taxa percebuda al 1313 pel cònsul dels 
catalans a Montpeller i per compte del rei, dins les senescalies de Carcassona, 
Beaucaire o Tolosa, sobre draps, especificant els de Malines, Ieper, Douai, 
Lille, Brussel·les, i altres ciutats del nord.25 Encara al 1316 Jaume II faria 
comprar a Narbona sense importar-ne el preu, una peça de drap de Douai.26 
Més tard, alhora que decau la draperia flamenca, comença l’expansió de la 
draperia brabançona a Europa a finals del XIII i fins a principis del XV. A partir 
de la segona meitat del segle XIV aquest comerç el trobem a  Catalunya i 
Aragó. A les deliberacions de les corts de Barcelona de 1365 i 1380 es 
mencionen només draps de Malines i Brussel·les27. 
 
Fires de Flandes i Brabant 
Al darrer terç del segle XI, al mateix temps que les primeres hanses nòrdiques, 
comencen a desenvolupar-se les fires de Flandes, que prendran el lloc a les de 
Xampanya. Aquestes arribarien a Flandes quan ja s’estava desenvolupant així 
que  l’organització firal de la darrera no deuria gaire a les primeres. 
La més antiga de les fires de Flandes és la de Thorout, documentada des de 
1084: era un gran mercat regional, encara no internacional. Després 
apareixeran les fires de Lille i Ieper, citades des de 1127, ja amb una 
desenvolupada organització28. Al 1200, se li concedia a Bruges una de les cinc 
fires de Flandes29. Aquestes formaven un cicle anual perpetu que s’iniciava a 
Ieper el dimecres de cendra, continuava a Bruges el tercer dilluns després de 
Pasqua, seguia a Thorout per sant Joan, a Ieper el dissabte abans de 
l’Ascensió, a Lille l’endemà de l’Assumpció i acabava a Messines un mes 
abans de Tots Sants. Cada fira durava quinze dies fins al segle XV, quan 
durarien un mes30, excepte la segona d’Ieper que durava vuit dies, i tot el cicle 
formava una mena de mercat ininterromput a la zona. D’altres ciutats 
importants a l’època com Gant o Saint Omer, immerses en conflictes socials i 
polítics, deixaren via lliure a Bruges perquè s’erigís com el principal port marítim 
receptor i distribuidor de la llana anglesa i des d’on partien productes 
d’exportació de tota mena. 
 
En el curs del segle XII se succeeixen canvis importants: la ciutat fou separada 
del mar per zones pantanoses provocades per la marea. L’arenament de la 
zona deixà unes aigües poc profundes, innavegables, que forçaren a Bruges a 
                                                 
23 Laurent, 1978, p. 110, n.1. 
24 Capmany, 1962, p. 72. 
25 Laurent, 1978, p. 110, n. 4. 
26 Laurent, 1978, p. 110, n. 5. 
27 Laurent, 1978, p. 181. 
28 Laurent, 1978, p. 38. 
29 Van Houtte, 2009, p. 29. 
30 Jean C. Wilson proposa que els mercats en massa comencen a Bruges a finals del segle XV. 
Wilson, 1998. 
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obrir un canal fins a la costa per accedir al mar: el canal del Zwin. Al 1180 es 
funda Damme pel comte de Flandes, que com avantport de Bruges es 
convertia en la terminal de navegació que comunicava mitjançant canals, amb 
les principals ciutats de la zona. Ja al 1213 William de Briton describia 
meravellat la quantitat de vaixells ancorats a Damme31.  
Durant el segle XIII, la puixança econòmica del nord-oest d’Europa fa que 
moltes viles ja prou desenvolupades vulguin emancipar-se dels mercaders 
flamencs que fins llavors dirigien el comerç, i fer-se càrrec de la producció local. 
Per a tal efecte escolliren el Zwin com a punt d’intercanvi de mercaderies a 
causa del renom de la indústria tèxtil de la zona, de fàcil revenda, i de les 
comoditats de tota mena que s’oferien a la veïna Bruges per als mercaders. 
També els mercaders anglesos decidiran portar la seva llana a Bruges i no 
esperar a que la recullin els flamencs. Aquesta matèria primera era llavors 
redistribuïda per alimentar la principal indústria de la zona. Els alemanys faran 
igual a la mateixa època: el camí de Bruges a Colònia deixarà de ser ple de 
flamencs per omplir-se de mercaders de les ciutats del Rin en direcció a 
Bruges. A meitat de segle seran ja tan nombrosos que se sentiran amb el dret 
de demanar privilegis.  
També els italians ompliran Bruges. Al 1277 Gènova equipa les seves primeres 
galeres per navegar cap al mar del Nord per Gibraltar, i poc després ho farà 
Venècia, fent decaure el comerç terrestre32. Els italians seran dels estrangers 
més nombrosos a Bruges, distribuïts en diverses nacions (Gènova, Venècia, 
Florència, Lucca i Milà). Les seves galeres faran d’intermediàries entre l’orient 
bizantí i el mar del Nord, aportant les cotitzades espècies. Però el grup 
d’estrangers més nombrós i important fou sens dubte el dels hanseàtics, que 
aportaven gran varietat de productes de molt diverses regions, des de vi, 
cerveses, sal, mel o cereals fins a ferro, coure o fusta passant per peixos, pells, 
seda o lli.  
Evidentment, aquesta presència simultània a Bruges de mercaders i 
mercaderies de tan diversa procedència convertí la ciutat en el mercat europeu 
més gran del segle XIV, i ja des del XIII, on mercaders intercanviaven tota 
mena de productes i on la burgesia local enriquida feia bon ús del seu poder 
adquisitiu. Molts emprenedors s’enriquiren comerciant amb els draps flamencs 
abaratits. Alhora Bruges arribà a ser també des del XIV mercat de préstecs, on 
el mateix duc de Borgonya acudia a demanar diners als italians. Durant les 
fires, les rígides restriccions gremials respecte als productes d’altres viles se 
suspenien, com ara les taxes sobre béns importats, que se suprimien durant els 
tres primers dies. Els mercaders eren entretinguts a les tardes amb músics i 
acollits a fondes i convents33. Era fàcil a les fires pels mercaders trobar el que 
volien ràpidament i en grans quantitats per revendre-ho, fent també la funció de 
difusors i intermediaris. La ciutat es transformava, mostrant tota mena de 
productes a places, mercats, parades, botigues o a les pand. El terme deriva 
probablement del francès pan que és la secció d’un mur. Un dels diversos 
significats que aquest terme tingué a l’edat mitjana fou el de claustre o galeria 
on es venia mercaderia34.  

                                                 
31 Van Houtte, 2009, p. 31, n. 3. 
32 Van Houtte, 2009, p. 33, n. 3. 
33 Campbell, 1976, p. 171. 
34 Ewing, 1990, p. 559, n. 11. 
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El mercat internacional de Bruges arriba al seu punt àlgid a la primera meitat 
del segle XIV. Des d’inicis de la segona meitat de segle, s’imposen d’altres 
mercats competitius que acabaran prenent la primacia a Bruges. Tot i això, 
Bruges continuaria amb una vida artística activa, com ho mostra la necessitat 
de construir una nova pand al 1482. Aquesta era de planta basada en un 
claustre monàstic, amb 187 parades per llogar. Des del 1511 els llibres de 
comptes demostren que s’hi venien objectes de luxe, des de joies a pintures. 
Els pintors més coneguts no apareixen a la documentació sobre les pand 
perquè ja tenien les seves botigues-taller ben situades i reputades. A Bruges un 
mestre podia tenir només una botiga i exhibir quadres per vendre només a un 
lloc. Així, a la pand hi anirien els artesans menys coneguts, o amb botigues mal 
situades, o també comerciants. Les peces que s’hi exhibien sovint servien de 
model a d’altres, interaccionant el mercat amb la producció artística: artesans 
aprenien de cara a la nova producció i la demanda era suficient per aventurar-
se a vendre productes ja fets. 
Al segon quart del segle XVI es redueixen el número d’espais llogats. Cap al 
1550 la pand de Bruges ja no oferia les mateixes bones oportunitats a artesans 
i pintors35 mentre que Anvers ja feia temps que guanyava terreny. 
 
En el declivi de la ciutat hi confluiren diverses causes. En primer lloc, les 
comunicacions de Bruges amb el mar empitjoraven, i un segle després de la 
fundació de Damme, calia crear un nou port extern, l’Esclusa, documentat des 
del 129036, i connectant amb Damme mitjançant un canal. Però tot i les 
costoses intervencions per mantenir-lo en condicions navegables, les millores 
mai foren definitives. Alhora l’Esclusa amenaçava d’erigir-se com a mercat 
independent de Bruges prop de 1320. Davant d’aquests problemes, Bruges 
aconseguí del comte de Flandes privilegis pels quals la mercaderia entrant al 
Zwin podia comprar-se i vendre’s només a Bruges. Però a finals del XIV les 
condicions del port seguien empitjorant i el trànsit de vaixells era cada cop més 
complicat. 
D’altra banda, certs factors interns empitjoraren la situació. La draperia 
flamenca decaigué quan començà a créixer a d’altres ciutats de Brabant, 
Holanda o Anglaterra, i ja no resultava tan atractiva. Alhora, l’antipatia 
generada a causa dels proteccionismes locals i la manca de llibertat del 
mercaders farien despuntar definitivament Anvers, la ciutat que més 
directament competia amb Bruges. Finalment, després de la mort de Maria de 
Borgonya al 1482, el poder cau en mans de Maximilià d’Àustria, donada la 
minoria d’edat de Felip el Bell, fet que provocarà continus disturbis que 
acabaran d’enfonsar Bruges. Mentre Anvers recolzava Maximilià, Bruges s’hi 
revoltà. Al març de 1484 Maximilià demana als mercaders  estrangers que 
abandonin Bruges amb ses mercaderies i els promet privilegis a canvi. Al 1485 
té lloc la partida general dels comerciants estrangers fixats a Bruges: el canal 
de Zwin entre l’Esclusa  i Bruges és inutilitzat per tropes de Maximilià, el que 
provocà que els hanseàtics i italians que es trobaven a les fires de Berg op 
Zoom i Anvers, ja no tornessin. Al juny de 1485 Bruges capitula i retornen les 
nacions a la vila, animades pels regals d’aquesta a les nouvingudes. La ciutat 
també intentà aturar el seu declivi interceptant el tràfec de vaixells a l’Escalda. 
Al 1488, després de noves revoltes, Maximilià és empresonat a Bruges i poc 
                                                 
35 Wilson, 1998, p. 205 i ss. 
36 Van Houtte, 2009, p. 39, n. 4. 
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després del seu alliberament l’arxiduc ordenà a tots els mercaders a deixar la 
ciutat per traslladar-se a Anvers. Només alguns mercaders aïllats s’hi 
quedarien o hi anirien puntualment per negocis. Restablerta la pau al 1493, 
Bruges inicia les negociacions amb els representants de les nacions per fer 
retornar els mercaders estrangers37. Però molts ja no tornaran més i a finals del 
XV cada cop menys vaixells s’aturen al Zwin. Tot i que al 1508 se celebra a la 
ciutat una segona fira anual al gener, el degoteig de partides de mercaders 
estrangers al llarg de les primeres dècades del XVI és constant: escocesos, 
portuguesos, venecians; queden pocs hanseàtics i italians -els florentins 
marxen cap al 1516; el consulat d’Alemanya es transfereix a Anvers al 1553- i 
perdut el rol de mercat de moneda per part de Bruges, només manté el privilegi 
de ser el principal port d’entrada de llana espanyola a Flandes. Fins al 1573, 
vaixells espanyols i biscaïns arribaran al Zwin, també carregats amb llana 
catalana38.  A mitjans segle XVI, entre 40 i 60 espanyols residien a la ciutat 
morta, decreixia la quantitat de llana importada i disminuïa en grau desmesurat 
el percentatge d’exportacions de l’Esclusa (1%) respecte el d’Anvers (71%). 
 
Poc després, al 1573, esclatarà la revolta als PP.BB., amb la presa del port de 
Middelbourg pels rebels contra Felip II, causant enormes danys a l’organització 
comercial: el privilegi de Bruges no s’observarà mai més. A causa del pillatge 
d’Anvers per soldats espanyols al novembre de 1576, molts mercaders 
tornaran a Bruges, però retornaran a Anvers per la fira de Pentecosta. Tres 
anys més tard la revolta político-religiosa arribava al seu punt àlgid. De 1582 
endavant, Flandes és en mans de militars espanyols. Al 1584 Bruges cau i 

marxaran biscaïns i navarresos, els 
darrers amb consulat des de 1530. Al 
1596, 14 espanyols queden a 
Bruges. Al 1606, 24 espanyols a 
Bruges, però el comerç és mínim. 
Al 1705, els dos darrers membres 
dissolen el consulat espanyol que 
sempre havia tingut seu a Bruges.39 
 
Així, Anvers suplantarà Bruges com 
a mercat internacional al segle XV. 
Altres ciutats candidates foren 
Middelburgh, Dordrecht o Bergen op 
Zoom, però Anvers guanyà en 
condicions a totes, a causa del seu 
fàcil accés per l’Escalda. Mercaders 
de Colònia i la vall del Rin ja no 
passaran per Bruges.  
Anvers era ja afavorida pels ducs de 
Brabant des de finals del segle XIII, 
otorgant atractius privilegis als 
mercaders estrangers que la 

                                                 
37 Van Houtte, 2009, p. 45, n. 5. 
38 Goris, 1971, p. 160. Els cònsuls de Mar de Barcelona no fletaran més vaixells cap als PP.BB. des de 
finals del segle XV, carregant sa llana en vaixells castellans i biscaïns bàsicament. 
39 Van Houtte, 2009, p. 47, n. 3.  
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visitaven, on hi trobaven una major llibertat. Sobre 1320 fou provista de dues 
fires anuals, la fira de Pentacosta (Sinxenmarkt), que començava el segon 
diumenge abans de Pentacosta i la fira de Sant Bavó, (Bamismarkt) que 
començava el segon diumenge després de l’Assumpció. Ambdues formaven 
part del cicle anual de fires de Brabant com les dues de què gaudia Bergen op 
Zoom cap al 1350, la de Setmana Santa i la Cold fair. Solien durar sis 
setmanes, tot i que el seu creixement constant en faria incrementar la durada, i 
eren mercats lliures usats per mercaders estrangers i locals que desplegaven 
els seus béns per carrers i places, claustres o botigues de la ciutat, proliferant 
mercats especialitzats pels  nombrosos espais de venda pública. 
L’església de Nostra Senyora d’Anvers (catedral al 1559), gestionava diversos 
d’aquests mercats: 
Des de 1387, guanyà el dret d’alçar parades i llogar-les dins de la seva 
propietat. Les anomenades “parades generals”, per pelleters i merceria, se 
situaren al cementiri al sud de l’església. 
La Stall house s’ubicaria també al cementiri al 1426, al sud de les anteriors. 
Activa durant les fires, s’especialitzà en pergamins a principis del XVI, fins a ser 
destruïda al 1594. 
Finalment a la plaça davant l’entrada oest de l’església s’hi situà el mercat dels 
guanters durant tot el segle XV40. 
 
Un dels més antics espais per a mercat públic d’Anvers fou la pand dominica, 
ubicada al claustre del convent dels dominics, i reconeguda formalment com a 
tal al 1445. Les pand medieval s’identifiquen sovint amb un claustre monacal o 
pati porxat, amb ses galeries usades per a la venda al detall. A Anvers una 
pand podia ser situada tant a una casa ja existent, a un edifici nou, en una 
borsa o llotja comercial, o en un claustre o pati, com en aquest cas. 
Les seves parades es llogaven als gremis de pintors, escultors, argenters, 
orfebres, joiers i tapissers d’Anvers i/o Brussel·les41. Així, s’hi mostraven tota 
mena d’articles de luxe. La ciutat, la cita el noble espanyol Pero Tafur, qui al 
1438 viatjava pel Pròxim Orient i Europa, i després de passar per Bruges i 
veure que todos los mercaderes eran ydos á la feria de Anvéres, marxa cap a 
aquesta localitat i ens explica el que allà hi troba, il·lustrant com era la ciutat 
durant fires: Esta es, la feria que aquí se faze, la mejor que en mundo todo ay, 
é sin dubda, quien quisiere ver el mundo junto, ó la mayor parte dél en un lugar 
ayuntado, aquí se podría ver. [...]; en un monesterio de Sant Françisco se 
vende todo lo e pintura, é en una yglesia de Sant Juan todos los paños de Ras, 
é en un monasterio de Sant Domingo toda la orfebreria de oro, é ansí 
repertidos por los monesterios é yglesias, é despues por las calles todas las 
otras cosas.42 I afegia en referència als mercaders: pues los de España tanto é 
más que ningunos la finchen. 
L’èxit de la pand dominica feu que s’engrandís al 1460 i 1479 amb noves pand 
suplementàries. Al 1480 seria abandonada per pintors i escultors i al 1550 
desapareixeria per la creixent competència, essent desmantellada al 1581.43  

                                                 
40 Ewin, 1990, p. 562. 
41 Cal tenir en compte que Anvers fou abans mercat d’art que productora d’art, i aquest provenia 
inicialment de Brussel·les bàsicament, per la qual cosa era habitual trobar a les fires un número d’artesans 
d’Anvers inferior al dels d’altres viles. 
42 Tafur, 1982, pp. 258-260. 
43 Ewin, 1990, p. 560-1. 
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L’èxit de la pand dominica persuadí l’església de Nostra Senyora d’Anvers a 
construir la seva pròpia pand al 1460, inversió arriscada, però que resultà 
enormement profitosa a l’hora de cobrir les despeses de l’església en 
construcció. 
S’aixacà al sud del cementiri un gran edifici amb quatre galeries envoltant un 
pati, amb una entrada a l’est i una al nord. Les parades, aproximadament un 
centenar, es llogaven a pintors, gravadors, escultors, llibreters, fusters i joiers. 
Els llibres de comptes de l’església de 1468 a 1560 ens informen sobre el 
creixement de les vendes d’art públic a la pand i a Anvers en general, així com 
dels membres llogaters, especialment pintors i escultors del gremi de Sant Lluc 
d’Anvers i Brussel·les, i fusters-ebenistes. S’hi venia tant art com mobles o 
materials per als propis artesans.  
Més endavant s’hi vendrien sobretot gravats i llibres. 
Seria el mercat d’art més gran d’Europa i el primer edifici construït 
expressament per a aquest  propòsit. Des del 1517 els llogaters podran vendre 
tot l’any aquell material no venut durant les fires44.  
Als anys 40 del segle XVI moment fins al qual tot el nucli al voltant de l’església 
era el principal punt d’Anvers per al comerç de l’art,  aquesta començà a 
quedar eclipsada pel desenvolupament d’Anvers i per la Nova Borsa. Intentà 
sobreviure venent durant tot l’any, però així com la venda i exportació de béns 
de luxe definí l’Anvers de la primera meitat del XVI, a partir dels  anys 50 
começa a decaure el comerç a Anvers i decreix el número de parades llogades 
a la pand. Finalment seria derruïda al 1560 i s’hi construirien cases i botigues 
per llogar, negoci que prenguè el lloc a les pand.  
D’altres  altres espais s’usaren per a la venda a finals del XV i durant la primera 
meitat del segle XVI.  
Al “mercat del divendres”, no gaire lluny de l’església de Nostra Senyora, s’hi 
venien tota mena de productes, també pintura, com ens demostra el document 
d’un judici de 149445. 
Des del 1508 el gremi de pintors subhastava pintures de membres difunts al 
hall de la casa gremial a la Grote Markt. 
Al 1515 apareix la pand espanyola, amb 22 espais de venda per joiers, també a 
la Grote Markt. 
Al 1517 apareix la pand dels tapissers, situada a una casa a la Cammerstraat, 
a l’oest de l’església de Nostra Senyora. Es menciona encara al 1550, any en 
què al mateix carrer l’“Ypres Hall” és llogat per teixidors d’Ieper, i la Nova Pand 
per fusters. Encara al 1551, al mateix carrer s’obre la “pand del darrera”.  
Al 1532 obre a Anvers la Nova Borsa, citada anteriorment, primera borsa i llotja 
europea internacional i moderna. Aquesta era situada lluny del centre de la 
ciutat, però seria el nou nucli per al mercat d’art de la ciutat, ja permanent. Era 
un nou tipus de centre, comercial i banquer alhora, que seria molt imitat. Al 
1540, s’hi instal·len els pintors al segon pis per vendre les seves obres, i molt a 
prop, encara s’hi construirien noves pand, per a tapissers o joiers. 
L’art havia deixat de ser un luxe per convertir-se en massiu: al 1553 
s’exportaren d’Anvers cap a la Península Ibèrica quatre tones de pintures i 

                                                 
44 De fet, a Anvers es reivindicava la possibilitat de convertir-se en un mercat permanent des de 1465, fet 
que s’esdevindria al segon quart del segle XVI. 
45 Ewing, 1990, p. 568. 
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70.000 iardes de tapissos. Les revoltes de finals del segle XVI acabaren també 
amb la plaça d’Anvers. 
 
Mercaders de la Corona d’Aragó a Flandes. 
Hem vist que els productes del nord arribaven a la Corona d’Aragó a través de 
les fires de Xampanya, però també els mercaders catalano-aragonesos 
arribaven a les fires de Flandes. Les primeres notícies documentades es 
remunten al 1267 quan la comtessa Margarida de Flandes emetia unes cartes 
el 12 de setembre d’aquell any, acordant la reducció de taxes per als 
mercaders del sud de França, Castella, Aragó i Catalunya que freqüentaven la 
fira de Lilla46, localitat que potser ja visitaven al segle XII47. A la mateixa època 
mercaders catalans freqüentaven fires d’Ieper, Saint Omer o Bruges, on hi 
tenien magatzems. 
Al 1281 són presents en el conflicte sobre el dret de pesatge de les 
mercaderies a Bruges, adreçant-se al burgmestre de la ciutat i posteriorment al 
comte de Flandes48. 
A la mateixa época apareixen presents a la fira d’Ardembourg i se’ls sap 
relacionats amb localitats com Lübeck, Münster, o Dortmund, així com amb 
d’altres ciutats holandeses com ara Dordrecht, on el mercader català Jaume 
Villaseca residia a finals del segle XIII49. 
Finalment el 12 d’agost de 1330 es creava a Bruges el consolat de Catalunya50, 
per atendre a les necessitats de la cada cop més nombrosa colònia de 
ciutadans d´aquesta nacionalitat que hi era establerta, almenys des del 126751. 
Així, el consolat català seria el primer de les nacions de la Península Ibèrica 
organitzat a  Bruges, i el tercer de les estrangeres, després del de la lliga 
hanseàtica, probablement de 1309, i el dels venecians, de 132252. La institució 
era subjecta a l’autoritat del Consolat de Mar de Barcelona. Els aragonesos 
eren regits pel mateix consolat, però no foren presents a la ciutat en gran 
número abans de mitjans segle XV : al 1438 eren ja prou nombrosos53. Així, el 
consolat de la nació de Catalunya passaria a anomenar-se des del deu de maig 
de 1487, consolat de les nacions d´Aragó i Catalunya, o bé de la nació 
d´Aragó54. Si durant els primers temps els catalans jugarien un paper 
predominant dins d´aquesta institució, serien posteriorment desplaçats per 
valencians i aragonesos,  fins a ser-ne totalment superats a la primera meitat 
del segle XVI. La també nombrosa i antiga colònia de biscaïns a Bruges55, 
fundaria el seu consolat junt amb el dels castellans. Dels darrers, al 1411 en 
són documentats només sis a la ciutat i anirien incrementant-se a mesura que 
es va anar necessitant sa llana fins que al 1428 ja tenien cònsul propi. Biscaïns 
i castellans s’escindirien al 1455. Finalment, els navarresos fundarien també el 
seu consolat al 1530. Cada consolat usava segell propi. El dels catalano-

                                                 
46 Finot, 1899, p. 315-316. 
47 Hye Hoys, 1882, pp. 92-93. 
48 Pifarré, 2002, p. 18. 
49 Capmany, 1962, p. 108. 
50 Maréchal, 1953. 
51 Vázquez, 1967, p.734. 
52 Marechal, 1985, p. 101, n. 65. 
53 Marechal, 1985, p. 91. 
54 Marechal, 1985, p. 90, n. 5; p. 101. 
55 Es coneix la presència de biscaïns pel Zwin des de 1230. 
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aragonesos es conserva estampat en cera vermella sobre una acta de 1386, i 
es menciona en una altre document de 1349. 
De forma rodona, com tots els de les nacions de mercaders de la Península 
Ibèrica, mesura uns 60 mm.  de diàmetre. Al mig hi trobem l’escut de la Corona 
d’Aragó, i aquest és envoltat per la llegenda S. UNIVERSITATIS MERCATORUM 
C(ATAL)ANORUM BRUGIS COMMORANTIUM.56 
Des de mitjans segle XIV endavant, el consolat català era situat a una casa 
llogada a la Borsa. Probablement el mateix espai que servia de llotja, llogada 
allà des de 1396, i mencionada per primer cop al 135657. Sembla que mai 
arribà a ser de sa propietat. Alguns membres de la colònia catalano-aragonesa 
s’allotjaven a l’alberg de la mateixa Borsa al 140258, prop dels hanseàtics, 
venecians, genovesos i florentins. Posteriorment, el consolat d’Aragó-Catalunya 
així com els mercaders d’aquestes nacions, s’establiren a Krom Genthof al 
1483, a prop de Oosterlingenplein, seu dels hanseàtics59. En aquests albergs hi 
residirien personatges com Bartomeu de Llobera al 142260 o Bernat de Junyent 
al 1432-361. També el català Valentí Sapera residí a Bruges62. Posteriorment 
s’instal·larien a cases particulars, especialment aquells mercaders que residien 
a Bruges per un temps indeterminat. Alguns morien allà, enterrant-se en 
tombes comunes a l’església del Carme: al 1389 com a molt tard se’ls 
concedeix als catalans l’ús de l’altar major del monestir del Carme, dedicat a 
Nostra Senyora del Mont Carmel, i s’hi enterren des de 1401. A la mateixa 
església hi tenien capelles els hanseàtics i els anglesos. També al 1389 a 
l’Esclusa, se’ls concedeix el privilegi de defensar els seus interessos davant els 
poders públics i jutjar els seus litigis, sempre que no hi hagi vessament de 
sang.63 I una altra notícia d’uns anys enrera, és la concessió de  salconduits al 
1352 pel comte de Flandes Louis de Male als mercaders de la Corona d’Aragó 
per anar a Flandes. 
La importància dels catalans establerts a Bruges es manifesta en la seva 
participació al préstec que al 1378 fan els mercaders estrangers a la ciutat, 
segons consta en els comtes municipals d’aquesta.  Els catalans hi aporten 100 
lliures d’un total de poc més de 800, la mateixa quantitat que els venecians o 
florentins, i només inferior a l’aportada pels llombards, amb 200 lliures. A l’altre 
crèdit documentat que els estrangers concedeixen a la ciutat de Bruges durant 
l’any fiscal 1411-12, els catalans hi participaran amb 80 lliures, mentre que tant 
genovesos com venecians n’aportaran 100, i florentins, luquesos i llombards, 
5064. Amb aquestes quantitats, queda palesa la seva posició a la ciutat, que no 
declinaria fins a la segona meitat del segle XV65. 
D’altres problemes de tipus econòmic són registrats entre mercaders catalans i 
ciutadans de Gant, Ieper i Bruges: al 1382 els magistrats de Barcelona 

                                                 
56 Marechal, 1985, p. 121, 123. 
57 Es tracta de la més antiga llotja nacional documentada. 
58 Vermeersch, 1992, p. 170; Marechal, 1985, p. 91. 
59 Vermeersch, 1992, p. 171, Marechal, 1985, p. 93. 
60 Coll, 1968, p. 348. 
61 Coll, 1968, p. 358. 
62 Conde, 1977, p. 60. 
63 Marechal, 1985, p. 97. 
64 Geirnaert, 2002, p. 672-3; Finot, 1899, pp. 123-4;  
65 Sembla que al 1452 els catalans no són més de cinc establerts a Bruges. Marechal, 1951, p. 27, n. 13. 
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demanen als d’aquestes ciutats que donin suport als seus mercaders a l’hora 
de recobrar alguns crèdits que havien deixat allà66. 
Hi ha més referències de catalans a Flandes: sobre la venda de safrà per un 
català a Bruges o sobre el pagament d’una lletra de canvi emesa pel mercader 
català Colom a la mateixa ciutat (1404); o bé les cartes emeses des de 
Barcelona al duc de Clèves, al burgmestre de Bruges i als quatre membres del 
comtat de Flandes, per demanar-los que recomanessin al duc de Borgonya 
l’enviat del rei d’Aragó Jean Fogassot, per tractar qüestions sobre el comerç 
entre les dues nacions (1462)67. 
 
Quan després de la mort de Maria de Borgonya al 1482 comencen els 
problemes amb Maximilà, molts mercaders catalans, junt amb d’altres 
estrangers marxen de Bruges al 1485, retornant-hi el mateix any després de la 
capitulació de la ciutat. Per aquest motiu el 7 de juliol d’aquell any, el magistrat 
de Bruges regalava sis mesures de vi a la nació de  Catalunya68. Amb les 
noves revoltes del 1488, els estrangers marxaran de nou, i els catalano-
aragonesos hi tornaran al 1493-4. El set de març de 1493 el magistrat de 
Bruges es reunia amb diputats aragonesos i el nou d’agost regalava sis 
mesures de vi a la nació d’Aragó69. Se’ls prometè casa pròpia, però la promesa 
probablement es canvià per 200 lliures de grossos70. Els mercaders d’Aragó, 
Catalunya, Biscaia, Navarra, Castella i Andalusia es repartiren en un primer 
moment entre Bruges i Anvers. Finalment, al 1527, el consolat i la nació 
d’Aragó-Catalunya amb set membres, s’establiren a Anvers definitivament71, on 
hi destacaria la colònia mercantil valenciana.  
 
Els membres dels consolats solien ser negociants que residien a Bruges, 
bàsicament mariners i comerciants, ja que per a d’altres tipus d’oficis calia 
adquirir la nacionalitat local. El cònsol era escollit per aquests membres per a 
representar-los. S’ocupaven especialment de qüestions comercials, defensant-
ne els interessos dels membres. S’encarregaven també de cobrar les taxes per 
a les mercaderies, tant d’importació com d’exportació, o de les qüestions 
devocionals de la comunitat. Tals qüestions es recollien per escrit ordenades 
en diversos capítols, i conservem els dels catalans. 
 
Llibre del Consolat dels mercaders cathalans en Bruges (1330-1537)72 
El 12 d’agost de 1330 es redactaven les ordenances del consolat dels 
mercaders catalans residents a Bruges, que foren confirmades pel rei al 21 
d’abril de 1355. El llibre del consolat, parcialment transcrit per Paz y Melia es 
troba als arxius del duc de Medinaceli, provinent de la biblioteca de Ramon 
Folch de Cardona. L’enquadernació és d’Antonio de Gavere, flamenc que 
treballava a Gant a finals del segle XV i que enquadernà bona part dels llibres 
de la biblioteca de Felip el Bell. La decoració ha estat realitzada amb una 
planxa repetida quatre vegades, mostrant animals fantàstics entre vegetals 

                                                 
66 Hye Hoys, 1882, p. 94. 
67 Hye Hoys, 1882, pp. 95-96. 
68 Marechal, 1951, p. 34, n. 53. 
69 Marechal, 1951, p. 40, n. 78. 
70 Vermeersch, 1992, p. 172; Marechal, 1985, p. 115. 
71 Marechal, 1951, p. 47, n. 126. 
72 Paz y Melia, 1922. 



 23

entrellaçats, enmarcats per la llegenda Anthonius de Gauere ob laudem xpristi 
librum hunc recte ligaui. Al foli primer apareix l’índex dels 33 capítols que es 
desenvoluparan a partir del foli 11, corresponents als estatuts de 1389. Al foli 
segon hi trobem l’escut amb les quatre barres de la Corona d’Aragó, amb la 
llegenda Signum dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maiorice, Sardinie, 
Corsice. Comes que Barchinone et Rosilionis et Serdaya. Al foli tercer hi 
trobem al centre un Calvari, amb la Verge i Sant Joan, i als angles els quatre 
símbols dels evangelistes amb els inicis dels textos dels evangelis respectius 
en llatí. A partir del foli quart i fins al vuitè, es desenvolupen els 27 capítols i 
ordenances del 1330. A continuació, del capítol 28 al 31 corresponen a l’any 
1357. Després dels citats 33 capítols del 1389, encara hi ha diversos capítols 
afegits o modificats en diversos anys fins al 1537. Així el manuscrit no és en 
ordre estrictament cronològic.  
Les ordenances de 1330 ens informen del funcionament general del consolat 
en els seus inicis: 
Els mercaders catalans tenen establert a Bruges un consell format per cònsols i  
mercaders i les reunions les celebren al monestir del Carme. S’escullen dos 
cònsols cada quatre mesos que hauran d’explicar les seves funcions als seus 
successors. Si un dels dos s’ha d’absentar, l’altre el substituirà. Es faran càrrec 
de la caixa del consolat, amb els privilegis concedits. Podran resoldre petits 
conflictes entre mercaders catalans, enviant els de major envergadura al 
tribunal local. En general, vetllaran per la bona entesa entre els membres i 
n’evitaran les ofenses. Qui no obeeixi als cònsols serà expulsat. Cal informar 
als cònsols de la partida i de la càrrega de tota nau que marxi de Bruges cap a 
Lisboa, Sevilla, Mallorca, Catalunya o València, ja que tots els mercaders han 
de poder participar del negoci. Queden excloses les galeres venecianes o 
genoveses. 
Si arriba un nou català a Bruges, haurà de jurar en sis dies per passar a formar 
part del grup. Cap mercader pot llogar habitació allà on ja hi hagi un altre 
mercader, i si el primer marxés, hauria de passar un any per rellogarla. El 
diumenge no es pot fer mercat. Sobre l’escarsella, s’ha d’usar la catalana, que 
arriba fins a Montpeller73. No s’han d’acceptar cartes d’estranys, mentre que 
s’en poden acceptar d’amics et aço sia caregat en la sua bona consciençia. No 
es pot dur pelleteria o cordobans a les fires de Flandes i Brabant si aquestes no 
provenen de la Corona d’Aragó. És prohibit barrejar robes i mercaderies.  
 
Els nous capítols del 30 d’agost de 1357 se centren bàsicament en l’escarsella, 
concretant-ne i modificant-ne alguns detalls. L’escarsella anirà de Bruges a 
Montpeller en 14 dies i allà esperarà 3 dies. Al missatger se li sumaran al sou 6 
grossos per cada dia que avanci, així com se li retirarà la mateixa quantitat per 
cada dia de retard. De retorn, només podrà dur cartes recollides a Catalunya, 
València o Mallorca, o perdrà tot el sou. Els mercaders no l’han de fer retrassar.  
Posteriorment, es mencionen les misses per cada mercader difunt que se 
celebraran el dia de l’aniversari; i finalment  hi ha la llista dels preus dels 
corretatges a pagar a la ciutat de Bruges, essent el més car per les granes (18 
grossos) i el més econòmic per les figues i panses (1 gros). 
 

                                                 
73 Des d’allà, altres serveis arribarien fins a Barcelona. 
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Les ordenances del 30 de juliol de 1389, escrites sota el consolat de Pere 
Sarten i Johan Garro, repeteixen certa informació i ens n’ofereixen de nova, així 
com certes  modificacions. 
L’elecció dels dos cònsols ja no es farà cada quatre mesos, sino cada sis, i no 
poden ser reescollits fins després d’un any sense exercir tal fució. Si un dels 
dos cònsols haguès de marxar de la ciutat, se n’esculliria un altre. Els cònsols 
escollits han de jurar honestedat davant del consell, així com els mercaders 
juraran obediència als cònsols.  
La caixa del consolat continua en poder dels cònsols, amb el segell, les cartes 
de deutes o els privilegis, i se n’ha de fer inventari a cada traspàs de poders.  
S’escullirà d’entre els mercaders un sagristà que cobrarà pes les escarselles, 
així com almoines que serviran per fer les “tortes” de la Verge del Carme tres 
cops a l’any (Nadal, Pasqua i Verge d’agost). Els mercaders que facin 
escarsella, pagaran al missatger quatre sous de gros per viatge. Tots els 
mercaders han d’anar a missa al convent del Carme cada primer diumenge de 
mes i donar un gros. També cal anar a l’esgésia del Carme en dies especials, 
com ara per Nadal, Santa Maria de febrer, de març, d’agost, de setembre, 
Pasqua, divendres sant, dia de rams o Tots Sants i pagar igualment 1 gros. 
Quan els cònsols convoquen consell, els mercaders hi han d’anar o pagar 
quatre grossos pels ciris del Carme, que també pagaran si es retarden més 
temps del que triga en consumir-se una espelma. Les resolucions preses s’han 
d’obeir, tant pels presents com pels absents, i mantenir en secret.  
S’insisteix en el funcionament de l’escarsella, que ja arriba fins a Barcelona: hi 
haurà dos correus o missatgers que duran les cartes, un partint de Bruges cap 
a Barcelona, i l’atre fent el trajecte invers. De Bruges a Barcelona o viceversa, 
de Pasqua a Tots Sants, caldran 21 dies, mentre que si el viatge es fa entre 
Tots Sants i Pasqua, quan el temps és pitjor, es podrà trigar 22 dies. Es pararà 
un dia a París i un a Montpeller, i a Barcelona, el missatger s’hi quedarà cinc 
dies74. El salari del missatger serà de 16 francs, sumant o restant 12 grossos 
segons si s’avancen o retarden un dia. Els mercaders han de donar el seu 
correu el dia estipulat per evitar retards, i el missatger haurà d’esperar-les fins a 
mitja nit. Si un mercader català viu en casa de flamencs, no podrà entregar el 
correu des de la casa, per mantenir el secret. Si l’escarsella s’ha d’aturar per 
necessitat un dia, caldrà pagar 8 grossos i també s’estipulen els preus pels 
diferents tipus de cartes. Els mercaders de la nació no poden recollir cartes 
d’estranys per enviar-les amb les pròpies. El correu anirà segellat i no es podrà 
obrir excepte si el missatger es troba el destinatari pel camí. Els missatgers 
hauran de jurar complir tots aquests capítols. No podran agafar lletres de 
catalans que no pertanyin a l’escarsella, excepte si tots els mercaders 
membres hi consenteixen, i en aquest cas, es rebrà un dia tard. Els missatgers 
no s’han de deixar subornar. Si hi ha problemes, cal notificar-los en quinze 
dies. Si arriba un mercader català nou a Bruges, als tres dies haurà de decidir 
si vol formar part del grup i en cas afirmatiu se li mostraran els capítos en 
secret. En tres dies més els haurà de jurar i s’avisarà a tots els mercaders 
membres. En cas negatiu no podrà fer-ne ús. No es recolliran les seves lletres 
ni s’hi faran negocis. Se’l farà fora de casa si era allotjat amb un membre de la 
nació, però sí se’l podrà saludar75. Si un membre vol sortir de l’escarsella, cal 
avisar. 
                                                 
74 Per sa situació, Barcelona absorvia les notícies de tota la Península. 
75 Davant tan detallades regulacions, queda palesa la importància dels correus per al comerç de l’època. 
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La resta de capítols d’aquest any repeteixen idees d’altres anys, com ara les 
qüestions a resoldre pels cònsols o per la llei local, la defensa dels interessos 
dels membres, la impossibilitat de llogar sostre a mercader allà on ja n’hi hagi 
un altre, amb una nova referència a la contractació de criats, o bé la necessitat 
del jurament dels capítols per part dels mercaders. 
 
Continuen estatuts fragmentaris de diversos anys desordenats. Al 29 d’agost 
de 1390 es decideix que els missatgers encarregats de l’escarsella no 
caminaran en diumenge. Al 15 d’abril de 1399 s’incideix en què els missatgers 
no portin res més que les cartes de la nació, per evitar perills. Al 1394 es 
modifiquen els preus de les escarselles i es demana als frares del Carme de dir 
missa cada dijous per pregar pel bon fi de les mercaderies. 
 
Al 27 de desmbre de 1396, s’afegeixen alguns capítols més, sovint 
puntualitzacions dels ja existents. 
Si un mercader és descortès amb els cònsols, se’l farà fora de la llotja i 
l’escarsella fins que demani perdó. Es parla de les baralles entre mercaders, 
amb o sense armes o s’insisteix en el secret del que es fa al consolat. Tota nau 
noliejada haurà de tenir un mariner per part del mercader noliejador i un altre 
per part del mestre de la nau per comprobar que tot en la nau és correcte, com 
ara el número de mariners. S’insisteix en la publicitat de les partides de les 
naus, així com de les escales a realitzar, especialment a Castella i Anglaterra, i 
de les mercaderies a carregar. En deu dies els mercaders de la nació hauran 
d’anunciar quines mercaderies hi volen carregar, i el noliejador haurà 
d’acceptar totes les robes però podrà refusar aquells productes susceptibles de 
fer-se malbé, com certs aliments. Les mercaderies no aniran a coberta, o els 
desperfectes aniran a càrrec del responsable de la nau; igualment si els 
desperfectes no s’han patit per accident. Mercaders catalans no carregaran 
mercaderia a cap vaixell que no sigui de la nació excepte si no n’hi ha cap o bé 
si va directe a Mallorca. També es pot noliejar nau a títol personal, sense 
l’obligació de carregar mercaderies alienes. No es carregaran robes de 
catalans que no formin part del consolat. Tota nau arribada de Catalunya a 
l’Esclusa tindrà quinze dies per ser descarregada, i no ho podrà fer aquell que 
l’hagi conduït.  
Tot vaixell que sortint de Bruges arribi a València, haurà de partir cap a 
Barcelona després de quinze dies, o perdrà un terç del nòlit de l’Esclusa a 
Barcelona. 
Al revers del foli 22 s’hi afegeix la llista dels nòlits per als diferents productes de 
l’Esclusa a Catalunya. Entre els productes amb nòlit més car s’hi troben les 
merceries, draps d’Arràs i bancals, pels que caldrà pagar deu sous per quart. 
Per les bacines i conques, coure o estany, es pagarà tres sous per quart, 
essent dels preus més econòmics. Pels draps de llana, set sous la peça. Els 
productes són de molt diversa mena: lli, saies, pells, frisosns, barrets, o bé 
cereals, carn o peix. S’insisteix en el càstig en cas d’engany. 
A continuació, des del foli 23 hi tenim els preus per a l’ús de la llotja segons les 
mercaderies, els dos regidors de la qual s’escolliran cada Nadal. Així, tota 
galera de catalans entrant a Flandes pagarà pel dret a llotja un noble; les 
carraques o naus, mig noble; tot navili, un franc. Apareixen després tota mena 
de productes: espècies, cotó, paper, safrà, sabó, oli, etc. Segueix el “rotlet” de 
les mercaderies, o mínima quantitat de gènere a vendre. I finalment, els preus 
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dels corretatges que es paguen a Bruges per les diverses mercaderies76, així 
com el valor dels canvis de moneda a les principals ciutats a més de a 
Catalunya: París, Montpeller, Gènova, Pisa i Londres.  
 
Després d’aquest gruix d’ordenances i llistats de preus, encara hi haurà 
diverses addicions o modificacions de diferents capítols per a diversos anys al 
llarg del segle XV i primera meitat del XVI, fins al 1537, en referència a 
l’escarsella77, a les variacions dels preus de la llotja o a les condicions de 
sepultura a l’església del Carme. 
Al 1427 es prohibeix tenir relacions amb un cert Roger de Tornay i l’hostal del 
Falcó, pels greuges que aquest ha causat als catalans. Es recomana substituïr-
lo pel dels Tres Reis. Al 1430 s’adjunta una còpia de les lleis de Cortray sobre 
la draperia, on s’especifiquen entre d’altres aspectes, els diferents segells que 
havien de dur els draps de llana d’Anglaterra, Flandes, Espanya i Escòcia. Al 
1437 s’afegeixen llistes de botigatges o taxes per poder vendre les 
mercaderies78, i drets del pesador, el que aquest cobra per pesar-les79. Al 
1441, les robes que entren o surten de Flandes o d’altres terres del duc de 
Borgonya pagaran per dret de salconduit un gros. 
El 18 de maig de 1499 els mercaders catalans es troben reunits a Anvers i altra 
cop el 24 d’agost de 1527, dia en què s’escull cònsol a Baltasar Morill. Els oficis 
se celebraran a l’església de Nostra Senyora del Carme d’Anvers: una missa 
cada dissabte, una missa de rèquiem cada dilluns, així com misses per les 
festes principals. El llibre tanca amb unes disposicions acordades pel mercader 
Bernart Martin amb els frares del convent del Carme de Bruges, on serà 
enterrat amb els familiars, per l’ànima dels quals se celebraran diverses 
misses. 
Amb tota aquesta normativa, la colònia de mercaders catalans a Bruges, 
buscava poder practicar un comerç de manera ordenada, amb llibertat i igualtat 
de condicions. Aquest es realitzaria per terra o per mar. 
 
Comerç terrestre Corona d’Aragó-Flandes 
Ja hem vist el comerç indirecte amb Flandes a fires de Xampanya, així com les 
primeres dades documentades sobre mercaders catalans a fires de Flandes. 
Establert el consulat català a Bruges, les relacions es multiplicaran i 
augmentarà el número de comerciants que arribaran fins a Flandes per terra, 
seguint els mateixos camins, difícils i mal adaptats, que com hem vist 
utilitzaven els correus. Aquesta opció per al transport de les mercaderies es 
continuarà utilitzant fins i tot després de l’auge del transport marítim a principis 
del segle XIV, donada la seva perillositat. Alhora, la superior despesa del 
transport per terra es rendibilitzava si el producte transportat era suficientment 
car. Tampoc es guanyava en temps amb el transport marítim, degut a les 
nombroses escales i al temps invertit en tancar negocis. Sembla que no era tan 
diferent la proporció de viatges realitzats per mar i per terra a finals del XIV i 
principis del XV, de Barcelona a Bruges i viceversa. Les fonts consultades per 

                                                 
76 Exemple: per draperia de draps d’or i seda, quatre grossos per lliura venuda.  
77 Al 1427 es decideix que no passarà per Avinyó. 
78 Per una bala de quatre draps fins, quatre grossos. 
79 Per un tonell de conques, bacins i coure, dos grossos. 
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Dolors Pifarré a l’arxiu Datini de Prato ens donen la xifra de 17 viatges marítims 
per 11 de terrestres de 1396 a 1400, i probablement serien més80. 
Per anar de Barcelona a Bruges per terra, fent una mitjana de 40 Km al dia,  es 
trigava aproximadament tres mesos, xifra similar a la necessària per via 
marítima.  
La xarxa de camins unia sempre llocs habitats, amb peatges per incrementar-
ne la seguretat. Partint de Barcelona es passava per Perpinyà, Montpeller i 
Avinyó, i a partir d’aquí hi havia dues rutes possibles: la primera passava per 
Lió, París i fins a Bruges; la segona, més directa, enfilava per la Xampanya 
passant per Troyes i Châlons-sur-Marne per acabar a Bruges. 
Així, La companyia Diamante e Altobianco degli Alberti de Bruges, amb 
relacions establertes amb la companyia Franceso di Marco Datini amb filial a 
Barcelona, decidia anar de Bruges a Barcelona per terra al 1397, passant per 
París i Montpeller81. 
D’altra banda, productes del nord també arribarien a la Corona d’Aragó a través 
de les fires castellanes de Medina del Campo, Medina de Rioseco o Villalón, on 
hi haurien arribat a través dels ports castellans82. 
 
 
Comerç marítim Flandes-Corona d’Aragó 
De les primeres notícies sobre naus de la Corona d’Aragó navegant cap a 
Flandes, són relacionades amb actes de pirateria i del cors a la primera meitat 
del segle XIV83.  A la mateixa època hi ha molts altres viatges documentats 
entre Barcelona i Bruges, com els de Francesc Sabench, Jacobo de Magarola, 
Pere d’Algar, Francesc Roig o Ramon de Casanova84, així com referències a 
l’existència d’aquest comerç marítim.  
Al 1340 s’aturen els conflictes entre França i Anglaterra perquè els mercaders, 
catalans entre d’altres, puguin circular sense perill, i les principals poblacions  
flamenques demanen a Eduard III d’Anglaterra que protegeixi els vaixells 
catalans en direcció a Flandes contra el cors85; tot i això, es continuen les 
notícies de naus catalanes preses pels anglesos, com la del 1343 amb 
mercaders de Barcelona86. 
De nou al 1373 són preses tres naus mallorquines que anaven o tornaven de 
Flandes, patronejades per Arnau Beseya, Pere Grallera i Francesc Antolí, tot i 
la protecció concedida per Eduard III als catalans al 1353. Quasi vint anys 
després, Joan I encarà animarà a prendre repressàlies contra el rei 
d’Anglaterra per tal afer87. 
Al 1380 la nau catalana St. Cristòfol conduïda per Ramon Soberera, carrega a 
Gènova diverses mercaderies  per dur a Flandes i és sorpresa per una 
tempesta, passant les mercaderies per diverses mans fins a la seva restitució.  

                                                 
80 Pifarré, 2002, p. 104. 
81 Pifarré, 2002, p. 105. 
82 Sanz, 1986; Espejo – Paz, 1908. 
83 Pifarré, 2002, p. 20, n 12. 
84 Pifarré, 2002, p. 22. 
85 Hye Hoys, 1882, p. 93. 
86 Pifarré, 2002, p. 22. 
87 Hye Hoys, 1882, p. 95. 
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Encara al 1383 una nau partint de Barcelona cap a Flandes és embargada a 
Bilbao, fent que els magistrats de Barcelona escriguin als comandants de la 
flota del rei de Castella per solucionar l’afer88. 
La ja intensa activitat dels catalans a Flandes a finals del segle XIV es veu 
afavorida per l’acord de Felip l’Ardit pres a Arràs al juny de 1389, segons el 
qual, a petició dels seus nebots, els reis de la Corona d’Aragó, s’otorguen 
privilegis als mercaders súbdits d’aquests que vagin a mercadejar a Flandes: 
podran negociar amb llibertat, se’ls assigna un establiment per al pesatge just 
de les mercaderies així com un emplaçament on descarregar els vaixells89.  
El mateix any a les corts de Montsó Joan I autoritza l’ús de quatre galeres 
armades anuals per al transport de la mercaderia en direcció a Flandes de 
forma protegida. Aquestes gaudiran de certs privilegis, com l’acollida a les 
drassanes de Barcelona, amb magatzems per a les mercaderies o l’exclusiva 
d’exportació a Flandes de productes de la Corona d’Aragó durant els quatre 
mesos a l’entorn de la seva partida90. 
Al 1433 els magistrats de Barcelona escrivien al duc i la duquessa de 
Borgonya, així com als consellers de Bruges, en referència a una nau catalana 
que havia naufragat  prop l’Esclusa i els béns de la qual havien estat presos 
pels oficials del duc91. 
Encara al 1436 hi ha notícies d’una altra galera que havia partit de Barcelona 
en direcció a Flandes i que els corsaris anglesos havien pres prop l’Esclusa. 
Els magistrats de la ciutat de Barcelona escribien a Enric VI d’Anglaterra per 
solucionar aquest afer92. 
I al 1449, la galera patronejada per Francesc de Junyent, seria sorpresa per 
pirates anglesos, de retorn de Flandes93.  
 
Les naus catalanes al XIV solien anar directes a Flandes, només aturant-se a 
València , Xàtiva i/o Alacant i el seu destí final era el port de l’Esclusa. 
Posteriorment, en època d’Alfons el Magnànim s’afegiran escales a Andalusia i 
s’arribarà fins a Southampton94. Fins al 1389 les iniciatives eren en mans 
privades: poques i insegures. D’altra banda, era més freqüent que les naus 
tornant de Bruges paressin a València o Mallorca per comoditat, i des d’allà 
altres embarcacions menors redistribuïssin les mercaderies fins a Barcelona.  
Molt abans que la flota catalano-aragonesa, els genovesos i venecians ja 
havien començat el seu comerç marítim amb el nord, des de finals del segle 
XIII, com hem vist. Davant les dificultats del trajecte, amb el temps disminuirà el 
número d’embarcacions catalanes cap a Flandes, essent substituïdes per les 
italianes, de major capacitat. Tot i així, la navegació de naus catalanes o amb 
patrons catalans cap a Flandes no serà tan mímima com habitualment s’ha 
pensat, com ho demostren els capítols del llibre del consolat català a Bruges: 
des del 1330 i fins al segle XV es regula l’activitat marítima dels mercaders 
catalans, amb mesures proteccionistes per evitar la competència. 
 

                                                 
88 Pifarré, 2002, p. 23-24; Hye Hoys, 1882, p. 95. 
89 Finot, 1899, p. 126-8. 
90 Pifarré, 2002, p. 25; Hye Hoys, 1882, p. 95. 
91 Hye Hoys, 1882, p. 95. 
92 Hye Hoys, 1882, p. 95. 
93 Coll, 1968, p. 359. 
94 Pifarré, 2002, p. 31, n.12. 
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A part de les embarcacions catalanes, era freqüent que vaixells castellans o 
biscaïns, així com algun flamenc, transportessin càrregues catalanes cap a 
Flandes95. Al 1456 per exemple, una nau flamenca carregada de mercaderies 
per compte de Gérard Groote, regidor de Bruges, i de Badouin de Hustere, 
mercader de la mateixa ciutat, arriba al port de Barcelona, i encara al 1516 una 
nau flamenca carregada amb mercaderies de Flandes i Anglaterra es dirigia 
vers Barcelona quan fou atacada prop Mallorca pel cors turc96.  
Però les marines estrangeres més habituals per costes catalanes i flamenques 
seran les italianes. 
 
Els nombrosos mercaders catalans residents a Bruges utilitzaran les naus 
italianes per a les seves mercaderies: les genoveses97, primeres en fer la ruta 
cap a Flandes,  però sobre tot les venecianes. Les “galeres venecianes”, amb 
orígen cap al 1312-13 amb l’aliança entre Venècia i la Corona 
catalanoaragonesa, eren un grup de tres o quatre galeres com a mínim, que 
partien un cop a l’any cap a Flandes i Southampton fent escala en diversos 
ports del Mediterrani així com al sud i nord-oest de la Península Ibèrica, tant a 
l’anada, per recollir mercaderies, com a la tornada, per deixar-hi productes 
d’importació. De les terres de la Corona d’Aragó solien escollir per aturar-s’hi, 
l’illa de Mallorca, redistribuïdora de productes africans, així com de la sal 
eivissenca i la llana menorquina, o bé València, avantport de la zona castellana 
i de la rica zona agrícola valenciana, també productora de llana. La 
comunicació d’aquests dos ports amb Barcelona era fàcil i ràpida. Al 1397, la 
companyia Diamante afirma des de Bruges: “cada dia vénen de Mallorca a 
Bruges bastants naus”98, demostrant la preferència per l’illa, tant a d’anada com 
de tornada. Diversos exemples de galeres venecianes parant a Mallorca i en 
algun cas a Barcelona, són documentats99 a finals del XIV.  
 
D’altra banda, coneixem la regularitat de l’arribada dels vaixells que sortien de 
Flandes cap Barcelona a mitjans segle XV gràcies als registres dels drets 
d’ancoratge100. Al 1438, Alfons el Magnànim concedeix un permís al Consell de 
Cent per a construir un port artificial per a Barcelona, necessari degut a 
l’increment del tràfic marítim a la ciutat. La Cèdula Reial a més permet, per 
cobrir les despeses, la imposició d’una taxa a pagar per a tot vaixell que recali a 
Barcelona, ja sigui estranger o local, gran o petit, amb o sense càrrega. 
Aquesta taxa és l’anomenat dret d’ancoratge. Els consellers fixarien la tarifa 
d’aquest dret durant el temps que creiessin convenient i podrien perseguir o 
multar als morosos. Hi havia un encarregat de cobrar aquesta taxa, que hauria 
d’apuntar en el llibre de registre, a més de l’import de les sumes percebudes, la 
data d’arribada del vaixell, la data de pagament, i també la procedència 
bàsicament. Es prenien altres dades com la categoria del vaixell, el nom del 
patró (probablement de la mateixa nació que el vaixell), el tonelatge, o el port 
exacte d’on havia partit. Malhauradament aquests registres no ens faciliten 
informació sobre les mercaderies carregades als vaixells, doncs només 

                                                 
95 Pifarré, 2002, p. 33, n.17; p. 39, n. 37. 
96 Hye Hoys, 1882, p. 93-94, 96. 
97 Pifarré, 2002, p. 38, n. 34. 
98 Pifarré, 2002, p. 32. 
99 Pifarré, 2002, p. 35. 
100 Carrère, 1953. 
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s’enregistraven els continguts en cas de tractar-se de fusta, ja que gaudien de 
tarifa especial. Tampoc sabem si Barcelona era el destí final de les naus o 
simplement hi feien escala. Però d’aquesta manera queden enregistrats tots els 
vaixells que venen de Flandes, així com les dates d’arribada. Podem saber la 
freqüència amb la que viatgen els vaixells del nord aquí, l’època escollida, els 
tipus de naus utilitzats i la seva capacitat. De 1439 a 1447, no s’enregistren 
més de 10 vaixells procedents de Flandes, entre els quals n’hi hauria més 
d’italians que de catalans. Només unes dècades enrera, les naus oficials 
florentines comencen la ruta cap al nord, al 1425, i hi serien més presents de lo 
que insinua la documentació, donades les freqüents relacions entre els 
nombrosos florentins de Bruges i de Catalunya.  
Les relacions entre la companyia florentina de Francesco Datini amb seu a 
Barcelona i València des de 1393-4, i a Mallorca des de 1395, amb les també 
florentines de Diamante e Altobianco i Aliso degli Alberti a Bruges, estudiades 
entre 1382-1410, ens proporciona només un dels nombrosos exemples 
d’actives societats florentines establint-se a les principals ciutas europees. 
Trobem italians assentats a Catalunya ja des del segle XII, i al XIV les 
adinerades companyies florentines s’establiran a diverses ciutats costaneres de 
la Corona d’Aragó. Tot i el rebuig dels locals a causa de la competència 
generada, els sobirans catalans es deixaran subornar fàcilment otorgant 
privilegis als estrangers a canvi de regals, com el preuat “drap d’or”. A mesura 
que augmenta la liberalització a finals del XIV, incrementaran també les 
colònies italianes. La companyia Datini, amb seu a Prato i relacions amb 
Avinyó, Florència, Pisa, Gènova, Barcelona, València, Mallorca, o Bruges, era 
una de les principals empreses redistribuïdores de draps del nord per tot el 
Mediterrani101. Barcelona era la plaça dirigent i principal consumidora, amb 
relacions amb Navarra, Saragossa, Aquitània, Tortosa o Cotlliure. València i 
Mallorca destacaren pel seu paper redistribuïdor. Tot i que també hi ha notícies 
de flamencs establerts a Barcelona, com ara el mercader Copi Matis, 
compartint negocis amb el també flamenc Gerard Plenier102, o bé Jean 
Drooghe, de Bruges, batedor d’or que more a Barcelona al 1445103, els italians 
en general seran els grans exportadors de productes del nord al XIV i XV. 
 

En qualsevol d’aquestes flotes s’hi 
carregava la mercaderia escollida, amb 
grues especialitzades de les que se 
n’han reconstruït maquetes104, per a ser 
conduïda al seu destí. De la Corona 
d’Aragó a Flandes s’exportava 
principalment oli, ferro, llana, safrà, 
grana i altres productes tinctoris, alum i 
cereals i d’altres productes agrícoles 
(arròs, ametlles, pinyols o fruita); de 
tornada, es carregarien als mateixos 

vaixells tota mena de productes de luxe, principalment teixits, pells i productes 
metàl·lics, però també peix o productes tinctoris com la roja. 
                                                 
101 Pifarré, 2002, p. 229. 
102 AHPB (165/93) 
103 Hye Hoys, 1882, pp. 93, 96. 
104 Propietat de la municipalitat, eren de fusta i carregaven fins a 1800 Kg. 

 



 31

El moviment al port de la ciutat ens el descriu de nou, Tafur: Esta çibdat de 
Brujas es una gran çibdat muy rica é de la mayor mercaduría que ay en el 
mundo, que dizen que contienden dos lugares en mercaduría, el uno es Brujas 
en Flandes en el Poniente, é Veneja en el levante; pero a mi paresçer, é áun lo 
que todos dizen, es que muy mucho mayor mercaduría que se faze en Brujas 
que no en Veneja; é lo por qué es esto: en todo Poniente non hay otra 
mercaduría si non en Brujas, bien que de Inglaterra algo se faze, é allí 
concurren todas las naçiones del mundo, é dizen, que dia fué que salieron del 
puerto de Brujas 700 velas.105   
 
 

Per alta mar, indiferentment de si es 
transporten tapissos o blat, s’usaran 
vaixells de gran capacitat, com el 
balener, la coca, i especialment la 
nau i la galera. La nau pot transportar 
de 350 a 900 botes106 , mentre que la 
galera no sobrepassa les 500. La 
galera serà la nau més usada pel 
tràfic amb Flandes, potser perquè 
podia ser armada per defensar-se 
dels pirates. Diversos factors eren 
decisius alhora d’emprendre un llarg 
viatge en vaixell i les condicions 

climàtiques n’era un de prou important. Un dels perills més temuts pels 
mariners, eren les tempestes, més freqüents a l’hivern, per la inestabilitat de 
pluges i vents. Diversos testimonis de l’època ens ofereixen mencions d’alguna 
d’aquestes tempestes. El viatger alemany, Jeronimus Münzer ens explica: El  
20 de diciembre salieron cuatro naves como la real con ochocientos marranos, 
y otro navío, llamado “Águila” cargado con gran cantidad de azúcar y 
doscientos hombres, mercaderes y peregrinos con un buen patrón. El “Águila”, 
digo, aquel día, a cinco leguas del puerto de Lisboa naufragó súbitamente, a 
causa de las grandes tempestades. [...] Por aquellos días, desde Marsella 
hasta Valencia perecieron destrozados, en el mar o en los puertos, más de 
cincuenta navíos.107 
Però les naus viatjaven igualment a la tardor o a l’hivern108. Molt més perillosos 
eren els corsaris i pirates, especialment catalans, castellans, anglesos i moros. 
Per resistir-ne els seus atacs les embarcacions s’armen i es traslladen en grups 
i amb poca càrrega. A les costes catalanes hi circulava una galera de guàrdia i 
s’engrandí l’arsenal de les drassanes. També sorgien altres problemes: les 
mercaderies podien patir desperfectes durant el viatge, o furts, però malgrat tot, 
el comerç amb el nord continua proporcionant quantiosos beneficis.  
Davant d’aquests perills, molts feien testament  abans de partir i eren freqüents 
les assegurances marítimes poc abans de sortir de port. Al 1428, el notari 
barceloní Bartomeu Masons, crea el primer protocol exclusiu 

                                                 
105 Tafur, 1982, p. 251. 
106 Una bota equival a 400 Kg. 
107 Münzer, 2002, p. 181. 
108 Carrère, 1977, p. 307. 
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d’assegurances109. Aquestes es feien tant sobre les naus com sobre les 
mercaderies.  El preu a pagar depenia del material a assegurar, de l’itinerari, de 
l’època de l’any en què es viatjava o del tipus de nau utilitzada. Així com els 
registres d’ancoratge permeten saber les arribades des de Flandes, les 
seguretats marítimes permeten saber quines naus sortien de quin port, i quin 
era el seu trajecte. Sabrem per tant quines sortien amb destí a l’Esclusa i 
quines de l’Esclusa a Barcelona o València. A les assegurances establertes per 
diversos notaris en el transcurs de 50 anys (1436-1486), trobem concentrades 
les sortides de Flandes a Barcelona, als mesos de març, abril i maig. I de 
Barcelona o València a Flandes, als mesos de setembre, octubre o novembre. 
En 50 anys s’asseguren unes 23 càrregues en total, provinents de l’Esclusa, 
però n’arribarien més, ja que no tots els vaixells viatjaven assegurats, i d’altres 
s’assegurarien des de Flandes. D’altra banda, el tràfic dels vaixells catalans 
seria més abundant pel Mediterrani i fins a Alexandria. 
De fet, quan un vaixell flamenc arribava a Barcelona, sovint part de les 
mercaderies eren transbordades per dur-les a l’Alger, Nàpols o Sicília. 
 
Un cop arribava el  producte a la seva destinació, aquest es venia en grans i 
petites quantitats. Si els volums eren grans, el mercader podia fer alhora 
d’abastidor i venedor, com passa a les grans companyies que comercien amb 
teixits. N’és un exemple, a part de la companyia Datini mencionada, la 
companyia Mitjavila, els llibres de comptes de la qual es conserven a l’arxiu de 
la catedral de Barcelona, de 1334 a 1342, amb  Arnau Llorens com a 
encarregat de les relacions amb Flandes110. Els negocis podien ser incorporats 
a les vivendes, amb magatzem, i despatx al pis superior. En altres casos es 
feien subhastes públiques, com la coneguda de Francesc Serra i si el producte 
era un encàrrec, aniria directament a satisfer les necessitats de luxe del 
demandant.  
 
 
L’esplendor perdut 
De tot aquest allau de mercaderies de tota mena vingudes dels països del nord, 
bona part s’ha perdut, però n’ha quedat constància de la seva existència als 
documents notarials: inventaris i encants o assegurances marítimes on 
apareixen amb freqüència objectes que venen de Flandes. Juntament amb les 
peces conservades, ens poden donar una idea de com es va viure el luxe 
nòrdic a la Corona d’Aragó a finals de l’Edat Mitjana. 
 
TAPISSOS 
D’entre tots els tipus de peces importades del nord, seran els tapissos els que 
trobarem amb més freqüència. Els orígens  d’aquestes manufactures es 
remunten al segle XIII. Els primers grans centres productors seran París i 
posteriorment, Arràs. La ciutat d’Arràs adquiriria tal prestigi que el seu nom 
s’acabaria usant per a denominar el propi tapís: a la Corona d’Aragó es parlarà 
de “draps de ras” i a Itàlia d’“arazzi”. S’ha proposat que sorgiren com a evolució 
del costum de penjar teles guarnides amb rams al pas de les processons 
durant la festa del Corpus111. D’aquesta tradició, barrejada amb la necessitat de 
                                                 
109 Conde, 1977, p. 77. 
110 Pifarré, 2002, p. 21. 
111 Plourin, 1955, p. 11. 
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luxe, en sorgirien els tapissos. Hagi estat o no així, certament aquestes peces 
ornaven els carrers durant els grans esdeveniments. Al 1431 hi ha constància 
de la compra per part dels diputats de Barcelona de diversos draps de ras, per 
penjar-los en les festes del Corpus, en la de Sant Jordi i d’altres112. També 
s’ornava la Generalitat els dies de vendes i arrendaments d’imposicions i drets, 
els quals s’esdevenien sovint113. Martínez Ferrando ens explica l’arribada de 
Pere de Portugal a Barcelona al 1464: “cent torxes il·luminaven el trajecte de la 
Llotja pels canvis nous fins a Santa Maria del Mar, a la qual es dirigí Pere IV 
muntant un bell cavall blanc, sobre tapissos estesos al seu pas”114. 
Evidentment, es tracta d’una narració prou amanida, però no seria lluny de la 
realitat. Bàsicament, però, les tapisseries decoraren els murs de les esglésies i 
palaus, alhora que aïllaven del fred les esquerpes cambres de parets de pedra. 
Amb el temps esdevindrien un signe de prestigi i s’adquiririen gran quantitat de 
sèries d’aquests luxosos ornaments  per exposar-los a conveniència. No hi 
hauria rei o catedral sense tapissos.  
A la Corona d’Aragó es pot dir que resten quatre grans conjunts importats des 
dels diversos centres productors, moltes de les sèries del quals, són 
incomplertes. El primer seria la impressionant col·lecció de tapissos de la Seo 
de Saragossa, la segona més rica a la Península Ibèrica després de les 
col·leccions reials. Un altre seria el de la Seu de Tarragona, amb més de mig 
centenar de peces. El tercer gran conjunt és el que va pertànyer a la Seu Vella 
de Lleida. De les vint peces documentades arran de la visita del bisbe Villatoriel 
a la ciutat115, només en resten disset, i d’un més se’n té testimonis gràfics: un 
fragment de la luxúria de la sèrie Vicis i virtuts116. Finalment, l’únic que no 
pertany a un estament eclesiàstic: el del Palau de la Generalitat, molt minso en 
comparació amb el que hauria estat, avui amb els poc més d’una desena de 
tapissos. Però hi ha constància documental d’altres peces avui desaparegudes. 
Al 1431 Berenguer Arnau, Joan Bosch i altres membres de la Diputació del 
General adquirien a en Bartomeu Tàrrega, mercader de Barcelona, dos draps 
de Ras istoriats de la historia de Sent Jordi e quatre banchals117. Al 1453 
diversos diputats remuneraven la feina feta a en Miquel Nadal i Johan Huguet, 
pintors de Barcelona. Aquesta havia consistit en pintar tres draps que havien de 
ser enviats a la vila d’Arràs per a ser convertits en tapissos. Al 1454, el 
mercader Berenguer d’Aguilar és responsable d’encarregar al flamenc Gerard 
Plovier la gestió de la realització a Arràs dels tres draps anteriors. Al 1455, es 
pagava a Copi Matis , mercader de Bruges, per gestionar la realització a Arràs 
de diversos draps de la història de sant Jordi, retornant-ne després els patrons. 
Encara al 1484, altres diputats pagaven als pintors Gaspar Bonet i Pere 
Alemany per pintar sobre pergamí models per a diversos tapissos que havien 
de ser fets a Arràs, representant les conquestes de València, Mallorca, 
Granada i Nàpols. O bé, en un inventari de 1498 apareixen dos draps de ras 
amb la història de Nabucodonossor  i de la Nativitat amb els reis, per a la 
capella118. Tot això ho hauria vist un monjo franciscà que visità el Palau de la 
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Diputació del General al segle XVI, i del que ens han  arribat les impressions: 
Otra estancia que sirve de guardarropa, que no tiene precio lo que aquí se 
guarda principalmente paños de seda y tapicería riquísima si la hay en España, 
o como saben los que han visto la tapicería que trajo de Flandes el señor prior 
don Hernando, hijo del duque de Alba, de la cual la mayor parte tienen aquí. 
Hay otra sala nueva, tras todas éstas, de 22 pasos de largo y 14 de ancho, 
toda colgada entre año de paños historiados de historias de San Jorge; en ésta 
se ayuntan los brazos cuando se han de ayuntar.119  
Els draps pintats o draps de pinzell que apareixen a la documentació, no eren 
més que el disseny que posteriorment els mestres tapissers haurien d’executar. 
Com hem vist, sovint aquests patrons eren realitzats per pintors locals i un cop 
acabat el tapís, es retornaven. A la Cambra dels comptes de la Generalitat, per 
exemple, hi penjaven draps de pinzell retornats de Flandes120. Tot i que la 
majoria de dissenys eren enviats a Flandes per a ser executats allà, trobem 
també tapissers flamencs establerts a Barcelona: Joan Falsison i Jacquet i 
Tomàs de la Lebra, mestres d’Arràs, són documentats a Barcelona cap al 1440, 
on se’ls contracta per a realitzar uns tapissos d’àngels i altres de salvatges per 
a la casa municipal121. Altres noms com Ursin Garart, tapisser que treballà per 
a la Generalitat122, no semblen molt catalans. També trobem alguns tapissers 
locals com Joan Albareda i Bertomeu Oriol, o Miquel Sadorní, de Montblanc123, 
sovint encarregats de la realització de tapissos heràldics. 
A banda d’aquests quatre grans grups, n’existeixen d’altres de menors, com ara 
el que conformen algunes peces conservades a la catedral de Tortosa. Sense 
contar el problemàtic tapís de la Santa Cena, n’hi ha altres quatre de la història 
de Tobies, els quals havien format part d’una sèrie de vuit. D’un dels perduts, 
encara se’n conserven testimonis gràfics anteriors al 1936124. Però d’altres 
sèries havien ornat els murs de la catedral. Hi ha dades documentals de què al 
juny de 1554, el cambrer Mateu Boteller feia donació d’un drap de ras dit de les 
sibiles, i el desembre de 1557 era el mateix Ferran de Loaces qui donava cinc 
tapissos de la història de Josep125. Encara al 1594 el bisbe Gaspar Punter 
donaria cinc tapissos de la història de Saül, adquirits prèviament al donzell 
tortosí Francesc Amic i posteriorment, en regalaria d’altres quatre representant 
els dotze mesos de l’any, tres a cada tapís. Els hauria comprat als hereus del 
noble tortosí Francesc Oliver Boteller. D’aquests quatre, desapareguts durant la 
Guerra Civil, se’n conserven fotos de tres, mancant-ne la del dels mesos 
hivernals. Finalment, el bisbe encara n’hauria donat altres dos grups, un 
d’hivern i un d’estiu, per a decorar la Sala Capitular, comprats a la vídua de 
Pere Jordà126. Com hem vist, les donacions eren fetes majoritàriament per 
personatges eclesiàstics de rang elevat, la majoria d’extracció social cortesana 
i d’àmplia formació intel·lectual, amb possibilitats de conéixer i apreciar d’altres 
ambients artístics, essent-hi enviats sovint com a ambaixadors. Ens creuem 
amb personatges com l’arquebisbe de Tarragona Gonzalo Fernández de 
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Heredia, el també arquebisbe Ferran de Loaces, el bisbe de Lleida Jaume 
Conchillos, el bisbe de Tortosa Gaspar Punter, o els arquebisbes de Saragossa 
Alonso de Aragón, Andrés Santos o Dalmau de Mur. En altres casos els 
donants eren laics pertanyents a la noblesa. I hem vist que els prelats els 
adquirien d’aquests directament, amb lo qual podem imaginar-nos com seria 
l’ornamentació a les cases nobiliàries de, per exemple, Francesc Oliver o Pere 
Jordà. 
Tots aquests exemples de peces ja inexistents, són només una mostra del que 
serà una constant en la sort d’aquest tipus d’objectes fràgils i en cert moment 
menyspreats: la seva desaparició.  
D’altres institucions laiques apareixien ornades amb tapissos, com ara la Taula 
de canvi, de la que encara avui se’n conserven dos exemplars, però les 
col·leccions de monarques i nobles seran sovint les més abundants. Ja Pere el 
Cerimoniós, Joan I127 o Martí l’Humà, amb ses bones relacions amb Felip 
l’Ardit, tenien debilitat per aquest tipus d’ornaments, així com els Cruïlla, a finals 
del segle XIV, o els Montcada, a mitjans del XV. Coneguda és la descripció de 
la cerimònia de coronació de Martí l’Humà  al 13 d’abril de 1399 a l’Aljaferia de 
Saragossa, amb patis i sales entapissades128. Alguns d’aquells tapissos seran 
part dels conservats avui a la citada Seo. Coneguda és també la col·lecció que 
posseiria a Nàpols Alfons el Magnànim. Tenia agents als Països Baixos per 
comprar tota mena de productes de luxe, i enviaba vaixells comercials al nord 
per importar robes, làmpades, miralls, pintura o tapissos. Sabem per exemple 
que al 1453-4, el mercader català Andreu Pol comprava quatre peces de 
Nabucodonossor i Assuer, així com un conjunt dissenyat per Roger van der 
Weyden129. Tampoc oblidaria la seva ciutat natal, promovent l’estil dels Països 
Baixos borgonyons a la cort catalano-aragonesa. Al 1434 encarrega al batlle 
general de la ciutat que prengui mides de draps de ras que vol encarregar a 
Guillem de Vexell, per a guarnir la sala del tinell, la cambra dels àngels i altres 
cambres reials130, i tampoc no deixaria despullada la capella reial, a l’antic 
monestir de Predicadors de València. Tot i la seva curta estada a Catalunya, 
Pere de Portugal representa un bon exemple de monarca “col·leccionista” d’art 
flamenc. Després de ser desterrat de casa seva al 1449 i de viure pobrement 
fins al 57, el 21 de gener del 1464 era escollit nou monarca de la Corona 
d’Aragó, com a nét del darrer comte d’Urgell, per a prendre-la a Joan II. Moriria 
tot just dos anys després, al juny del 66. Com a nebot dels ducs de Borgonya, 
mantenia sòlides relacions amb aquesta cort: la seva tia, Isabel de Portugal, 
seria la tercera esposa de Felip el Bo, la mateixa que hauria estat pintada per 
Jan van Eyck en la seva estada a la Península, per mostrar el retrat al seu futur 
marit. És abundant la correspondència mantinguda amb els seus familiars del 
nord i, tant en els registres de la seva cancelleria com en l’inventari redactat a 
la seva mort, queda palesa l’afició del monarca per les luxoses manufactures 
flamenques. Al febrer de 1466, aquest pagava un rebut sobre diverses peces, 
entre elles, nombrosos tapissos que retrobarem al citat inventari: Item VIII 
draps de ras grans de diverses histories , nous, en els quals havia dos draps 
amb certs obratges d’or per algunes parts; item un altre drap de ras palit en que 
es nostra dona en lo  mig e les verges a l’entorn de diverses colors; item un 
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tapiç gran de II peses de diverses colors e obres fetes a cayre131, en són 
només alguns exemples. És evident que les nombroses ambaixades que el 
monarca enviaria als ducs de Borgonya demanant ajuda, no tornarien amb les 
mans buides. Tota aquesta tapisseria s’exposaria al Palau Reial, o a la seva 
residència a Vic, on moriria. Els monarques catalans s’endurien els tapissos 
fins i tot a la batalla, constituïnt un preuat botí de guerra. El mateix Pere de 
Portugal aprofitaria les circumstàncies polítiques per autoritzar, al 1464, la 
confiscació de tots els seus béns, tapissos inclosos, als partidaris de Joan II. 
Especialment importants serien els requisats al noble  Nicolás Cerroz de 
Arborea132. També l’inventari dels béns del Príncep de Viana és farcit de 
tapisseries, especialment per ornar la capella, com ara hun gran drap de la 
coronatio de Nostra Dona teixit d’or, de lana e seda o altre drap dels set goigs 
teixit segons damunt.133 I hi ha un bon número de referències a tapissos, molts 
encara conservats, que haurien estat en mans de noms de la noblesa 
aragonesa, com ara els Morlanes134. A València, la vida sumptuosa del Primer 
marquès del Cenete, i de la seva filla, Mencía de Mendoza, ens dóna una idea 
de la riquesa en què nedaven els nobles valencians. Mencía va viure a Flandes 
en dues ocasions, d’on tornaria per residir definitivament a València amb, entre 
d’altres coses, una nombrosa col·lecció de tapissos.  Una sèrie anomenada De 
la mort, dissenyada per van Orley al 1539 i realitzada als tallers de Van der 
Moyens, havia estat encarregada expressament per a la seva capella funerària, 
al monestir de Santo Domingo de València, la mateixa on hi penjaria la còpia 
dels Improperis de El Bosco, duta de Flandes135. D’altres exemples de 
membres de la noblesa valenciana ens els ofereix, per exemple,  el duc de 
Calàbria i virrei de València  Ferran d’Aragó, qui posseïa a més de més de mil 
llibres, un nodrit conjunt de tapissos. O bé,  Francisco de Aragón, duc de 
Segorb, qui distrbuïts entre el Palau Episcopal, l’edifici anomenat “Agualimpia” i 
el castell, hi tenia també gran quantitat d’aquests. Només a la “sala de les 
pinyes” del castell, hi penjaven fins a quinze peces136.  Com Mencía, altres 
noms de la noblesa i burgesia catalana han estat autèntics col·leccionistes. 
Lluís Desplà i Miquel Mai en són els exemples més clars. Miquel Mai, fill d’una 
família acostumada a ocupar importants càrrecs polítics,  fou vice-canceller de 
carles V, a qui acompanyava en els seus viatges. A la seva casa de la plaça de 
la Cucurulla de Barcelona, hi aniria atresorant tota mena d’objectes, entre 
d’altres, gran quantitat de tapissos, alguns probablement obtinguts després 
d’un cert ús a la cort, cedits pel monarca. A l’inventari de Miquel Mai137 hi 
trobem plegats en diverses caixes peces com ara un altre drap e ras ab 
personatges de seda de diversos colors;  un altre drap de Tornay larch foredat 
de diverses colors en lo qual es la Instoria de Hercules amb un jagalt o bé altre 
drap de Tornay de diversos personatges e de diversos colors ab una dama al 
mig qui te septro en la ma. A més de l’habitual denominació de “drap de ras” 
per als tapissos, apareix també als inventaris el nom d’altres ciutats, 
especialment freqüent el de Tournai, a l’Hainaut. A la mort de Carles el 
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Temerari, al 1477, Lluís II prenguè la ciutat d’Arràs, i el prestigi dels seus tallers 
es desplaçà cap a d’altres indrets, principalment a Tournai. Aquests 
aconteixements queden també reflectits en els inventaris o als llibres de 
comptes dels mercaders. Seran els mercaders i altres ciutadans adinerats els 
que engrossiran la llista dels propietaris d’aquests preuats objectes, ja que no 
només faran d’intermediaris entre Flandes i els possibles compradors a la 
Corona d’Aragó. Les seguretats marítimes sovint ens informen, tot i que no 
detalladament,  de la càrrega dels vaixells dels mercaders. Trobem sovint el 
nom del mercader flamenc Copi Matis associat a càrregues de tapisseria, entre 
d’altres. Al gener del 1458 el trobem assegurant III bales teles de tapisaria138; al 
1459, una bala tapiceria139; al 1460, III bales ab tepasseria140; o al 1467,  bales 
en les quals ha draps de lana fins de Anglaterra e de Flandes141. D’altres 
paguen també les seves assegurances, des del solsoní Pere Cirera142, fins a 
l’italià Francesch Pipinelli143, passant per en Pere Joliol144, Pere Font145 o 
Antoni Ferrer146. També trobem assegurada per Peret de Jet I caxa de draps de 
pinzell, no sabem si fets a Bruges o a Barcelona, on es retornarien després 
d’haver servit com a models. En d’altres ocasions s’asseguren simplement 
robes i mercaderies sense especificar si es tracta de tapissos. Al diari de Dimas 
Ferrer, valencià establert a Anvers, hi consta també l’abundància de tapissos 
de diverses procedències enviats a la Corona d’Aragó des d’aquesta ciutat del 
Brabant.147 De famílies de mercaders com els Tàrrega, els Llobera o els 
Junyent, en coneixem també alguns moviments comercials amb aquesta mena 
de mercaderies148. Dedicats bàsicament al comerç  amb teles, no deixarien 
passar l’oportunitat de negociar amb tapisseries i comprar-se’n per ells.  
Els inventaris a les cases dels mercaders barcelonins són plens d’aquests 
objectes de luxe.  Sovint es troben en vàries habitacions de la vivenda, desats 
dins cofres per a facilitar-ne l’emmagatzematge i transport. Tot i que n’adquirien 
per a ús personal, la majoria eren part del negoci. El mercader Jaume Codina, 
dins una caixa de fusta, tenia set tapissos amb figures149. A l’inventari del 
mercader Antoni Cases150, a més de nombrosos draps de pinzell, hi tenia 
peces com ara I altre drap de ras, molt bell e gran, ab diverses ymagens 
d’omens e donas ab la ystoria del pobre pelegrí, entre d’altres. En tenen en 
gran quantitat el mercader Benet Ubach, guardats en diferents caixes de 
navegar 151, o Jaume Croanyes152. 
A banda dels mercaders, els ciutadans més ben situats econòmicament, 
voldran també emular la noblesa, si no en formen part. Apareixen nombrosos 
draps de ras als inventaris de personatges com ara Bernat Ribalta, doctor del 
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Reial Consell153, Magdalena, filla de Jaume Planes, notari i escrivà del 
consell154, Francesc Vernagal155, ciutadà de Barcelona, i especialment farcit és 
l’inventari d’Hipòlita de Requesens156 .  
En menys quantitat, apareixen en mans d’espasers, corders o courers. I a 
banda de les possibilitats econòmiques per adquirir-ne, calia també cert interés, 
potser absent en els nombrosos personatges suposadament adinerats, com 
podria ser un doctor en lleis, que no en posseïren cap. Els menys afortunats, 
però, es conformaven adquirint draps de pinzell, igualment decoratius i molt 
més econòmics. En tenien peraires, cirurgians, hostalers, mestres d’axa, 
baxadors, sabaters, cambiadors, sastres, corredors de bèsties, mariners, 
cuirassers, ferrers, metges, tapiners, militars o payers.157 
A banda dels tapissos pròpiament dits, pensats per guarnir els murs de cases o 
esglésies, trobem igual de sovint a la documentació d’altres mots per anomenar 
diferents peces fetes amb les mateixes tècniques d’alt i baix lliç de la tapisseria. 
No deixen de ser tapissos, però pensats per a d’altres usos. Així, les portaleres 
eren tapissos de més petites dimensions, per a guarnir la llum d’una porta; els 
bancals servien per cobrir bancs o taules; les vànoves cobrien els llits, tot i que 
no sempre eren de tapisseria; o bé les rebosteres eren draps quadrats amb les 
armes del senyor per guarnir balcons o finestres en dies de festa. Aquestes 
darreres, però, solien ser fetes per tapissers catalans. A les seguretats 
marítimes ens  trobem ja amb aquesta nomenclatura: Antoni Ferrer assegura 
dos cobribanchs 158 o bé Francesch Pipinelli dues bales de banchals159. 
Retrobem aquestes peces a molts dels inventaris citats. Al de Miquel May hi 
trobem bancals, raspatlleres, portaleres o tanques de drap de ras; al de Pere 
de Portugal, hi ha bancals, portaleres, cubertors de llit, draps de ras d’altar o 
cobriadzembles; l’arquebisbe Frederic de Portugal tenia especialment 
portaleres i davantllits ; el mercader Jaume Croanyes usava portaleres, bancals 
i una rebostera de Tornay. En d’altres hi trobem catifes, cortines, coixins, 
entorn-peus o entorn lits. 
Tota aquesta diversitat de peces de tapisseria també presenten decoracions 
figurades i així, ens serveixen per conéixer les preferències temàtiques de 
l’època a l’hora de guarnir esglésies i palaus. També els draps de pinzell, com 
a model que són per a ser copiats pels tapissos, ens donaran aquesta 
informació. Els tapissos, tret d’algunes excepcions en què es feien per 
encàrrec, es produïen de forma gairebé industrial i per tant, en trobarem 
repetida la iconografia. La temàtica religiosa és sens dubte la més abundant, 
tan en àmbits públics com en privats, i no ha d’estranyar tenint en compte el 
clima espiritual que impregnava la societat de la baixa Edat Mitjana. Tot i que 
són molt freqüents també els tapissos de temàtica profana, als inventaris 
consultats els de temàtica religiosa els superen amb escreix. 
Són freqüents les històries de l’Antic Testament. Coneixem les sèries de Tobies 
existents a Lleida, Tortosa i Tarragona, o bé la sèrie de Noè i la desapareguda 
de Nabucodonossor que guarniren la Generalitat. Al citat inventari de Miquel 

                                                 
153 AHCB, Protocols notarials, I.31. (1542). 
154 AHCB, Protocols notarials, I.29. (1532). 
155 AHCB, Protocols notarials, I.28. (1524). 
156 AHCB, Protocols notarials, I.28. (1526). 
157 Soler i Palet, 1916. 
158 AHPB, [165/93], 11 d’abril de 1459. 
159 AHPB, [193/14], 12 de maig de 1457. 



 39

May, hi trobem també un altre drap de ras ab personatges de seda de diverses 
colors et specialment sta al mig un rey al cap del qual sta un titol lo qual 
comensa no tens rey Nabubugadenosor folrat alentorn...160 A la col·lecció de la 
Seu de Saragossa, hi trobem, entre d’altres, sèries de la història d’Ester i 
Assuero, de la història de Jefté o la de David i Betsabé, aquesta darrera, també 
a Lleida i Tarragona. A la sala gran del palau de la comtessa Hipòlita de 
Requesens, hi trobem primo sinch pesses de drap de ras velles en la huna de 
les quals sta figurada la historia de Moyses ...161 A Tarragona hi ha una sèrie de 
la història de Samsó, i a l’inventari de Pere de Portugal hi apareix un cubertor 
de lit petit de ras ab la figura de Sampso qui obre la bocha al leho.162 És 
habitual també la història de Salomó. La trobem, per exemple, a l’inventari de’n 
Bartomeu Pujol, qui tenia hun drap de pinzell petit ab la Istoria de Salamo163, o 
al d’Antoni Cases164 amb un altre drap de pinzell (...) ab la ystoria de la Reyna 
Sabba passant un riu . 
Apareix potser amb més freqüència la temàtica novotestamentària. A 
Saragossa hi ha una sèrie de la Història de Sant Joan Baptista, i és possible 
que sigui de Flandes el tapís del baptisme de Crist de la caterdal de Barcelona, 
però també Joan Salvi165 té un drap de pinsell en ques pintada la ystoria de 
Sanct Johan degollat, o Francesc Vernagal166 lluïa un drap de pinsell del 
degollament de Sant Johan Batista desgornit. Són recurrents també les 
Nativitats i Epifanies:   Pere de Portugal tenia un drap de ras petit ab la 
adoracio dels tres reis dorient e un crucifix al altre cap167 o bé Antoni Cases168, I 
drap de pinzell (...) ab la ystoria de la nativitat de Nostro Senyor e de la 
adoracio dels III reys d’orient. A Saragossa hi trobem sèries de la passió, de la 
glorificació de Jesús o de la història de la Verge. Són freqüents els tapissos o 
draps de pinzell on la Mare de Déu és la protagonista. Així apareix a la 
portalera de ras de la satutacio de nostra dona folrada, del mercader Jaume 
Croanyes169. També Pere de Portugal tenia un pal·li de ras ab la Verge Maria al 
mig ab lo infant al bras ab dotze vergens cascuna (p. 36r) , o un drap de ras de 
la coronacio de la Verge Maria (p. 42v). És ben habitual trobar-se també amb 
representacions de sants, essent els preferits Sant Jordi i Sant Antoni. Al citat 
inventari d’Antoni Cases apareix I drap de pinzell antich  (...) en lo qual és pintat 
Sanct Jordi matant lo drach, i Miquel May tenia una raspallera de personatges 
ab brots y un cavaller que palla ab un drach. Com a curiositat, Pere Teixidor 
preferia ornar casa seva amb un drap de pinzell gran en que es figurat 
antichrist170 . 
Ja dins la temàtica profana, abunden els tapissos inspirats en la mitologia 
clàssica, especialment en la guerra de Troia. Només a la col·lecció de la Seu 
de Saragossa171 hi ha cinc tapissos pertanyents a tres sèries diferents  
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inspirades en els textos d’Homer. Francesc Vernagal172, ciutadà de Barcelona, 
tenia un altra portalera de les amasones de ras, i Frederic de Portugal173 hun 
drap de ras gran de la  historia de Paris, potser el mateix que a la seu de 
Saragossa es presenta com a Desposoris d’Helena i Paris, tenint en compte 
que aquest personatge fou arquebisbe de Sarasossa. Altra cop Antoni Cases 
d’entre diverses peces recosides, en tenia una amb Paris ab les tres deessas 
nues.  
Coneixem la sèrie de Mercuri i Hersé pertanyent a la Generalitat o la de les 
Metamorfosis de Lleida. D’altres exemples de mitologies clàssiques ens els 
ofereix altra cop Frederic de Portugal amb els seus dos draps de ras (...) 
segons es diu deu Dionis, o encara altres quatre draps de la mateixa sort de la 
historia de Eneas. El citat Antoni Cases tenia altre drap de pinzell ab la ystoria 
del conquistament de Jason del vello de or, i Miquel May, altre drap de Tornay 
larch foredat de diverses colors en lo qual es la instoria de Hercules ab un 
jagalt.  
Un altre grup temàtic, barrejant llegenda i realitat, presenta la història de 
personatges destacats. Sovint aquests homes s’agruparen de tres en tres 
segons les seves característiques comunes. En mans de Pere de Portugal és 
ben adient que es trobés un d’aquests cicles de tres tapissos: el primer, un drap 
de ras de la ystoria del Rey Artus, Carles magnes e Godofre de billon, presenta 
als tres cristians; el segon, els tres pagans: un drap de ras de la historia de 
Ector, Alexandre e de Juli Cesar; finalment, es mostren tres personatges 
bíblics: un altre drap de ras de la historia de Josue, David e de Judes 
mechabeu.174 Aquests personatges poden aparéixer també com a 
protagonistes absoluts del tapís, especialment si es tracta del rei Artús, 
Carlemany o Alexandre. Frederic de Portugal tenia tres draps de ras segons 
estan intitulats de cama de la historia de Alexandre petits; o bé Antoni Cases I 
drap de pinzell (...) en lo qual es pintat lo Rey Alexandre ab altres homes 
armats batallant e alboredes. 
La temàtica històrica més o menys recent és també abundosa. Hem citat els 
tapissos de la Taula de canvi, amb el setge de Rodes un, i l’altre amb una 
caravana oriental que podria fer referència a l’arribada de Vasco de Gama a 
l’Índia. Al Museu de Girona es conserva un tapís (MD 2.004) que pot 
representar la coronació o imposició del toisó d’or a un píncep. D’entre les 
peces desaparegudes, en mans del Conestable figurà un altre drap de ras vell 
ab ymages antigues de la historia de Seladin e del Rey Luis de França i un cop 
més, Antoni Cases ens ofereix I drap de pinzell (...) ab ystoria de batalles de 
turchs ab christians. Encara Francesc Maldà tenia hun drap de pinzell de la 
presa de Contestinoble175. I dins d’aquest grup, també es troben representades 
amb prou freqüència, la Història francesa, la destrucció de Jerusalem o la 
història de Coriolà. 
Podríem agrupar un altre conjunt de tapissos sota la intenció especialment 
moralitzadora de la seva temàtica. Aquí s’hi trobarien peces com el tapís de la 
bona vida de la catedral de Tarragona, les sèries de vicis i virtuts de Lleida o de 
Saragossa,  i potser la citada sèrie de la mort encarregada per Mencía de 
Mendoza, així com la dels Triomfs de Petrarca de la Generalitat. A l’inventari 
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d’Antoni Cases hi figurà I drap de pinzell de tela blancha ab III ymages de 
dones representants les tres Virtuts Theologals, tinents cascuna un titol, i al del 
Conestable, altre drap de ras antich dela historia de la Fama ab la Fama 
divisada en mig del drap en forma de donzella (...) ab diverses figures de 
homes antichs virtuosos, potser un dels triomfs de Petrarca.  
Dins d’aquest grup també hi entren les freqüents representacions de la Roda 
de la Fortuna, que trobem en mans de Pere de Portugal, com no podia ser 
d’altra manera, donada la temàtica específica. El monarca tenia per exemple, 
entre moltes peces amb similar iconografia,  una portalera de ras ab una figura 
gran al mig de quatre petites al entorn ab la divisa de fortuna. Aquesta Fortuna, 
sovint apareix estampant moneda. 
Les famoses representacions de la dama amb l’unicorn, es podrien encabir 
també en aquest grup, per ser la dama al·legoria de la virginitat. Similar als del 
Museu Cluny podria ser el drap de ras de Tornay en lo qual ha molts 
personatges et animals et specialment una dama qu te lo alicorn per la banya 
(...), propietat de Miquel May. Un altre ésser fantàstic prou popular a l’Edat 
Mitjana, amb connotacions tant positives com negatives, és el salvatge. Elionor 
Bolet176 ens n’ofereix un exemple: un drap de pinzell pintat ab hun salvatge en 
mig. 
La vida quotidiana ofereix nombroses i atractives propostes per a ser 
representades, des dels famosos calendaris, fins a escenes d’amor cortès, tan 
freqüents a la literatura de l’època, passant per a escens de músics o ballarins. 
Abunden aquests temes entre les classes socials més ben situades. A 
Saragossa hi tenim una sèrie complerta dels mesos o del zodíac, amb 
representacions dels treballs agrícoles pertinents a cada mes, més el signe 
zodiacal corresponent. Conservem un dels quatre tapissos de la sèrie de Lleida 
amb igual temàtica, i a Tortosa s’han perdut peces amb aquesta iconografia, 
com hem vist. Altra cop Pere de Portugal ens ofereix un exemple d’un drap de  
ras on son figurats los dotze mesos del any (...).  
Pere Destorrent177 tenia huna portalera de ras ab un pastor et una pastora i 
encara altra portalera de ras ab una donzella sonant huna arpa. Podríem 
interpretar com una festa, tot i que no queda prou clar, la representació que 
apareix a un altre drap de ras petit de la joyha de personatges, en mans de 
Francesc Vernagal178. Entre aquests temes populars hi apareixen  homes 
tocant la xaramia; homes i dones ballant, entre d’altres, lo ball de Scocia; 
natures mortes amb fruites; o d’altres imatges de músics cantant. 
Dins d’aquest mateix grup, són especialment freqüents les escenes de caça i 
pesca. Només Pere de Portugal en té més de deu d’aquesta temàtica, entre 
elles, un drap de ras ab diverses figures de homens de cavall e de dones a 
caça de leho. També Antoni Cases tenia de tal temàtica I drap de ras antich ab 
diverses figures d’omens e donas, ab cassa de ribera e ab brots. 
Finalment, els tapissos més econòmics, i per aquest motiu, molt abundants, 
són els anomenats “de brots” o “de verdures”, on representacions vegetals 
engoleixen la superfície del tapís, tot i que en ocasions, apareixen algunes 
persones i animals, reals o fantàstics. Coneixem els de la Catedral de 
Tarragona. En tenia també Angela de Medalia179 : dos draps de ras de praderia 
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ab brots. Més curiosos són els exemples d’Antoni Cases: altra parell de 
banchals de Tornay ab titols e grius e brots sotils e squinsats , o bé un drap de 
pinzell (...) en lo qual ha pintat una praderia ab homens e donas a cavall e I 

faysant, una perdiu, e una guatlla ab 
sos pollets e altres aucells. 
Finalment, hem dit que els motius 
heràldics solien ser teixits per 
artífexs locals, però hi havia 
excepcions: Jaume de Croanyes180 
tingué una rebostera de Tornay en 
que hi ha obrat un leo. 
També cal destacar que els notaris 
que redactaven inventaris, sovint no 
reconeixien  el tema iconogràfic i el 
describien simplement com un drap 
de ras de personatges o bé un drap 
de ras de diverses histories o amb 
poca més informació, com la d’una 
antiporta de ras de diverses colors et 
personatges ab un rey al mig. En 

aquests casos resulta impossible ni tan sols distingir entre religiós i profà.  
 
PINTURA 
A diferència del que passa amb els tapissos, en el camp de la pintura la 
temàtica és religiosa en la gran majoria dels casos. Hi hauria pintura profana, 
però n’ha quedat poca constància, tan a lo conservat, com a la documentació. 
Així com la funció de la tapisseria era bàsicament ornar els murs despullats de 
cases o esglésies, les petites taules o més grans retaules que s’importarien del 
nord eren peces de devoció públiques o privades, per a ser col·locades als 
altars majors, als de capelles particulars o a vivendes privades. Un exemple de 
peça de grans dimensions per a una institució pública és l’adquirida al 1494 per 
l’Ajuntament de València al mercader Joan Anell. Es tracta del tríptic del Judici 
Final, obra de Vrancke van der Stockt, seguidor de Roger van der Weyden, 
pensada per a vestir la capella de la institució. La pràctica d’ornar una institució 
amb la funció d’impartir justícia amb un retaule del Judici Final que servís com 
a exemple, seria habitual als segles XIV i XV, no només als països nòrdics. Un 
altra exemple de peça per a institució pública és el tríptic de la Capella de Sant 
Jaume a l’hospital de sant Llàtzer de Pedret, a Girona. Si bé en el primer cas, el 
tríptic era per a una institució pública laica, el mecenes més important a l’època 
seria l’església, amb el seu poder econòmic inesgotable. I com la funció incideix 
en la iconografia, en àmbit sagrat serà diferent la imatge religiosa depenent de 
si és per a un ús privat o de si es tracta d’un gran retaule d’altar o capella 
pública, on predominaran els cicles narratius, sempre amb excepcions. Un 
exemple d’aquest darrer cas es podria il·lustrar, tot i que no en coneixem la 
ubicació original ni és de dimensions exagerades, amb el Tríptic de la Passió 
de Saragossa (1515), del Mestre de Francfort i pertanyent a Alonso de Aragón. 
Les tres taules del tríptic les trobem dividides cada una en dos escenes, i les 
completen una sèrie de vuit medallons amb escenes de la Passió.  Esglésies 
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més modestes es faran amb peces també més modestes. Seria el cas del 
tríptic de la Verge amb el nen i les santes Catalina i Bàrbara, procedent de la 
parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià de València.  De la catedral és la 
Verge amb el nen del cercle d’Hugo van der Goes, al revers d’un crist coronat 
d’espines d’origen valencià. Moltes altres peces de petites o mitjanes 
dimensions, algunes avui a Museus Diocesans o Episcopals, havien estat 
igualment peces d’ús devocional, ubicades a capelles o a dependències  
privades de l’església o bé a cel·les conventuals. És el cas dels retaules facticis 
de Pedralbes, el Calvari conservat a Vic, el Crist coronat d’espines procedent 
del convent dels Agustins de Lleida o la taula amb Santa Isabel amb Sant 
Joanet i la Verge Anunciada al revers, de l’antic Convent del Carme Calçat de 
València. També provindria del convent de Santo Domingo de València la 
Flagel·lació atribuïda a Vrancke van der Stockt. O bé un Davallament de la 
Creu atribuït a Roger van de Weyden del convent de Santa Magdalena de 
Mallorca, així com una Verge amb el nen del convent de Santa Clara de la 
mateixa illa. A l’Església pertanydrien l’Adoració dels Mags i l’Adoració dels 
pastors de València, el Salvator Mundi del Museu de Girona o el Crist amb la 
Verge del museu de Vic. I algunes de les taules presents a d’altres museus, 
moltes arribades de mans de col·leccionistes, poden haver sortit de parròquies 
locals, com algunes de les peces del MNAC, un Sant Geroni i un Calvari del 
Museu de Granollers, o una taula d’un tríptic desmembrat amb la Verge, el nen 
i dues santes, del Cau Ferrat se Sitges. 
L’església seia una gran clienta per al nord, però també alguns particulars. A 
València apareixeria, després de dos estades a Flandes, una de les primeres 
col·leccionistes reals d’art: Mencía de Mendoza. Aconsellada per Joan Lluís 
Vives, patrocinaria a Jan Gossaert i tindria peces de van Heemskerk o de van 
Orley, qui faria per Mencía una galeria de retrats, entre d’altres, un d’Erasme i 
un de Vives. Algunes peces les duria directament de Flandes i d’altres les 
compraria posteriorment a través del mercader Arnao de Plano181. Morta 
Mencía, les peces es venien en subhasta pública al 1560 i només d’algunes 
se’n coneix l’actual ubicació. Sembla que eren de la noble castellana el Crist a 
la creu de Jan Provost o el Crist varó de dolors de Jan Gossaert  conservats 
avui al Col·legi del Patriarca, juntament amb d’altres peces nòrdiques. I potser 
també hauria estat de Mencía la Lamentació davant de Crist mort, còpia de 
Quentin Messys, de col·lecció particular. Sembla que també posseïa algunes 
teles de El Bosco o seguidor: El Prendiment, Flagel·lació i Coronació d’espines 
del Museu de Belles Arts de València van pertànyer a la marquesa del Cenete, 
col·locant-se a la seva mort a la capella dels Reis del citat convent de Santo 
Domingo182. També Alfons el Magnànim es feia amb retaules de Jan van Eyck 
a València al 1444, desaparegut el Sant Jordi que fou a les seves mans. Es 
conserva en canvi el Sant Francesc que passà per les de Joan Reixach. En 
mans dels Scals o Escala (presenta l’heràldica al revers), estigué la Verge amb 
el nen, còpia de Robert Campin, avui a col·lecció particular. També a  
col·leccions  privades,  mallorquines la majoria,  pertanyen avui un bon número 
de retaules flamencs que probablement serien a l’illa des de l’Edat Mitjana, com 
ara una Verge amb el nen  atribuït a Roger van der Weyden, o bé La Verge 
amb el nen de Joos van Cleeve, entre d’altres. I més que n’hi haurien, a jutjar 
pels inventaris, on apareixen sovint retaules que venien de Flandes. A destacar 
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el cas de Rafel Morlà, mercader mallorquí que a la seva mort al 1538, tenia 
gran número de peces flamenques, evidentment per al comerç183. 
Les seguretats marítimes no parlen d’aquest tipus de peces vingudes del nord. 
Sí apareix al quadern de Dimes Ferrer184 l’enviament cap a València d’una 
caxetta de pintures amb quatre quadres del mestre Ughue de Bruixes, 
identificat amb Hugo Provost185. Coneguda és també la subhasta de pintures 
de Flandes feta a Barcelona per Francesc Serra al 1529, un cop obtingut el 
permís de Carles V. 
Els inventaris barcelonins citen gran quantitat de taules en mans de particulars, 
però en rares ocasions, a diferència dels mallorquins, n’especifiquen la 
procedència.  En mans dels citats Pere de Portugal, Miquel May o Joan Llop, hi 
havia nombroses taules, que per les característiques (petites dimensions, 
pintats a l’oli, o sobre fusta de roure) ens poden fer pensar que vindrien dels 
Països Baixos del sud, i més tractant-se dels personatges de què es tracta. 
Potser també venia del nord la taula amb la ymatge del rey Carles en mans del 
mercader Jaume Croanyes186. Sí s’especifica, en canvi, en l’inventari d’Antoni 
Cases187, qui tenia una taula de roure de Flandes amb la Verge i el nen, o en el 
de Berenguer de Junyent188, amb un retaule obra de Flandes, d’una Crucifixió 
amb la Verge i Sant Joan. Evidentment, el notari no sempre sabria distingir les 
procedències de les peces, i hi hauria més peces flamenques del que podria 
semblar. També el citat franciscà, en el seu periple per Catalunya,  ens ofereix 
més dades al respecte: al passar per Sant Miquel de Cuixà, hi trobà que Tienen 
la sacristía muy hermosa, rodeada toda de armarios, y sobre las cornisas de 
ellos, rodeadas de cuadros de figuras de Flandes, que contienen los Misterios 
de Cristo. Comienzan desde la Anunciación del Ángel hasta la Ascensión del 
Señor a los cielos.189 O bé, de la capella de Gaspar Comte, a Figueres, que 
tornarem a citar, escriu: El altar de los reyes es todo de pintura, hermosísimo, 
pintado en Flandes. Pintose en el año 1540.190 
   
 
ESCULTURA  
Una altra de les manufactures en què s’especialitzaren els Països Baixos del 
sud, i amb més força al ducat de Brabant, són els retaules en fusta -i en 
ocasions, de marbre-, realitzant-los de manera seriada. Es tractaria de retaulets 
generalment de petites dimensions, tot i que també exportarien grans tríptics i 
políptics, sempre policromats, amb escenes atapeïdes de personatges. 
Especialment prolífiques foren les ciutats de Brussel·les i Anvers. L’elevat ritme 
de producció instaurat davant l’increment de la demanda, faria disminuir-ne la 
qualitat, alhora que s’abaratien els productes finals. Davant d’aquesta situació, 
algunes ciutats identificarien les seves peces amb una marca, garantint-ne uns 
mínims qualitatius. Els retaules eren adquirits per a decorar els altars majors de 
les esglésies o catedrals, però també n’adquirien les classes adinerades per 
decorar les seves capelles particulars, i se’n troben també a monestirs i 
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convents, d’ús més privat. A la Península Ibèrica n’arribarien exemplars prou 
espectaculars, com ara el retaule de Las Navas, a la catedral de Pamplona, o 
el de l’església de Sant Joan Baptista a Telde. A Castella, especialment a 
Burgos, se’n conserven exemplars excepcionals. A la Corona d’Aragó, sembla 
que aquesta tipologia de retaules arribaren en menor quantitat, si jutgem per 
les peces conservades o citades a la documentació. Donada la fragilitat de les 
figuretes, en ocasions venien desmuntats. És el cas del retaule de l’altar major 
de l’antiga església del monestir franciscà situat a l’Edat Mitjana als afores de 
Figueres, avui desaparegut. Ens el descriu el monjo franciscà que visità el 
monestir a mitjans del segle XVI191. Sobre una Nativitat es situaven en 
fornícules, Sant Francesc, la Verge amb el nen i Sant Antoni de Pàdua. Al 
damunt, Déu pare beneint i sostenint la bola del món. Almenys la figura de la 
Verge era de marbre i totes eren daurades, com puntualitza el monjo: todo el 
retablo es blanco y dorado y todo bruñido, que parece echar de sí claridad192. 
Es coneix també el nom del mercader de Figueres que va comprar el retaule, ja 
que era escrit en lletres d’or sota el seu escut d’armes a ambdós costats de 
l’altar: Narcís Comte. Potser arribaria també de Flandes un retaule escultòric 
que existí al Santuari dels Arcs, prop d’Olot193. Un altre exemple el tenim a la 
Catedral de Jaca, on es conserven vàries figures pertanyents a una Adoració 
dels Mags, que havien format part d’un retaule major, probablement de tallers 
de Liège. Al museu del Cau Ferrat de Sitges, es conserven dues figuretes de 
reis que s’han identificat amb les corresponents a les que hi manquen al citat 
retaule jaquès194. Tenim també el retaule de la vida de la Verge del Museu 
Diocesà de Palma de Mallorca. D’altra banda, al Museu d’Art de Girona (MD 
366) hi trobem un grup de quatre figuretes representant l’escena del Camí al 
Calvari i, donades les seves característiques, hauria format part d’un retaule. 
Tot i que no podem assegurar-ne la procedència específicament flamenca, sí 
que demostra una ascendència nòrdica, com és el cas del grup de la 
Circumcisió del Museu Episcopal de Vic. Altres petits grups escultòrics, 
antigament pertanyents a algun retaule, es troben en diverses col·leccions 
catalanes, però se’n desconeix la ubicació original. És així amb el fragment 
d’un Calvari conservat també al Cau Ferrat de Sitges (nº 31966), la Circumcisió 
i els fragments de la Passió de la col·lecció Gòdia, o d’altres del Marès o a 
col·leccions particulars. 
Ja d’àmbit privat tenim el més senzill retaulet de Santa Marta, de principis del 
XVI, conservat al Monestir de Pedralbes o bé el tríptic de l’Epifania, de fusta i 
amb ales de fusta pintades, que fins al 1922 era a la casa Dalmases de 
Barcelona. Actualment d’ubicació desconeguda, fou present a l’exposició de 
Barcelona del 1867195, així com a la del 1902196. 

                                                 
191Egea Codina, 1990, p. 177. 
192 Peregrinació de la Yda de Catalunya, p. 211. Manuscrit del Castell de Peralada.  
193 Español, 2001, p. 296.  
194 Naval, 1999, p. 106. 
195 Catálogo de la Exposición Retrospectiva, de obras de pintura, de escultura  y artes suntuarias: 
celebrada por la Academia de Bellas Artes  en junio de 1867, y formado con arreglo a las relaciones 
presentadas por los señores expositores, 1867, p.70, nº 1651; Informe sobre el resultado de la Exposición 
retrospectiva celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867 dado a la misma 
Academia por la comisión encargada de dicha exposición, 1868, p. 16; Serra y Gibert, 1868, p. 18; Làm. 
XIII, nº 19. 
196 Bofarull y Sans, 1902, pp. 52-53, nº386. 
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Un altre tipus de peces amb prou demanda eren les figures tallades, 
bàsicament en fusta, individuals o formant part d’un grup escultòric. D’aquest 
últim cas ens en lliura un exemple molt il·lustratiu el monjo franciscà abans 
citat. A l’anomenada capella dels Reis197 del mateix monestir de Figueres 
esmentat, s’hi trobava un grup del Sant Sepulcre la descripció del qual mereix 
ser reproduïda en la seva totalitat: El Santo Sepulcro está en una capillita 
honda, todas las imágenes son de bulto y de madera. El Santo Sepulcro tiene 
de largo, ocho palmos y tres de ancho, el cual está abierto, como aparejado, 
para que pongan en él el Santo Cuerpo. Está jaspeado.  
Luego, encima, sin que toque el arco, una toalla blanca y a sus extremos 
dorada, tiene diez palmos de largo, desplegada y sobre ella, está tendido el 
Santo Cuerpo del Señor, con una mano tan al vivo sacada que verdaderamente 
parece muerto y pone gran lástima y compasión. Esta toalla con el Santo 
Cuerpo sustentan en el aire. A los pies, José Ab Arimashia y a la cabeza, 
Nicodemus, no teniendo más que el extremo de la toalla y los dos miran con 
vivas lágrimas al redentor. Nicodemus está hecho viejo y calvo y le falta un 
diente. A la parte de la cabeza está San Juan Evangelista, en pie, muy 
hermoso, la boca un poco abierta, con las lágrimas por los carrillos. A la parte 
de los pies, la Santa Magdalena, una María, las dos con las bocas un poquito 
abiertas y las lágrimas por los carrillos. Después de la María, la Santísima 
Virgen, inclinada hacia el hijo, afligidísima, llena de lágrimas, pone compasión y 
lástima de ver como está amortecida y descolorida, con los brazos tendidos y 
manos abiertas, como si quisiera con ellas tocar el  cuerpo del ungénito hijo. La 
otra María falta, porque llevándolos de Flandes (donde se hicieron todos) para 
España y moviéndose gran tempestad en el mar, la echaron en las aguas con 
gran devoción y dicen que cesó luego la tempestad.198 Tan emocionada 
descripció ens pot recordar a grups com ara el Sant Enterrament conservat al 
Museu Frederic Marès (MFM 1007-11), de procedència desconeguda. A la 
mateixa capella dels Reis, sobre un altar lluïa un devotísimo crucifijo de bulto, 
potser també portat de Flandes, com la resta d’ornaments que es procurà el 
citat figuerenc per acompanyar-lo en el seu descans etern, com hem vist. 
També era un crucificat el que comprava al 1425 Alfons el Magnànim al 
mercader flamenc Martí Bossa per a la capella del Palau Reial199. I al Santuari 
de Lluc, a Mallorca, hi arribà també al segle XV una peça del nord: la Verge de 
Lluc s’importava de Flandes al 1518 pel mercader Joan Amer, qui la regalaria al 
santuari200. La figura és d’alabastre i fa uns 60 cm. Sembla que es tornà fosca 
pel camí. Una talla probablement borgonyona representant la Verge Maria, que 
possiblement havia format part d’un grup escultòric més nombrós, es troba al 
Museu d’Art de Girona (MD 365) i d’altres talles les trobem repartides per 
diversos museus, sovint procedents de col·leccions particulars, sense conèixer-
ne la ubicació original. Dues Mare de Déu del MNAC (inv. nºs 34995 i 17672) 
arribades de l’antic Fons de Museus, una d’elles amb igual sanefa que la talla 
de Girona, procedien potser d’alguna parròquia local.  
Un èxit extraordinari tingueren, cap a finals del segle XV i principis del XVI, les 
anomenades figuretes de Malines, si hem de jutjar pel gran número d’aquestes 
disperses pels museus. Malines n’era el principal centre productor, però també 
                                                 
197 S’hi enterrà el citat Gaspar Comte, germà de Narcís. 
198 Peregrinació de la Yda de Catalunya, p. 212-4. Manuscrit del Castell de Peralada. 
199 Falomir, 1996, p. 438. 
200 La Pintura gótica hispanoflamenca : Bartolomé Bermejo y su época, 2003, p. 71. 
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se’n feien a Brussel·les. Es tracta de petites escultures exemptes tallades en 
fusta, d’uns 40 cm. d’alçada, representant Verges, sants o el nen Jesús 
bàsicament, sovint policromades. S’ha proposat que podrien haver format part 
de petits retaules anomenats jardins clos, posteriorment desmuntats201. Sense 
ser d’una qualitat extrema, donada la seva producció seriada, eren prou 

atractives i el seu fàcil maneig 
propiciava que s’obtinguessin 
com a una mena de souvenirs. 
Eren adquirides per a les 
capelles particulars o també per 
a ser venerades a l’interior de 
les cases. Algunes s’han trobat 
dins de nínxols als murs de 
vivendes particulars. D’altres 
més tardanes, representant el 
nen Jesús, es col·locaven dins 
bressols al Nadal, seguint la 
tradició encetada per Sant 
Francesc d’Assís. Amb el 
temps, tot i la varietat 

iconogràfica, s’estandaritzarien les característiques. Serien figures senzilles, 
amables, lluny del dramatisme i expressivitat de l’art flamenc de l’època. La 
majoria es troben sobre petits pedestals i aplanades pel revers, potser per ser 
col·locades contra la paret. Al Museu Episcopal de Vic hi trobem cinc 
d’aquestes figuretes, totes llegades per Santiago Espona al 1958, sense 
conèixer-ne la procedència original. Representen quatre d’elles, la Verge amb 
l’infant, i l’altre, un Sant Cristòfol amb el nen a coll. D’altres exemples amb les 
marques de Malines els trobem al MNAC, a la col·lecció Gòdia, al Cau Ferrat o 
al Frederic Marès. No sabem d’on procedeixen, però un comerç tan popular 
com el d’aquestes peces, hauria arribat segur en grans quantitats a la Corona 
d’Aragó. Al mercader Dimes Ferrer, el trobem exportant des d’Anvers cap a 
València tants jezuzes y altres images en bulto que prèviament havia pagat a 
Joan Escriut, de Malines202. I de tallers de Malines podrien arribar algunes de 
les anomenades Verges del Pilar conservades a Saragossa, com ara la de 
l’església de Santiago el Mayor, de mitjans segle XV. A Cortes (Navarra), a la 
parròquia de Sant Joan Baptista, se’n conserva una de similar probablement 
feta al taller que l’aragonès Juan de la Huerta instal·là a Dijon203. 
Similars a aquestes figuretes en mides i característiques, se’n troben d’altres 
fetes en fanc cuit, habitualment figures del nen Jesús beneint, amb la bola del 
món, també d’ús domèstic. Se sap que Utrech era al segle XV un centre de 
producció i exportació d’aquesta mena d’imatges en terracota, així com de 
retaules, com ara els fragments d’un d’aquests conservats al convent de Sant 
Antoni de Segòvia204. També se’n feien a d’altres poblacions més meridionals, 
com a Anvers. Als inventaris apareixen figures d’aquestes característiques. El 
mercader alemany resident a Barcelona, Joan Llop tenia entre d’altres coses 
una caixa gran de fusta d’alber plana dins la qual atrobam II o III cents noms de 
                                                 
201 Español, 2001, p. 294. 
202 Vázquez, 1967, p. 747. 
203 El Pilar es columna, 1995, fig. 26-28. 
204 Franco, 1996. 
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Jesús, de terra cuita, venguts de Flandes205. Sembla que el mateix mecader 
improvitzà un taller domèstic d’aquesta mena de figuretes, doncs en tenia 
motllos en una cistella. Jaume Croanyes206 tenia dos retaules de terra cuyta la 
hu en lo qual es pintada la imatge de nostra dona y laltre la pietat ab sos 
guardapolsos de fust.  També el Calvari de terra cuita que presidia el refetor de 
Pedralbes, avui desaparegut, s’ha suposat de procedència nòrdica207.  
De fet, la fabricació de peces en terra cuita era prou estesa a Catalunya            
–només cal citar el nom dels Claperós- com per haver de recórrer a l’estranger, 
però el cas és que així era. No sabem si la ymage de nostra dona de terra 
cuyta que apareix a l’inventari del prebere Joan Bofill al 1497208, seria 
manufactura catalana o vindria del nord. També als inventaris de cases 
mallorquines hi apareixen sovint figures del nen Jesús fetes de fanc o de 
guix209.  
La fragilitat del material n’ha dificultat la conservació.  
D’altres elements escultòrics sabem que es van importar a la Península Ibèrica. 
Es tracta de reliquiaris en forma de bust de santa, relacionada sovint amb 
Santa Úrsula. Tot i que la producció d’aquesta mena d’objectes s’enceta a 
Colònia, aviat se’n  creen tallers a diverses ciutats dels Països Baixos. En tenim 
dos exemples a la catedral d’Àvila, portades des del nord pel metge de Carles 
V. O bé dos més procedents de Villafranca del Bierzo o d’altres de l’església de 
San Vicente de Vitòria. Les que trobem als Museus locals, com ara el MFM, 
són de procedència desconeguda, però tot i que no en queda cap importat a 
l’època a la Corona d’Aragó, no es pot excloure la possibilitat que hagués estat 
així. 
També arribarien peces de majors dimensions. Són abundants a Castella els 
exemples de Crist  a la roca freda, essent-ne potser el més conegut el que es 
conserva a la capella de san Enrique a la catedral de Burgos, procedent 
d’Anvers. Proper a l’anterior, tant que s’ha arribat a atribuir a una mateixa 
mà210, és el Crist assegut esperant la mort de l’església de Sant Felip i 
Santiago de Saragossa. A la Corona d’Aragó, un exemple d’aquest tipus el 
trobem al monestir de Pedralbes. L’escassedat d’aquestes peces es deurà a 
que, donades les seves mides i qualitat majors, es realitzarien només per 
encàrrec. Tot i les evidents característiques flamenquitzants, és difícil que 
peces com el Sant Miquel Arcàngel del Museu Diocesà de Barcelona (inv. nº 
376) o un de similar del museu de Lleida (inv. nº 302), siguin importades, però 
potser imitarien algun model vingut d’allà, ja que no es troben gaire lluny de, 
per  exemple, el Sant Miquel del MFM (inv.nº 1021). 
Menció a part mereix l’espectacular grup en bronze de Sant Martí partint la 
capa, destinat al timpà de l’església de Sant Martí de València. S’adquirí per 
333 ducats de Flandes per Vicente Peñarroja, militar i cavaller de Sant Jaume. 
Així ho deixava escrit al seu testament del 1494211. El grup, atribuït a Pieter de  
Beckere, arribaria a la ciutat al 1495, mort ja el donant, dut pel mercader 
Domingo Pere Andreu. 

                                                 
205 Duran i Sanpere, II, 1973, p. 299-300. 
206 AHCB, Protocols notarials, I.29. (1531). 
207 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 88. 
208 Soler i Palet , 1916, p. 304. 
209 Fons del Museu Frederic Marès/3. Catàleg d’escultura i pintura, 1996, p. 262. 
210 Yarza, 1995, p.100. 
211 Pingarron, 1988. 
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Encara en l’àmbit de l’escultura en bronze pertanyen les més o menys 
sumptuoses laudes sepulcrals amb què els mercaders enriquits feien cobrir les 
seves despulles. Procedent de la catedral de Tarragona, tenim la de 
l’arquebisbe Pere de Sagarriga (MFM 974), de principis del XV. De la mateixa 
época és la del mercader solsoní Pere Satrilla, avui al Louvre, o la del també 
solsoní Pere Cirera, avui desapareguda. També es desconeix què se n’ha fet 
d’una altra lauda probablement importada que es trobava a sant Vicenç de 
Cardona212. I encara a l’església de Sant Francesc de Palma de Mallorca, a la 
capella de Sant Esteve, hi existí una xapa de bronze amb la inscripció Feta fou 
esta pedra en Flandes per lo honrat N’Antoni de Soldevila en lo any MCCCC. 
Morí dit any.213 Avui perduda, fou descrita per un monjo del segle XIX, i sabem 
que el difunt morí al 1464. A la mateixa església, existeix una pedra sepulcral 
flamenca de ca. 1350, que ha perdut les incrustacions de llautó214. 
Claustres i capelles d’esglésies i catedrals es trobarien farcits temps enrera 
d’aquests tipus de laudes, pràcticament totes desaparegudes donat el valor del 
material, reaprofitant-se en temps de crisi. Sembla que a l’església dels 
Franciscans de Barcelona, avui derruïda, es conservaven fins a 1834, laudes 
sepulcrals d’alguns comerciants flamencs, probablement importades de 
Flandes215. 
 
 
MOBLES 
A mig camí entre l’escultura i el moble es troben els cors de fusta encarregats 
per a les catedrals. Coneixem l’interès pel que es feia al nord en aquest àmbit, 
així com el viatge de Pere Sanglada a la recerca de models i de fusta per al cor 
de la catedral de Barcelona. Difícilment però, s’importarien cors sencers. El que 
sí es comprà a Flandes és la cadira de fusta decorada amb la llegenda de 
Tristany que es conserva a la possessió d’Alfàbia, a Mallorca216. 
Tot i que no en podem conéixer la qualitat artística, hi ha prous referències als 
inventaris, de mobles importats.  
Miquel May217, tenia a la sala de casa seva una taula gran de roure de Flandes 
ab son bell peu et caxo ab son tencadura per posar les tovalles. També a 
l’estudi hi tenia una taula de noguer de Flandres i entre d’altres coses, cadires 
de roure flamenc, un llit de roure de Flandes o un mirall rodó dins capses de 
roura de Flandes . També Pere de Portugal218 tenia mobles del nord: des d’una 
cambra de de fust de roure de Flandes ab son forniment de ferro, fins a una 
sort de fusta de roure de flandes tota obrada (...) e dues portes senars obrades 
de terna e unes altres portes de neli obrades. Antoni Cases219 , de IIII scabells , 
en tenia dos de roure de Flandes. Molts altres mobles apareixen als inventaris, 
essent els llits els més freqüentment anomenats, sovint decorats amb petits 
lleons i daurats. El valencià Dimes Ferrer enviaria des d’Anvers un bon número 
de llits de camp cap a València220. També tenien les cases catalanes tinells de 
                                                 
212 Sitjes, 1994. 
213 Llompart, I, 1977, p. 189. 
214 Van Belle, 2011, pp. 51-53. 
215 Hye Hoys, 1882, p. 94. 
216 La Pintura gótica hispanoflamenca : Bartolomé Bermejo y su época, 2003, p. 71. 
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roure de Flandes, setials, caixes, taules de diverses mides, en ocasions 
plegables, bancs, o armaris amb o sense calaixos. Potser aquests armaris 
serien similars al de l’antic hospital de Vier221. S’ha de tenir en compte que 
potser els mobles eren de roure de Flandes, però realitzats aquí, doncs trobem 
a personatges que a casa seva tenien fins a 65 borns de roure de Flandes222, i 
el fuster Bartomeu Barsaló treballava sovint amb aquest material223. Trobem 
molts altres objectes diversos de roure de Flandes com faristols, caixetes o fins 
i tot pintes de pentinar224.   
 
OBJECTES DE METALL 
Un altra mena d’objectes de gran acceptació arreu d’Europa, com demostren 
les diverses peces conservades a diferents ciutats, són les làmpades, 
canelobres i d’altres tipus d’objectes de llautó o altres metalls. Coneixem la 
làmpada de llautó conservada a Solsona, procedent de Valldeperes, i a 
Catalunya n’hi ha dos més a col·leccions particulars que podrien procedir 
també de la Corona d’Aragó. Encara al monestir de Santa Maria la Real de 
Mallorca, en trobem una altra, amb decoració de babuïns225. Probablement 
d’altres exemples d’aquesta mena de làmpades són els que apareixen sovint 
als inventaris. El sedasser Arnau Daspa226, a la cambra del costat del 
menjador, hi tenia hun canalobre gran de meniador ab sis branques y hun lleo 
al cap ab son gorniment, que sembla respondre a la mateixa tipologia. En Pere  
Simon227, hostaler, tenia també hun canelobre de lauto de sis branques de una 
candela que penja al menjador. En aquests casos, no en podem assegurar la 
procedència, però no haurien de ser excepcionals, d’aquest o d’un altre tipus, ja 
que una de les compres del mercader Dimes Ferrer a Anvers consisteix en 84 
canelobres per dur a València228. I també era flamenc el d’Antoni Cases229: un 

canalobre molt gran de lauto de 
Flandres ab VI branchas ab la ymage 
de Nostra Dona qui te Jesus al bras.  
També de llautó o de bronze  
s’importaven complexos faristols. A 
Barcelona se’n coneix l’existència de 
dos. N’hi havia un donat al 1427 pel 
mercader Joan de Junyent a la 
parròquia de Santa Maria del Mar. Si 
llegim la descripció que en fa el notari, 
resulta fàcil pensar en peces 
septentrionals conservades, com ara 
el faristol de l’església de Saint 
Germain a Tirlemont, de finals del 
segle XV230. Es descriu com una àliga 

                                                 
221 L’esplendor de Flandes, 1999, p. 216-7. 
222 AHCB, Protocols notarials, I.28. (1524). 
223 AHCB, Protocols notarials, I.29. (1530). 
224 AHPB, [88/23], Inventaris i encants, plec 12. 
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de bronze amb les ales esteses per sostenir un llibre de cant. El peu era format 
per tres lleons de bronze, cada un sostenint una columna helicoïdal231. Al 1421, 
era Pere de Torrents qui en regalava un de similar a l’església dels predicadors 
de Barcelona232. Aquest era també en forma d’àliga amb les ales esteses, 
sobre un peu amb sis imatges de profetes i sis figures de lleons.  
D’altres peces de menor envergadura i de diversos metalls es reclamaven 
també des de la Corona d’Aragó. Es tracta bàsicament del gran número de 
bacines o plats petitoris de llautó generalment, que es troben dispersos pels 
museus i en mans de particulars, i que procedirien de diverses ciutats 
septentrionals. Les seguretats marítimes indiquen que se’n carregaven des de 
l’Esclusa cap a la Corona d’Aragó. Copin Matis233 assegura, entre d’altres 
coses, VIII tonells conques bacins, o Francesc Pipinelli234, certa quantitat de 
bacins de lauto e conchas d’aram. Segons paraules de Francesco Datini, 
mercader de Prato amb filial a Barcelona, se’n venien de tota mena a la ciutat 
comtal: grans, mitjans i petits. Es mesuraven per centenars i el preu era prou 
atractiu: de 30 a 40 sous el centenar a la Barcelona de finals del XIV i principis 
del XV235. Peces similars a les dels nostres museus, amb les mateixes 
escenes, apareixen sovint als inventaris. Al de Joan Clergues236 hi trobem tres 
bassines de lauto en la una enmig es Sant Jordi en laltra Adam y Eva laltra 
ballonada. Les peces de coure de Flandes també les trobem amb freqüència, 
des de peroles o calderes fins a aixetes especialment decorades. I la 
Magdalena, donzella de Barcelona, posseïa tota una vaixella d’estany de 
Flandes, amb plats, escudelles o salsers237. Frederic de Portugal238 preferia un 
metall més luxós: tenia fins a quinze plats d’argent Flamenchs de diverses 
mides. Potser algun seria similar al conservat al Palau Episcopal de Tortosa.  
De bronze i ferro s’importaven les famoses campanetes litúrgiques de Malines, 
així com petits crucifixs, com els del Museu de Vic. I d’algun metall serien els 
diversos rellotges flamencs que tenia Miquel May a casa seva.  
 
LLIBRES I GRAVATS 
Un altre àmbit en el que destacaren els artesans dels Països Baixos, és el de la 
il·luminació de manuscrits. Des del segle XIV es realitzarien gran quantitat de 
llibres d’hores per a ús privat. Al XV, tot i que l’aparició de la impremta en fa 
decaure la producció, continua havent-hi una demanda. Se’n fan de gran 
qualitat, per encàrrecs de particulars, i d’altres tallers s’especialitzaren en la 
realització en sèrie d’aquesta mena d’objectes de luxe. Mercaders i altres 
viatgers ocasionals pels Països Baixos es farien allà amb el llibre d’hores que 
necessitaven per a la seva devoció personal. Arribarien a la Península també 
en forma de regals. Només als anys 70 del segle XVI s’hi exportaren 52.000 
missals i breviaris en sis anys239. En alguna ocasió apareixen també a les 
seguretats marítimes aquesta mena de produccions. Al 1485 s’asseguren unes 
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oras  juntament amb molts altres productes del nord240. Pere de Portugal tenia 
unes ores scrites en pergamins istoriades ab dibuixos, així com un missalet 
petit en pergami i molts altres llibres escrits en francès. El llibreter Miquel 
Cabrit241 tenia onse libres hores franceses en lati. També en tenia el guanter 
alemany Joan Llop, abans citat. No sabem però, d’on procedien exactament 
aquestes i les moltes altres què apareixen als inventaris. Excepcionalment, en 
algun cas sí s’especifica: Angelina Sapila, muller del tresorer reial de Mallorca 
Pere de Casaldàliga, posseïa unes Hores de Madona Santa Maria, obra de 
Flandes , de pergamí.242  O bé, en mans de la família mallorquina dels 
Comellas, hi hagué com a mínim tres llibres de Flandes, entre ells, unes Hores 
de la Verge Maria.243 També el llibre d’hores d’Isabel la Catòlica, del taller de 
Guillem Vrelant, avui a la biblioteca del Palau Reial de Madrid, havia estat 
propietat de Juana Enríquez, reina d’Aragó, doncs hi apareixen les seves 
armes, s’hi troba representada i conté rúbriques en català244. De la gran 
quantitat d’exemplars nòrdics conservats a les bibioteques i museus catalans, 
principalment al Museu Episcopal de Vic, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca de 
la Universitat de Barcelona, Biblioteca del Museu de Peralada i Biblioteca de 
Montserrat, de pocs en sabem el moment de la seva arribada a Catalunya245.  
De gravats n’arribarien en gran quantitat, donada la seva facilitat de transport. 
Els primers gravadors a la Península són d’origen septentrional i no dubtem 
que portarien amb ells mostres i planxes. Sovint es reconeixen en pintures o 
escultures, còpies literals de gravats de l’època, com ara a l’escena del 
prendiment del retaule major de Castelló d’Empúries, que copia un gravat del 
Mestre de les Cartes de Joc246. També el citat alemany Joan Llop tenia gravats 
a casa seva247. Als inventaris apareixen sovint , decorant les estances sota la 
denominació de papers pintats o retaules de paper . Solen ser en mans dels 
menys adinerats, de fusters a pellisers,  que no es poden permetre un retaule, 
però també en tenia Mencía de Mendoza248 i Joan Reixach en comprava en 
grans quantitats, en aquest cas, per motius professionals. 
 
TELES I BRODATS 
La importació de teixits rics a la Península Ibèrica es coneix ja des del segle 
XII, quan arribaven pels ports del Cantàbric. Venien des de Gant, Ieper, Douai, 
Comines, Arràs o Valenciennes. Aquestes tenien ja al segle XIII una indústria 
de teixits lo suficientment important com per exportar-ne. Existia gran diversitat 
de teles, de qualitats i característiques diferents i amb noms particulars per a 
cada tipus: brunetes, pressets, camelines, estanyforts, bifes... Hi havia fins a 16 
tipus importants de teles, la majoria produïdes a ciutats del comtat de 
Flandes249. Des del segle XIII són importants també els draps de Brabant, 
especialment de Brussel·les, Malines i Lovaina. A la Corona d’Aragó, hi 
arribaven per mar des de Montpeller. Arribaren a ser tan coneguts que no 
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resulta difícil trobar-ne referències a la literatura de l’època. A Catalunya 
apareixen especialment teles de Wervicq, Courtray i Tournai. Entre 1394 i 
1410, Francesco Datini tenia 1618 teixits de Wervik o Courtrai, per enviar a les 
seves places de Barcelona, València o Mallorca i al 1397 les galeres 
venecianes descarregaven 1740 peces de la mateixa zona del Lys, pertanyents 
a florentins, catalans i d’altres250.  
És difícil trobar un inventari on no se citi alguna peça de roba de Flandes. 
Apareixen amb gran freqüència camises i tovalloles de olanda, capes i sayons 
de Contray, així com gualdrapes, mongils, gorres, manegues, mantos, sotanes, 
calces, clotxes, capussos, jacquets, sayas, sayets, llobes o hàbits. De Tournai 
tenim gipons, xihas, almunses, mantilles, mantells i llobes. Sovint trobem 
simplement teles de alamanya o calces flandeses. Menys freqüents són els 
llençols de drap de Vitri, per tractar-se de  peces especialment luxoses. Totes 
aquestes teles de vestir, sovint anaven guarnides amb velluts, sedes o setí. Al 
quadern del citat Dimes Ferrer veiem amb quanta freqüència s’envien d’Anvers 
a València o Mallorca roges, ropa, telas i paños de diferents tipus251. Les 
seguretats marítimes també en deixen constància. Pràcticament totes contenen 
el formulisme et altres qualsevol robes et mercaderies, evidenciant la 
predominància d’aquests productes. Però molt sovint especifiquen el tipus de 
teles, com ara les bales de telas de Barbant e canemas de vitri que assegura 
Francesch Pipinelli252. Les companyies de comerç d’aquest tipus de productes 
a Barcelona són prou il·lustratives de què es tractava d’un bon negoci. Parlem 
dels Tàrrega, els Llobera o els Junyent253. De la importància d’aquestes teles a 
Aragó en deixen constància les visites pastorals de Pedro Vitales, coneixedor 
expert del tot tipus de teixits, per la diòcesi d’Hosca a mitjans segle XVI. Hi 
reconeix teles de Flandes a Aguas, Lanaja, Almudévar, Sesa, Vilillas, 
Sangarrén o Chimillas. Abunden les teles de tripa de Flandes, una mena de 
vellut, usat per a capes, tovalloles, casulles o pal·lis254.  
Respecte als brodats, ja Joan I , al 1388, tenia al seu servei tres brodadors de 
Brabant, i al 1393 apareix Nicolas de Brussel·les pintant per als dits brodadors. 
Altres brodadors alamanys a Barcelona seran Girart Urieze, Mateo Sevarien o 
Andrés Viclart. Hi havia un interés doncs, per aquestes peces del nord, tant en 
àmbits laics com eclesiàstics.  Peces com el frontal de l’abat Villalba de Sant 
Joan de les Abadesses, conservat al museu de Vic, o el frontal d’altar de Sant 
Feliu, avui al museu d’Art de Girona, per la seva qualitat bé podrien ser 
flamencs255. Dins de l’àmbit eclesiàstic, destaquen les teles brodades que 
arribarien també a la Península des dels Països Baixos del sur. Trobem per 
exemple a Johan Gili256 assegurant una bala de bordats al 1456.  
 
 
VIDRIERES 
També les vidrieres flamenques van ser producte d’importació a la Península 
Ibèrica. Un espectacular cicle de la Passió de Crist el trobem filtrant la llum que 
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il·lumina les obres de Gil de Siloé a la Cartoixa de Miraflores, al mateix monestir 
on Joan II regalava al 1445 el tríptic Miraflores de Roger van der Weyden. 
Sembla que el mercader burgalès Martín de Soria hauria adquirit les vidrieres 
en nom de la reina Isabel257, i l’autor de les mateixes seria, tal com apareix 
escrit en alguns dels vidres, Nicolas Rombouts important mestre vitraller nascut 
a Lovaina, un dels centres productors més destacats d’aquest tipus de peces. 

El mateix Rombouts, junt amb 
Hendrik van Diependale, rebria 
diversos encàrrecs per part de 
membres de la colònia 
espanyola resident a Anvers. 
No sabem si seria també 
l’escollit pels mercaders 
catalans per als seus 
encàrrecs, però el fet és que 
també a la Corona d’Aragó 
s’importaven vitralls flamencs, 
dels que poca cosa en resta. 
Sabem que un mestre vitraller 
d’Anvers , Joan Roure, potser 
resident a Barcelona, treballà a 
mitjans segle XV, en els vitralls 
d’unes claraboies de la 

Cambra del Consell de la Generalitat258. Dissenyats per en Lluc Borrassà, s’hi 
representava la Verge amb el nen i sant Joan Evangelista en una, i Sant Felip i 
Sant Narcís a l’altra. Encara al segle XV, els consellers feien portar de Flandes 
dues vidrieres en les quals es figuraven les les quatre virtuts cardinals259.  
Donada la seva fragilitat, no han arribat fins als nostres dies, i pel mateix motiu 
probablement, donades les dificultats i perillositat del transport,  no es trobarien 
entre els productes més demandats. Tot i així, Gabriel Omedes i Jacme 
Bertran, asseguren al 1483, entre moltes altres coses, una caixa petita plena de 
vidra260, potser de vidrieres.  
A l’inventari del mercader Antoni Cases261 hi figuren entrades com ara Item 
dues vedrieres poques affixes en dues finestretes de la dita cambre, en la una 
de les quals es pintada la Nativitat de Nostre Senyor, e en l’altre la adoracio 
dels III Reys, o bé Item una petita vedriera ab son bastiment de fust affixa a la 
peret, en la qual ha pintada una font ab ymagens de homens e dones qui 
juguen a scachs. El notari cita fins a sis vidrieres diferents en mans del 
mercader, amb temes tan religiosos com profans, des de l’Anunciació fins a 
salvatges. També a l’inventari de Francesc Vernagal262 hi apareixen dos 
vedrieres que obren y tanquen de la anunsiasio de Nostra dona. No ho sabem, 
però bé podria ser que es tractessin també de peces importades, tot i que el 
treball local del vidre era prou important. Les que segur venien de Flandes són 
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les vàries documentades en cases particulars malloquines263: el cavaller Joan 
de Dameto tenia una vidriera, obra de Flandes (...) tranquada en que es pintada 
Nostra Dona e altres sants. O el notari Pere Moranta, un imatge de vedrieras 
de obre de Flandes en que es Nostra Dona e diversos sants. També 
flamenques eren quatre vidrieres amb escenes de la Passió per a decorar el 
refetori dels monjos de la Cartoixa de Valldemossa a Mallorca264. 
Per imaginar-nos aquest tipus d’ornamentacions en interiors domèstics, 
serveix, per exemple, el díptic de Martin van Nieuwenhove, de Memlinc, on 
n’apareixen diversos exemplars.  
 
INSTRUMENTS 
És prou coneguda la importància de la música flamenca durant tot el segle XV i 
principis del XVI. A l’Hainaut neixien Dufay i Binchois, Josquin des Prez i Lasso. 
Al comtat de Flandes, Ockeghem, Isaac o Willaert. La música flamenca sonava 
per tot Europa. Coneguda és la composició de Dufay per a la consagració de la 
catedral de Florència al 1436. Quan Felip el Bell arriba a la Península Ibèrica al 
1502, ho fa acompanyat dels seus músics. El mateix farà anys després Carles 
V, emportant-se la seva capella de cantors flamencs. A Catalunya, ja Joan I o 
Martí l’Humà eren grans aficionats a la música, i enviaven sovint els seus 
músics al nord per aprendre’n les novetats. Amb aquest anar i venir de músics, 
també viatjarien els instruments. Si els músics flamencs portaven la veu 
cantant, també les seves eines de treball es considerarien superiors. No hi ha 
gaires referències a importacions d’instruments flamencs. Sabem que el 
mercader valencià Joan Gregori encarregava a mitjans del segle XV a tallers de 
Bruges, quatre xaramites265. Copin Matis fa portar de l’Esclusa, probablement 
per encàrrec exprés d’algun client, uns orguens266. L’arquebisbe Frederic de 
Portugal267, en una cambra de la seva casa al carrer Ample, hi tenia hun orgue 
flamench ab tres manxes guarnit de fusta daurada y obrada ab sos panys y 
claus que sona diverses obres y esta cubert de hun drap vert (...). A la mateixa 
cambra hi sonava un clavi-orgue cubert de fusta guarnida de sobre de cuyro 
negre ab son pany y clau y sos petges, i encara un clavicort cubert de fusta ab 
cuyro y ab son petge y ab son pany y clau. Dels dos últims instruments no se 
n’especifica la procedència, però bé haurien pogut arribar amb el primer. 
 
 
CATÀLEG 
 
TAPISSOS DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA 
 
BIBLIOGRAFIA: Batlle, 1946; Thesaurus. Estudis, 1985, p. 259; Millenum, 
1989, p. 462; Pallium, 1992.  
 
La col·lecció de tapissos de la catedral de Tarragona, consta de 54 peces 
distribuïdes en vàries sèries de diverses èpoques, algunes de les quals queden 
fora dels límits cronològics d’aquest estudi, com són les 26 peces cedides pel 
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canonge Rebolledo (+1682), distribuïdes entre les sèries de Ciro, l’al·legòrica, 
l’anomenada “mixtificada” o la de Judith. La resta de tapissos, avui al Museu 
Diocesà de Tarragona, formaran part d’altres sèries, com veurem. 
 
TAPÍS DE LA BONA VIDA 
Arràs?, c. 1460. 
Llana. Alt lliç. 
10´65 x 4´65 m.  
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0001. 

 
El tapís de la bona vida és la peça més antiga d’aquesta col·lecció. Va ser 
donat a la catedral a la mort de l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia 
(1490-1511). Sembla que aquest l’adquiriria durant la seva estada a Roma  
(1490-1500), per ornar els murs del seu palau i posteriorment els del palau 
episcopal de Tarragona. Al segle XIX penjava a la sala capitular de la catedral.  
El tapís ens monstra, amb l’habitual bigarrament de personatges, una 
representació del bon govern terrenal, avalat pels poders divins, el que tindrà 
com a conseqüència la bona vida de tots els ciutadans, tal com resa la 
inscripció sota el grup principal: HIC EST HISTORIA BONE VITE. Al centre del 
tapís, del qual en manquen uns dos metres pel costat esquerre, hi ha una 
arquitectura gòtica sota la qual es mostra l’emperador, d’edat avançada, 
envoltat per personatges. Es tracta de representacions al·legòriques de les arts 
lliberals, el Trivium i el Quadrivium. A la dreta, la Gramàtica, la Lògica i la 
Retòrica i a l’esquerra, la Geometria, l’Aritmètica, la Música i l’Astronomia. 
Aixopluga l’emperador amb el seu mantell, a la manera de Verge de la 
Misericòrdia, la Filosofia i al davant d’aquest l’acompanyen les quatre virtuts 
cardinals, la Templança, la Justícia, la Prudència i la Fortalesa. La majoria 
d’aquestes personificacions mostren el seu atribut corresponent, així com 
inscripcions que les identifiquen. Sobre la citada edificació, Déu pare legitima el 
govern de l’emperador a la terra i promet la glòria eterna. Al costat esquerre, 
davant un nou conjunt arquitectònic, el papa és envoltat per personificacions 
dels dons de l’Esperit Sant, tal com indiquen les inscripcions que les 
acompanyen: Fortalesa, Ciència, Temor de Déu, Consell o Intel·ligència. Al 
costat esquerre mutilat, n’hi hauria altres quatre. L’edifici  dins el qual es troba 
aquest grup, l’està construint un paleta, al·legoria de l’edificació espiritual de la 
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Institució eclesiàstica. Entre el temple en construcció i el palau de l’emperador, 
els pagesos treballen la terra, acompanyats per l’al·legoria de la perseverància. 
Darrera d’aquesta figura femenina, veiem arribar una caravana amb animals 
carregats de mercaderies, guiada per una representant simbòlica del 
sotmetiment al permís de l’emperador. A la dreta del tapís, a la zona superior, 
hi ha tres mercaders a cavall conversant amb la Raó. Sota aquest grup, 
n’apareix un altre de nobles  cavalcant, guiats per la Veritat i la Misericòrdia. A 
la zona inferior, dos pastors i un soldat comparteixen aliments entre el ramat, 
amb una donzella representant l’Amor. A la dreta, una ciutat a les portes de la 
qual, sota una verge apotropaica, s’atansa la Pau. Finalment ocupen l’espai 
restant tres profetes amb nous consells morals a les seves filactèries: 
Ecclesiastés, Isaïes i Salomó. Omple la composició vegetacions variades, i al 
fons, es divisen ciutats en la llunyania, probablement dominis de l’emperador. 
Sense orles ni marques de taller, i en mal estat de conservació, els tapissos es 
poden datar cap a 1460-70, realitzats probablement als tallers d’Arràs. El tipus 
de personatges i vestimentes són similars als d’altres peces de la mateixa 
època com els de la Història de Sant Pere de la Catedral de Beauvais, o el de 
la llegenda de la Santa Creu de la seu de Saragossa268.   
L’escut d’armes de l’arquebisbe, als peus de l’emperador, seria brodat 
probablement després de l’adquisició del tapís: consisteix en cinc castells 
formant una creu. 
 
SÈRIE DE JOSEP 
Brussel·les?, c. 1500-10. 
Llana. Alt lliç.  
400 x 788 cm. ; 390 x 776 cm.  
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0002 ; D-0003 (1+2). 
 
Aquesta sèrie consta de dos tapissos partits en dos, llegats a la catedral per 
l’arquebisbe Alfons d’Aragó (1513-14). El primer representa a Josep venut pels 
seus germans. A l’angle inferior esquerre tenim a Josep entre els seus germans 
i un grup de mercaders ismaelites. Els primers han venut a Josep als segons 
per unes monedes que conta un dels familiars. Acompanya Josep una 
al·legoria de la saviesa, que el protegirà al llarg de totes les escenes. Sobre 
aquest grup, marxa la caravana dels mercaders, i al damunt, es presenta la 
venta de Jesús al sanedrí, clar paral·lelisme amb la història de Josep. Caifàs i 
Anàs, asseguts, reben a Judes, entre d’altres personatges. L’escena central del 
tapís, sota una estructura arquitectònica, mostra a Josep a casa de Putifar, qui 
el rep amistosament, entre d’altres membres de la cort.  Sobre aquesta escena 
apareix la dona de Putifar acompanyada per la Lascívia, temptant Josep, que la 
rebutja, aquí ajudat per la Paciència. A la dreta del tapís, en primer terme, la 
dona de Putifar, agenollada davant d’aquest, acusa a Josep d’adulteri, mentre 
al damunt, dos soldats s’enduen l’acusat. Finalment, a l’angle superior dret, una 
altra escena paral·lela a l’inferior: la dona adúltera acusada pels fariseus davant 
Jesús. 

                                                 
268 Delmarcel, 1999, p.40. 



 58

El segon tapís presenta l’exhaltació de Josep pel Faraó. A l’angle inferior 
esquerre el faraó glorifica Josep, vestit ricament, després de que aquest 

interpreti els seus 
somnis. Diversos 

personatges 
observen el regal 
d’un anell del 
Faraó. Al damunt, 
un altre paral·lel: 
l’adoració dels 
mags. Al centre, 
sota una 

estructura 
arquitectònica 

similar a la del 
primer tapís, el Faraó i Josep entronitzats, aquest, recent declarat virrei, 
protegit per l’Esperit Sant. Envolten l’escena músics i cortesans. A la dreta, a 
l’angle inferior, es presenten les properes noces de Josep amb la filla de 
Putifar, Asseneth. Finalment, a l’angle superior dret, veiem el triomf de Crist 
sobre els enemics que el volen lapidar, nou simbolisme tipològic.  
Aquests tapissos presenten una orla d’uns 25 cm., amb fulles i fruits molt 
similars als dels tapissos lleidatans de la sèrie de les Metamorfosis. També són 
similars les riques vestimentes, totalment anacròniques amb la història bíblica 
representada. Això ens fa datar les peces cap a les primeres dècades del segle 
XVI, realitzades probablement a Brussel·les.  
 
FRAGMENT D’UN TAPÍS 
Brussel·les? c. 1500. 
Llana. 
365 x 220 cm. 
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0004. 
 
Fragment d’un tapís cedit a la catedral pel cardenal Gaspar Cervantes de 
Gaeta (1568-75). 
L’escena, corresponent a la porció dreta del tapís, ens presenta a una reina o 
emperadriu abillada amb riques vestidures i entronitzada sota un dosser. 
Davant d’aquesta es presenta un alt dignatari, amb luxosos teixits. Envolten 
l’escena patges i cortesans, mentre d’altres ho observen des d’una tribuna, a la 
zona superior. La minsa porció conservada no ens permet identificar l’escena. 
Estilísticament, és molt similar als dos anteriors, amb el mateix tipus de 
composició atapeïda, les mateixes riques vestidures, l’orla similar, també sense 
marca de taller. Es pot datar a principis del segle XVI, realitzat potser a 
Brussel·les. 
 
 
TAPISSOS DE “VERDURES” 
Gramont? Enghien? Oudenarde?, Primera meitat del segle XVI.  
Llana. Baix lliç. 
378 x 514 ; 375 x 505 ; 343 x 362 ; 368 x 356 cm. 
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0005; D-0006; D-0007; D-0008. 
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Les quatre peces de verdures eren propietat del Cardenal Cervantes, qui els 
donà a la catedral al 1575. A més de les conservades, probablement n’hi hauria 
més, com es dedueix dels pedaços amb què s’han completat aquests, també 
de verdures. Els quatre són molt similars, exceptuant-ne les petites variacions 
en les mides. Tots presenten una planta d’acant envaint la totalitat de la 
superfície del tapís i, entre les fulles, hi apareixen diversos animalons: faisans i 
altres aus, cargols, cèrvols i altres mamífers, insectes... Tot és emmarcat per 
una ampla orla de flors i fruits. D’aquest tipus de tapissos se’n feien en gran 
quantitat a tallers de centres secundaris però especialitzats, i es venien més 
econòmics. Atribuït a un taller de Gramont és un exemplar similar conservat al 
Palau Imperial de Viena. De tapissers d’Enghien, n’és un altre de col·lecció 
privada, i fets a Oudenarde n’hi ha de semblants a Chicago269. La datació 
resulta difícil ja que els mateixos models es mantindrien durant vàries dècades. 
 
SÈRIE DE DAVID 
Brussel·les? mitjans del segle XVI. 
Llana i seda. Alt lliç. 
330 x 395 ; 315 x 456 ; 337 x 530 cm. 
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0009; D-0010; D-0011. 
 

Provenen del llegat del 
cardenal Cervantes i 
s’ubicaren a la 
catedral. En resten 
tres d’una sèrie 
probablement més 
nombrosa.  
El primer tapís de la 
sèrie presenta una 
escena al mig del 
bosc. Thamar explica 
al germà Absaló la 
injúria rebuda pel 
comú germà Amnó. 
Altres personatges 

presencien l’escena. Al fons, s’obre un paisatge.  
El segon tapís presenta el rei David entronitzat i envoltat d’altres personatges, 
indicant al general Joab que protegeixi la vida del seu fill Absaló, rebel·lat 
contra el seu pare. Acompanyen al general els soldats Abisai i Ethai. L’escena 
també es presenta al mig del camp. Al fons, d’altres soldats es dirigeixen a la 
batalla. 
Finalment, el darrer de la sèrie presenta la mort d’Absaló. Els cabells d’aquest 
s’han enredat a les branques d’un arbre, prop d’un rierol i un soldat aprofita per 
atravessar-lo amb la llança, al mig de la batalla. 
Estilísticament, es tracta de peces més avançades. Mostren una sola escena a 
cada tapís, amb una construcció espaial coherent i sense atapeïment de 
personatges. La perspectiva es troba ben aconseguida, amb cada figura amb la 

                                                 
269 Delmarcel, 1999, pp. 169, 191. 
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mida que li correspon en la distància. Les orles són més amples, amb fruits, 
flors i petites figuretes. No hi ha marques de taller, però podrien ser realitzats a 
Brussel·les.  
 
 
SÈRIE DE TOBIES 
Brussel·les? Oudenarde? c. 1550. 
Llana i seda. Baix lliç. 
372 x 355; 380 x 425; 370 x 355; 392 x 500; 370 x 400; 365 x 323; 375 x 390; 
375 x 416 cm.  
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0012; D-0013; D-0014; D-0015;            
D-0016;  D-0017; D-0018; D-0019. 
 

Sèrie formada per vuit tapissos 
llegats pel cardenal Cervantes a la 
seva mort.  
A la primera peça, sota un porxo 
d’arquitectura renaixentista, Tobies 
presenta al seu pare l’arcàngel 
Rafael, qui l’acompanyarà a Ragues 
de Media, a recuperar uns diners 
que l’ancià Tobies necessita. 
L’esposa és de peu rera seu. En 
segon terme, ja de camí, Tobies treu 
un enorme peix del riu. 
El segon tapís mostra a Tobies a 
casa de Ragüel, un parent seu. 
L’escena central mostra a aquest 
darrer beneint la unió matrimonial de 
Tobies amb la seva filla Sara, 

posseïda pel dimoni del que el jove s’ha de lliurar. La mare de la noia, 
l’arcàngel i d’altres personatges presencien l’escena. Al fons, Tobies 
s’acomiada de Rafael, que es dirigirà tot sol a recuperar els diners. 
La tercera peça mostra l’alliberament de Sara del dimoni Asmodeo, causant de 
la mort de tots els seus marits. En un interior amb decoració renaixentista, 
Tobies crema el fetge del peix que havia pescat mentre Rafael lluita amb el 
dimoni. Al fons, sobre el llit, Sara prega, mentre observa els esdeveniments. 
La porta de la cambra  deixa veure l’exterior: caven una fossa per enterrar 
Tobies, convençuts de la seva mort. 
Al quart tapís se celebra el casament. Ragüel, en primer terme, rep als 
nombrosos convidats que van arribant, mentre al fons, aquests s’apinyen a la 
taula del banquet. 
La cinquena peça mostra el retorn de Tobies a casa. El jove abraça la mare, 
mentre l’ancià invident és guiat cap al fill. Presencien l’escena Rafael i més 
allunyada, Sara. 
L’escena del sisè tapís es desenvolupa en un interior renaixentista. Rafael 
mostra la seva condició d’arcàngel i marxa volant, davant la sorpresa dels 
presents, al centre de la composició. En un segon terme, a l’esquerre, veiem la 
curació de la invidència del vell Tobies amb la fel del peix caçat al Tigris. A la 
dreta, Tobies i Sara, conversant. 
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La setena peça mostra a l’ancià Tobies al llit de mort, envoltat pels éssers 
estimats, entre riques teles i carregades arquitectures. A l’exterior, a l’esquerre, 
camina en segon terme la processó fúnebre del difunt.  
Finalment, a la darrera peça de la sèrie veiem a Tobies i Sara amb fills i néts, 
envoltats per les seves riqueses. La casa de la parella queda a l’esquerra de 
l’escena, mentre unes ovelles corren a la dreta. 
No totes les orles són iguals. Això i determinats trets arcaïtzants presents a 
l’escena del casament, fa pensar que potser aquesta peça pertanyia a una altra 
sèrie anterior, d’idèntica temàtica. Encara trobem vàries escenes a cada tapís, 
però el tractament més coherent de l’espai i la perspectiva, així com l’ús 
d’arquitectures renaixentistes, ens fan situar la sèrie cap a mitjans del segle 
XVI. El tipus d’orla amb fruits, plantes i ocells pujant per un tronc de palmera, 
és també habitual per aquestes dates. Al castell de Gaasbeek s’hi conserva un 
tapís molt similar al tercer de la nostra sèrie, així com un d’idèntic al darrer. Es 
consideren realitzats a Brussel·les, cap al 1540, probablement dissenyats per 
Bernard van Orley270. Altres tapissos de van Orley es poden associar al nostre 
grup, com ara el que presenta El triomf de la mort, de les col·leccions reials de 
Madrid,  amb una orla igual a la nostra. Aquest es considera teixit a Oudenarde. 
 
SÈRIE DE SAMSÓ 
Brussel·les?, Mitjans segle XVI. 
Llana i seda. Baix lliç. 
350 x 325 ; 350 x 260 ; 347 x 325 ; 335 x 390 ; 340 x 527 cm.  
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº D-0020; D-0021; D-0022; D-0023; D-0024             
 
Aquesta sèrie la composen cinc tapissos llegats a la catedral, un cop més, pel 
cardenal Cervantes al 1575. 
El primer dels cinc tapissos presenta a Samsó barallat-se amb el lleó, al mig 
d’un camp, en primer terme. Al fons, altra cop Samsó camina cap al lleó que 
surt d’un bosc.  
El segon presenta l’escena de l’endevinalla de Thamratha. En aquesta ciutat 
Samsó volgué unir-se en matrimoni amb una jove filistea i durant les 
celebracions, proposà una endevinalla. En primer terme, la jove intenta 

arrancar-li a Samsó la resposta, mentre al 
fons els convidats mengen a taula. 
La tercera peça mostra a Samsó amb les 
portes de Gaza. Habitants d’aquesta 
ciutat van voler apresar Samsó, sabent-lo 
dins la ciutat, tancant les portes 
d’aquesta. Però aquest es llevà a mitja nit 
i arrencà les portes per fugir. Al tapís hi 
apareix vàries vegades: gran, en primer 
terme, o més petit, dalt d’un turó o davant 
la ciutat de Gaza. 
Al quart tapís Samsó dorm als braços de 
Dalila, mentre els filisteus li tallen els 
cabells, secret de la seva força que Dalila 
li ha aconseguit arrencar. D’altres filisteus 

                                                 
270 Delmarcel, 1999, p. 115. 
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s’apropen a l’escena i un altre grup apareix a l’angle superior esquerre, davant 
d’una arquitectura. 
Al darrer tapís, Samsó, cegat pels filisteus, però recuperada la seva força, fa 
caure el temple dels enemics mentre aquests fugen en totes direccions. 
Trobem el mateix tipus d’orles que en els tapissos anteriors, així com les  
habituals arquitectures renaixentistes i similars indumentàries o el mateix 
tractament espaial, per lo que es poden situar en dates similars i sota la 
influència del mateix dissenyador. 
 
TAPISSOS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA 
 
BIBLIOGRAFIA: Thesaurus. Estudis, 1985, pp. 257-8; Tapissos de la Seu 
Vella, 1992; Fité-Berlabé, 1992; Seu Vella. L’esplendor retrobada, 2003; La 
col·lecció de tapissos de la Seu Vella de Lleida, 2010.  
 
Al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal es conserva un conjunt de quinze 
tapissos, dels quals només alguns es troben exposats. Aquests s´agrupen en 
quatre sèries diferents: una sèrie mitològica, formada per quatre peces 
conservades al museu de Lleida, més una conservada al Museu Tèxtil i 
d’Indumentària de Barcelona; la sèrie de vicis i virtuts, amb un sol tapís; la sèrie 
de David i Betsabé, amb cinc peces i finalment, la sèrie d´Abraham, formada 
també per cinc tapissos. Mentre que les tres primeres sèries pertanyen a la 
primera meitat del segle XVI, la sèrie d´Abraham pertany ja a les darreries 
d´aquest segle, quedant per tant, fora dels marges cronològics del nostre 
estudi. Encara hi hauria una altra sèrie procedent de la Seu Vella, la de les 
dotze edats de l’home, amb dos tapissos localitzats a Peralada i a Lausana, 
també de la primera meitat del XVI. 
Josep Lladonosa271 hauria estat la font de les suposicions conforme les quals 
els tapissos haurien arribat a Lleida provinents de la subhasta pública dels béns 
de l´infant Gabriel, fill de Carles III, realitzada a Madrid al 1791. Els tapissos els 
hauria adquirit el canonge Josep Sales per a guarnir la Seu Nova272. Nova 
documentació va demostrar la presència d´aquests tapissos a Lleida en unes 
dates molt anteriors, formant part del fons antic de la Seu Vella. En un inventari 
cofeccionat al 1588 arran de la visita a Lleida del bisbe Villatoriel, consten ja 
documentats a la Seu un conjunt de 20 tapissos, entre els quals es trobarien 
els aquí estudiats273.  
 
SÈRIE MITOLÒGICA 
Cartrons de Jan van Roome. 
Brussel·les, c. 1500-1510. 
Lli, llana i seda. 
337 x 257 ; 333 x 513 ; 343 x 518 ; 312 x 317; 312 x 282 cm.  
MLLDC , inv. nº A-5; A-1; A-4; A-6; MTIB, inv. nº 5341 
Almenys dos dels cinc tapissos d’aquesta sèrie factícia van ser donats pel 
bisbe Jaume Conchillos al 1537274, actiu a Lleida entre 1513-42. 

                                                 
271 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p. 20, n. 3. 
272 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p. 15. 
273 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p.15. 
274 Fité-Berlabé, 1992, p. 145. 
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El primer dels cinc tapissos ha rebut diverses interpretacions. Francesc 
Miralles275, seguint Lara Peinado276, proposava que es tractava d’una peça 
aïllada, representant un episodi bíblic sobre Ester i el rei Assuer. Posteriorment, 
Carmen Berlabé277 identificaria l’escena amb la història de Jàson i Medea, més 
acord amb la resta de peces de la sèrie, de temàtica mitològica. El protagonista 
Jàson, abillat amb una capa de pèl de lleopard i descalç d’un peu, tal com 
apareix a Les Metamorfosis d’Ovidi, s’hi ha representat tres vegades, seguint 
l’ordre narratiu dels fets. Les escenes s’organitzen d’esquerra a dreta i de dalt a 
baix, com sol ser habitual. En primer lloc, apareix a l’angle superior esquerre 
demanant ajuda a Medea per a vèncer els braus d’Hefest; el retrobem més 
avall darrera el tro on seuen Medea i el seu pare Eetes, demanant a aquests el 
preciat toisó d’or com a premi per a la victòria. Finalment, reapareix en primer 
terme, envoltat dels argonautes. L’elegant personatge de la dreta es podria 
identificar amb el seu oncle Pelias.  

El segon tapís de la sèrie presenta un 
episodi de la història de Mestra, 
narrada també a Les Metamorfosis: La 
súplica de Mestra. A l’angle superior 
esquerre apareix Erisícton ordenant als 
seus homes la destrucció de la imatge 
de Demèter i del bosc que se li ha 
consagrat. L’ira que tal atreviment 
provoca en la deessa fa imposar al 
culpable un càstig de gran duresa: patir 
fam a perpetuïtat. Per aquesta causa, 
Erisícton acabarà venent la seva pròpia 
filla quan ja haurà esgotat les seves 
possessions. Aquesta escena és la que 
ocupa la major superfície del tapís, en 
primer terme. Davant l’acte del seu 
pare, Mestra, agenollada al centre, 
demana ajuda a Neptú, que es 
compadeix, més a la dreta. La resta de 
personatges observen l’escena i 
acompanyen a Mestra en el seu 

patiment. A la llotja representada a la zona central superior, unes inscripcions 
identifiquen l’escena: HERIESITON . NEPTUNI . MESTRA.  
El tercer dels tapissos continua amb la història de Mestra com indiquen altra 
cop, les inscripcions a la llotja superior: DEANA . NEPTUNUS . MESTRAM. 
L’escena representada és el matrimoni de Mestra amb Autòlic, fill de Mercuri i 
Quione. L’esdeveniment es presenta en primer terme , acompanyat per 
diversos músics i cortesans. Neptú observa l’escena des de la citada llotja, en 
la que el nom de Diana faria referència al seu paper com a protectora del 
matrimoni. A ambdós costats de la citada arquitectura completen el tapís dues 
escenes anteriors narrativament. A l’esquerra, Neptú concedeix a Mestra el do 
de la transmutació per poder fugir de l’esclavitud a la que la condemnà el seu 
pare. A la dreta, Neptú i Mestra en una cambra. 
                                                 
275 Thesaurus. Estudis, 1985, p. 258. 
276 Las catedrales de Lérida, 1982. 
277 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p.17. 
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Finalment, l’última peça de les conservades a Lleida presenta la història d’Egeu 
i Teseu, també treta de Les Metamorfosis. Centren la composició els 
personatges principals: Egeu reconeix al seu fill Teseu per l’espasa i les 
sandàlies que li foren lliurades quan era un infant. El mateix Teseu reapareix 
vàries vegades: rera el tro d’Egeu, sostenint l’espasa; arribant a cavall a l’angle 
superior esquerre o conversant amb dues dames. Als peus del tro d’Egeu, 
seuen l’esposa Medea i el seu fill Medo. 
La cinquena peça de la sèrie, conservada com hem vist a Barcelona, mostra la 
reina Dido,  tema identificat per la seva assemblança amb una altra tapís de 
Nova York mostrant aquest episodi de l’Eneida de Virgili. La peça de Lleida, 
probablement un fragment, estigué en mans del capítol de la catedral fins que 
fou venuda al 1922 i, després de passar per diverses mans, acabà al Museu 
Tèxtil de Barcelona. Presenta al centre a la reina asseguda en un tro sota 
dosser, i envoltada per diversos personatges, alguns presentant-li ofrenes 
precioses.  
Els cinc tapissos presenten les mateixes característiques formals: un gran 
número de personatges ocupen la pràctica totalitat de la superfície de cada 
tapís i els espais restants s’omplen amb abundant i variada vegetació. També 
les orles, molt similars totes i no gaire amples, presenten motius decoratius 
vegetals atapeïts. Els personatges duen luxoses vestimentes, amb els habituals 
plecs angulosos seguint la moda gòtica flamenca i allunyant-se de les formes 
clàssiques que hauríem d’esperar en una història mitològica. Multitud de detalls 
inunden els vestits: joies, sanefes, brodats, tot complementat per una gran 
varietat de barrets. Els cartrons dels tapissos han estat atribuïts a Jan van 
Roome278 ja que en alguns barrets dels personatges de la història de Mestra hi 
apareix el mateix monograma que en d’altres tapissos considerats d’aquest 
mestre, com ara el tapís històric de la facultat de dret de Saragossa o el de la 
Pentecosta, de les col·leccions reials espanyoles. També atribuïts a Jan van 
Roome són d’altres rèpliques de la història de Mestra conservades als Museus 
Reials de Brussel·les i a l’Hermitage de San Petersburg. 
L’estat de la sèrie no és gaire bo: manquen fragments d’orla i altres forats han 
estat completats amb trossos d’altres tapissos. 
 
SÈRIE DELS VICIS I VIRTUTS 
Brussel·les, c. 1500-1510. 
Lli, llana i seda. 
347 x 327 ; 347 x 275 cm.  
MLLDC, inv. nº C-9; C-8. 
 
Resta un sol tapís d’aquesta sèrie, tallat en dos fragments, que il·lustra la 
paràbola d’el fill pròdig. Aquest seria un regal del degà Francesc Soler, al 1514, 
junt amb dos bancals historiats, potser les peces més petites de la sèrie 
mitològica.279 
A l’angle superior esquerre apareix el fill empobrit, amb les calces i sabates 
trencades, agenollat i empenedit, mentre pastura un grup de porcs. Just a sota 
reapareix al centre d’una multitud a la que demana almoina i on no és rebut 
amistosament. A la zona superior restant, diversos trompeters anuncien 
l’arribada del fill, i el seu pare en prepara la celebració, amb la matança d’un 
                                                 
278Tapissos de la Seu Vella, 1992, p. 16. 
279 Fité-Berlabé, 1992, p. 146. 
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porc. Pare i fill es retroben a la zona central inferior, i finalment, a l’angle inferior 
dret, el pare regala al fill un collaret com a senyal del seu perdó.  
Formalment, les característiques d’aquest tapís són molt similars a les de la 
sèrie anterior: amuntegament de personatges elegantment vestits a la moda de 
l’època; abundant vegetació; superposició d’escenes... A la col·lecció de 
tapissos de la seu de Saragossa se’n conserven dos d’una sèrie de vicis i 
virtuts estilísticament molt similars al nostre tapís. Aquests duen ja la marca 
dels tallers de Brussel·les. 
El tapís de Lleida es troba en molt mal estat: a més de la citada divisió en dos 
porcions, l’orla va ser retallada i presenta diversos forats. 
 
SÈRIE DE DAVID I BETSABÉ 
Brussel·les, c. 1530-40. 
Lli, llana i seda. 
337 x 317 ; 352 x 297 ; 352 x 387 ; 327 x 500 ; 337 x 394 cm. 
MLLDC, inv. nº s.n.; C-2; A-7; A-2; A-3. 
 

Aquesta sèrie hauria estat 
donada a la catedral pel 
bisbe de Lleida Ferran de 
Loaces, entre 1549 i 1553. Al 
1549 diversos tapissos del 
citat personatge arribaven a 
Lleida des de Barcelona, i 
aquest deixaria el càrrec a la 
Seu lleidanana –que ocupava 
des de 1543- al 1553.280 
Sembla que en un inici la 
sèrie constava de sis peces, 
la primera de les quals, 
Betsabé al bany, avui ha 
desaparegut.281  
El primer dels tapissos 
conservats presenta a 
Betsabé a la casa de David. 

Betsabé, dona d’Uries, hitita, es dirigeix a parlar amb el rei d’Israel. Al fons a la 
dreta, des de la balconada del palau, els criats d’allà estant, semblen observar 
l’escena del tapís perdut. A l’angle superior esquerre es recrea la batalla entre 
els israelites i els ammonites, sota la muralla de Rabà.  
En el segon tapís, retallat per l’esquerra, David envia Uries a la mort. En 
presència de Betsabé i d’altres personatges, David entrega a Uries un missatge 
per a Joab, el general que dirigeix el setge de Rabà. En la nota s’hi indica que 
el propi Uries ha de ser abatut a la batalla.  
A la tercera peça de la sèrie, Uries s’acomiada de Betsabé. En primer terme el 
marit s’acomiada de la seva esposa a la porta de casa, mentre els companys 
l’esperen a cavall. En un segon terme, a l’esquerra, els genets reapareixen 
allunyant-se de camí a la batalla.  

                                                 
280 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p. 15. 
281 Tapissos de la Seu Vella, 1992, p. 18. 
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El quart tapís presenta l’escena en què Natan reprèn David. David i Betsabé, 
ara marit i muller, es troben a palau amb d’altres membres de la cort quan hi 
arriba el profeta Natan, enviat per Jahvè per a reprendre el seu crim al rei 
d’Israel.  A l’angle superior esquerre s’hi pot veure una escena de cacera. 
Finalment l’últim tapís de la sèrie presenta la mort del fill de David i Betsabé, 
com a càstig per la mort d’Uries, ja anunciat per Natan. Betsabé plora davant 
del nen agonitzant, mentre David refusa el menjar que li entreguen els criats. Al 
fons, membres de la cort anuncien a David el tràgic final del seu fill.  
Aquesta sèrie és clarament més tardana que les anteriors. L’espai es presenta 
molt més buit de personatges i hi ha certa perspectiva. Les escenes no es 
representen unes damunt les altres sino fent ús de la profunditat, i de diferents 
mides. Queda manifesta la influència italiana, tant en les vestimentes, més 
simplificades i ja plenament renaixentistes, com en l’arquitectura “a la romana”. 
Les orles, cada cop més amples, són totes similars, amb garlandes de flors i 
fruits carnosos característics dels tallers de Brussel·les. La marca d’aquesta 
ciutat (BB) apareix a l’angle inferior esquerre del primer i quart tapís, i apareix 
també en diverses de les peces la marca d’un tapisser no identificat (H). 
L’estat de la sèrie no és gaire bo, degut als atacs externs que ha patit, com ara  
l’aigua o el rosec de petits mamífers. 
 
SÈRIE DE LES DOTZE EDATS DE L’HOME 
Brussel·les, ca. 1525-28. 
Llana i seda. 
411 x 390; 418 x 490 cm.  
Museu del Castell de Peralada, inv. nº 1496; Fondation Toms Pauli de 
Lausana, inv. nº 1. 
 
Les dues peces de Peralada i Lausana són en realitat dues porcions d’un sol 
tapís que representa l’estació de l’hivern. A la porció de Peralada hi ha 
representat el mes d’octubre i a la de Lausana els mesos de novembre i 
desembre. Les dues peces unides formarien la darrera peça d’una sèrie de 
quatre, representant les quatre estacions amb tres mesos cada una, així com 
amb els respectius signes zodiacals, i mostrant-nos, mitjançant 
exemplificacions morals i inscripcions, les diverses etapes de la vida humana. 
No se sap què se’n va fer dels altres tres tapissos de la sèrie, ni en quin 
moment es va dividir el que ens resta, però es conserva una versió completa 
dels quatre tapissos al Metropolitan de Nova York, probablement anterior.  
A la peça que representa el mes d’octubre, identificat així a la cartel·la de l’orla, 
hi trobem en primer terme a l’emperador bizantí Tiberi II (578-582) amb la seva 
dona, identificats alhora per la cartel·la situada al seu damunt, en el moment en 
què descobreixen un tresor en recompensa a la seva caritat, segons un relat de 
Gregori de Tours. Al seu voltant, diversos nobles contemplen l’escena. A la part 
superior hi trobem un medalló, a l’interior del qual hi ha el signe zodiacal 
corresponent, l’escorpí, així com un pagés preparant la terra per la sembra. Al 
voltant del medalló, altres pagesos treballant i ramats de porcs.  
A la peça de Lausana s’hi presenten els mesos de novembre i desembre, 
igualment identificats amb cartel·les i amb el corresponent medalló amb els 
signes zodiacals, sagitari, al damunt d’un pagès sembrant per novembre, i 
capricorn sobre un home fent pa, per desembre. Al voltant dels medallons, 
escenes relacionades com la matança del porc o la batuda del gra. L’escena 
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principal en primer terme corresponent al mes de novembre, presenta al déu 
Èol entronitzat, identificat per la corresponent cartel·la, acompanyat per 
personificacions de la neu i el gel. El deu es disposa a alliberar els vents 
hivernals, als seus peus. Sobre aquesta escena, una altra de més petita: 
l’episodi bíblic mostrant Tobit aconsellant al seu fill Tobies. Al mes de desembre 
en primer terme hi ha també un episodi bíblic amb una cartel·la identificant-lo. 
Es tracta de Jacob al llit de mort beneïnt els seus néts Efraïm i Manassès, fills 
de Josep. 
Estilísticament aquesta sèrie es troba més propera a l’anterior, per la distribució 
dels personatges en l’espai, l’ús de la perspectiva i per les vestimentes, tot i 
que encara hi trobem els plegats trencats de principis de segle. Les orles són 
estretes i amb fullatge variat. 
 
 
TAPÍS DE LA CORONACIÓ O IMPOSICIÓ DEL TOISÓ D’OR A UN PRÍNCEP 
Brussel·les? c. 1500 
Llana. 
315 x 350 cm. 
Museu d'Art de Girona, inv. nº MD 2.004. 
 
BIBLIOGRAFIA: Girona. Museu d’Art, 1984, p. 24; Masdeu-Morata, 2008, pp. 3-
7. 
 

Es tracta d’un tapís procedent de 
la casa Brugués, al carrer de la 
Força de Girona. Va ser regalat al 
museu al 1876 per Josep 
Brugués i Caramany.  
En primer terme, un jove príncep 
que du al coll la insígnia de l’orde 
del Toisó d’or, és coronat per un 
ancià ricament abillat. Beneeix 
l’acte probablement l’emperador, 
sobre l’escena principal. La resta 
del tapís resta completament 
atapeït per membres de la cort 
vestits luxosament, que 
assisteixen a l’acte mentre 
preparen les ofrenes per al jove. 

Queden clarament reflexades les cotes de luxe i fastuositat insuperables a les 
que arribarien el cerimonial i l’etiqueta a la cort borgonyona a l’època. A la part 
superior, dos heralds fan sonar les trompetes anunciant l’esdeveniment.  
L’orde del Toisó d’or va ser fundada al 1430 per Felip el Bo en motiu del seu 
matrimoni amb Isabel de Portugal. Aquest orde de cavalleria prendria 
ràpidament fama i prestigi per tot occident. El petit príncep podria identificar-se 
amb Carles V, investit cavaller durant el setzè capítol de l’orde, celebrat a 
l’església del Carme de Brussel·les el 17 de gener de 1501, quan ell encara no 
tenia l’any d’edat. Però a aquesta cerimònia només hi assistien els cavallers, i 
així, més que la imposició del toisó d’or, l’escena representaria la coronació 
com a príncep del futur emperador.  
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Aquest tapís podria haver arribat a la Corona d’Aragó com a regal amb finalitats 
propagandístiques, tenint en compte el futur del príncep i els objectius 
diplomàtics de l’orde a la qual pertanyia. Era habitual també encarregar sèries 
amb els principals episodis d’un determinat llinatge familiar, podent pertànyer el 
tapís de Girona a una d’aquestes sèries. 
Un tapís similar es conserva al Musée des Arts Decoratifs de Copenhague i 
igual composició i característiques presenta el tapís del Casament del príncep 
Artús, del Magdalen College d’Oxford. Aquest s’atribueix a Pier Enghein i es 
considera realitzat a Brussel·les cap al 1500282. Aquest fet, juntament amb la 
distribució dels personatges sobre la superfície del tapís, el tipus de 
vestimentes, així com l’orla, ens permeten datar la peça cap a principis del 
segle XVI, i considerar-la realitzada probablement a Brussel·les. 
Després d’un acurat procés de restauració, avui torna a lluir al Museu d’Art de 
Girona. 
 
SÈRIE DE TAPISSOS DELS TRIOMFS DE PETRARCA DE LA GENERALITAT  
Brussel·les,  François Geubels, c. 1550. 
Llana. 
Palau de la Generalitat de Barcelona. 
 
BIBLIOGRAFIA: Puig i Cadafalch-Miret i Sans, 1911; Puig i Cadafalch, 1923; 
Ainaud, 1990, p. 105; Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 277. 
 
Al 1552, membres de la Diputació del general decidien incrementar el número 
de tapissos per guarnir les noves sales i encarregaven a Pere Serafí set 
cartrons sobre la història de Santa Magdalena. Posteriorment els diputats 
preferiren comprar els tapissos ja acabats. L’actual col·lecció de tapissos de la 
Generalitat consta de tres sèries. Dues d’elles van ser adquirides al 1578 i 1583 
respectivament, a Fernando de Toledo, virrei de Catalunya en dues ocasions. 
De la primera, resten sis de les vuit peces que narraven la Història de Mercuri i 
Hersè. Duen la marca de G. de Pannemaker de Brussel·les, on van ser 
realitzades entre 1571 i 74: un dels tapissos du la data de 1571. La segona 
constava de deu peces sobre la Història de Noè, de les que avui només en 
resten tres i fragments. Són igualment signades per G. de Pannemaker, amb 
cartrons atribuïts a Michael van Coxyen i realitzades a principis de la segona 
meitat del segle XVI.283 
La primera de les tres sèries és la que ens interessa cronològicament. Va ser 
adquirida al 30 d’octubre de 1557 al cavaller tortosí Jaume Terça per 654 
lliures284. Constava ja llavors de quatre peces sobre les sis de què hauria 
consistit en origen, basades en Els trioms de Petrarca. Els dos primers episodis 
del poema de Petrarca - el triomf de l’Amor i el triomf de la Castedat sobre 
l’Amor-, no hi són presents a la sèrie. Així, el primer dels tapissos de la 
Generalitat, seria el tercer dels triomfs del poeta italià: el triomf de la Mort sobre 
la Castedat. Aquest tapís, al qual li manca part del costat esquerre, presenta, 
tal com en els somnis del poeta, la figura de la Castedat morta, representada 
en Laura, estesa dalt del carro que la condueix. Sobre el carro hi ha també la 

                                                 
282 Belozerskaya, 2002, pp. 156-7. 
283 Puig i Cadafalch-Miret i Sans, 1911, pp. 468-9. 
284 Puig i Cadafalch-Miret i Sans, 1911, pp. 468-9 
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Mort entronitzada. A l’esquerre apareix un espectre amb la falç a la mà, i sota el 
carro, cauen vençuts per la mort, altres exemples de castedat. 

El segon tapís presenta el triomf de la Fama sobre la Mort. Al mig de l’escena 
sobressurt la Fama dalt d’un carro. L’acompanya la Justícia amb l’espasa 
enlaire, així com d’altres personatges il·lustres. Els cavalls que els condueixen 
trepitgen els cadàvers sembrats per la Mort. Aquesta, cau del seu tro, sobre el 
carro que la porta, rera la Fama. Àngels trompeters fan sonar els seus 
instruments, anunciant-ho. 
El tercer tapís presenta el triomf del Temps sobre la Fama. Aquesta, dalt d’un 
carruatge tirat per elefants, queda endarrerida al costat esquerre del tapís i 
aviat serà oblidada. El carruatge del Temps, en canvi, vola pels aires a gran 
velocitat, amb l’ajuda dels astres que acceleren el seu curs. 
Finalment, l’última peça de la sèrie presenta el triomf de la Divinitat sobre el 
Temps. Aquest queda en segon terme a l’esquerra del tapís, mentre a la dreta, 
Déu pare, fill i l’Esperit Sant avancen dalt d’un carro empès pels símbols dels 
Evangelistes, en direcció a l’espectador. Els acompanyen un nombrós seguici 
d’éssers celestials. 
Els tapissos serien fets a Brussel·les de la mà de François Geubels a mitjans 
del segle XVI o poc abans: duen la marca de la ciutat i de l’artesà. Pràcticament 
igual composició a la del triomf de la Fama sobre la Mort, tot i que més 
atapeïda de personatges, presenta un tapís d’igual temàtica conservat al  
Victoria & Albert Museum londinenc, realitzat a Brussel·les poc abans que el 
tapís català285. 
 
 
 

                                                 
285 Delmarcel, 1999, p. 70. 
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TAPISSOS DE LA VIDA DE TOBIES 
Brussel·les? c. 1530. 
Llana i seda.  
335 x 390 cm.  
Museu de la Catedral de Tortosa. Sense inventariar. 
 
BIBLIOGRAFIA: Mestre i Noè, 1898, pp. 65-6; Hilari, 1997; Hilari, 2003. 
 

Procedents de la catedral de 
Tortosa, avui encara s’hi 
exposen, en una de les sales 
del nou museu. Es tracta dels 
quatre tapissos restants d’una 
sèrie de vuit donats a la seu 
tortosina pel bisbe Gaspar 
Punter (1590-1600) el 22 de 
desembre de 1594.286 
Anteriorment havien estat 
propietat del noble tortosí 
Josep Costa, qui conservà el 
dret de recuperar-los. Al 1600, 
any de defunció del bisbe, 

encara existien almenys cinc dels vuit tapissos, ja que consten a l’inventari dels 
seus béns. Un d’aquest es perdria, però se’n conserven imatges anteriors al 
1936 al fons Solé de l’AHCTE.  
La història de Tobies es troba sovint representada a la tapisseria. L’ancià 
Tobies fou deportat a Nínive, on enterrava els jueus assassinats pel rei 
d’Assíria, motiu pel qual perdé la seva fortuna. També fou a Nínive on perdria la 
visió, a causa de les defeccions d’un pardal. Donat el seu estat, decideix enviar 
el seu fill a recuperar uns diners que havia deixat a la casa de Gabael, a 
Ragues de Media.  
El primer tapís mostra com Tobies fill, acompanyat per l’arcàngel Rafael, enviat 
com a resposta als precs de l’invident, s’acomiada de Tobies pare, assegut, i 
de la seva dona Anna, dreta al seu darrera. En un segon terme es divisen els 
viatgers, ja de camí. 
A Ecbatana hi viu Ragüel, parent de Tobies, la filla del qual, Sara, també ha 
sol·licitat l’ajuda divina, doncs ha enviudat ja en set ocasions, víctima d’influxos 
demoníacs. 
El segon tapís ens mostra l’arribada de Tobies a casa de Ragüel. El jove, 
agenollat, saluda al seu parent, envoltats per l’arcàngel, Sara, i la mare 
d’aquesta, Edna.  En segon terme apareix una altra escena de petites 
dimensions: el casament de Tobies amb Sara, per lliurar aquesta del dimoni. 
El tercer tapís de la sèrie ens mostra l’arcàngel Rafael a casa de Gabael i la 
seva dona, envoltats d’altres personatges, on ha anat a recuperar els diners 
que necessita l’ancià Tobies. A l’esquerra, en segon terme fora la casa, 
descansen els animals de càrrega. 
El quart presenta l’escena tallada pel costat esquerre. La cama que es pot 
observar a l’angle inferior, serà probablement la de Tobies, qui acompanyat per 

                                                 
286 Hilari, 2003, p. 239. 
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l’arcàngel, finalment torna a casa del seu pare. En un segon terme, apareixen 
de nou els viatgers acompanyats de Sara, tots damunt dels animals que els 
transporten.  
Finalment, el tapís desaparegut, mostra una escena que aniria situada, seguint 
l’ordre narratiu, entre les dues primeres peces. Tobies, tal com li indica 
l’arcàngel, treu del Tigris un enorme peix que l’havia atacat. Més enrere veiem 
com Tobies extreu de l’animal ja mort el fetge, el cor i la fel, que serviran per 
alliberar Sara dels seus dimonis i per guarir la ceguesa del  pare.  
Les cinc peces són emmarcades per unes amples orles decoratives, 
carregades de vegetals, figures femenines o gerres plenes de fruites. Aquestes 
amples orles decoratives, juntament amb les arquitectures de caire 
renaixentista que apareixen a diverses de  les escenes, ens fan situar aquests 
tapissos en una cronologia més tardana, ja entrat el segle XVI, i realitzats 
probablement a Brussel·les, tot i que no presentin la coneguda marca de la 
ciutat ni consti que siguin teixits amb fil d’or, tan abundant a les manufactures 
de la ciutat brabançona.  Ens trobem amb escenes riques i elegants, -tot i la 
suposada pobresa dels protagonistes-, amb vistoses vestidures i abundància 

de detalls.  
Com hem dit, la història 
de Tobies es representa 
freqüentment. Alguns 
exemples de sèries de 
tapissos amb aquesta 
temàtica els trobem al 

Kunsthistorisches 
Museum de Viena, al 
Museu Bonnat de Bayona 
o al castell de Gaasbeek 
a Brussel·les. Encara 
existeix una alra sèrie 
amb la mateixa temàtica, 
conservada al Palau 
Reial de Madrid, 
realitzada a Brussel·les 

cap al 1550287.  Aquesta es troba formada per cinc peces, algunes de les quals, 
molt similars als tapissos tortosins. El primer tapís del conjunt reial presenta 
una composició molt semblant al primer de Tortosa, tot i que la disposició 
horitzontal de l’escena implica un major espai entre les figures. L’arcàngel 
Rafael du similars indumentàries, amb el mateix tipus de sanefes a les vores. 
Hi trobem també el mateix tipus d’arquitectures renaixentistes amb, de nou, un 
templet circular al capdamunt. I la figura d’Anna és pràcticament idèntica, en la 
mateixa postura i igual gest d’agafar-se els vestits. Altres tapissos de la sèrie 
ens produeixen el mateix efecte. La peça tortosina desapareguda amb Tobies 
treient el peix del Tigris presenta els dos personatges principals en unes 
postures pràcticament idèntiques a les del tapís anàleg de les col·leccions 
reials. I és encara més evident la proximitat compositiva, de tipus humans i de 
detalls decoratius de les dues peces de les respecives sèries en què l’arcàngel 

                                                 
287 Catálogo de tapices del patrimonio nacional, vol. I, 1986, pp. 241-247. 
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va a recuperar els diners a casa de Gabael. Tals parentius posen de manifest 
la reutilització i préstec de cartrons entre els diversos tallers.  
La sèrie de Tobies no seria l’única que el bisbe Gaspar Punter regalaria a la 
seu tortosina, per a la que va exercir una important tasca com a promotor de 
diversos elements artístics, tan arquitectònics, com decoratius.288 
 
 
TAPISSOS DE LA TAULA DE CANVI 
 
BIBLIOGRAFIA: Serra y Gibert, 1868; Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 322; 
Plourin, 1955, fig. 68-69; J. J. Junquera, 1985; La paz y la guerra en la época 
del Tratado de Tordesillas (catàleg), 1994, nº 284; La Barcelona gòtica, 1999, 
pp. 201-204;  Mediterraneum, 2004. 
 
Al segle XVI ornaven les parets de la seu de la taula de canvi de Barcelona un 
conjunt d’almenys dos tapissos. La taula de canvi, nascuda de la necessitat 
d’assegurar diners i béns personals contra robatoris o d’altres contratemps, 
s’establiria al 1401 a la casa de la llotja de Barcelona, on hi romandria fins al 
1587. Es traslladaria llavors al nou edifici que s’havia construït per a acollir-la, 
adjunt a l’església de Sant Just i Pastor. Per decorar la nova seu, els consellers 
de Barcelona adquiririen com a mínim un dels tapissos, el del setge de Rodes, 
el 14 de juny de 1589289. El nou edifici de la taula de canvi seria derruït, ja vell, 
al 1830, i els tapissos passarien un temps al Palau de la Virreina abans d’anar 
a parar al Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona. Estigueren presents a 
l’exposició barcelonina de 1867290. 
 
EL SETGE DE RODES 
Tournay?, c. 1500. 
Llana i seda. 
410 x 900 cm. 
Museu tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, inv. nº 37.782. 
 
El primer dels tapissos en cronologia i adquisició presenta el setge de Rodes. 
L’illa de Rodes, situada prop de la costa sud-oest de Turquia va ser ocupada al 
1306 per membres de l’orde de l’hospital de Sant Joan de Jerusalem, per tal de 
defensar-la de la flota turca, que seria vençuda després de dos anys de lluites, 
al 1309. Al 1480, els otomans assetjaven l’illa de nou, sota les ordres de 
Mehmet II. Amb una nova victòria, els hospitalaris dominarien l’illa fins al 1522, 
quan finalment els turcs se n’apoderarien. De fet, l’orde dels hospitalaris es 
faria anomenar “orde dels cavallers de Rodes” de 1309 a 1522. L’escena del 
tapís presenta l’atac de 1480. Al centre del tapís, a la zona superior, s’aixeca el 
castell del hospitalaris291, amb banderes de l’orde i des d’on aquests es 
                                                 
288 Per a una relació d’aquests, veure Hilari, 2003. 
289 Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 322. 
290  Catálogo de la Exposición Retrospectiva, de obras de pintura, de escultura  y artes suntuarias: 
celebrada por la Academia de Bellas Artes  en junio de 1867, y formado con arreglo a las relaciones 
presentadas por los señores expositores, 1867, p. 111, nº 2353-4; Informe sobre el resultado de la 
Exposición retrospectiva celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867 dado a la 
misma Academia por la comisión encargada de dicha exposición , 1868, p. 11; Serra y Gibert, 1868, pp. 
17-18; Làm. XI. 
291 Aquest encara avui es conserva en peu.  
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defensen a cops de canó. Atapeint el costat esquerre del tapís, apareix la flota 
turca, ostentant les seves banderes amb tres mitges llunes, enlairades a cada 
un dels nombrosos vaixells, amb les veles inflades pel vent. A la dreta, encara 
algunes embarcacions otomanes queden ofegades per les armades cristianes, 
enlairant, la majoria d’aquestes naus, pendons d’Emeri d’Amboise, per a qui 
hauria estat fet el tapís, així com banderes de la ciutat de Barcelona, afegides 
amb posterioritat. Als peus del castell avança per terra l’exèrcit turc, amb 
llances i canons, mentre a les tendes es discuteixen les estratègies a seguir, 
amb el Gran Turc al capdavant, potser representat pel personatge central de la 

tenda en primer pla. Sobre el castell, sorgint dels núvols, la Verge i el nen 
s’apareixen per donar la victòria als seus fidels. Una al·lusió a la lluita religiosa 
la trobem a l’angle inferior esquerre. Hi apareix un lleopard mossegant un au 
que es defensa. Aquest mamífer, a la tradició cristiana sol presentar 
connotacions negatives, sovint significant l’infidel o el mateix Diable. D’altra 
banda, l’au, amb el seu bec allargat, podria representar un pelicà i és prou 
coneguda la identificació d’aquest animal amb el Déu dels cristians en els 
bestiaris medievals. La resta del tapís apareix engolit per variada vegetació i 
altres bestioles. També l’orla presenta els habituals motius florals i, a la part 
superior, entre dos escuts de Barcelona, s’hi llegeix una inscripció que narra els 
esdeveniments: CLASSIS . TVRCHOS - NAVI . DEDAM AC – IN . EXTREMU . 
DUCENS . SUBSIDIO . NAVALI . RODIORVM . AC . PROFINTUR . ET . 
EXPELLITVR.  El protagonisme de la ciutat de Barcelona que es reflecteix en el 
tapís no és gratuït. El port de Rodes era sovint visitat pels comerciants 
catalans, de camí a Alexandria. I és significatiu que durant el període 
esplendorós dels hospitalaris a Rodes, dos dels Grans Mestres de l’orde fossin 
catalans: Antoni de Fluvià (1421-37) i Pere Ramon Sacosta (1461-7), mentre 
que d’altres càrrecs importants els ocuparen noms com Pere Torrells, Vilagut, 
Baltasar Sunyer, Ramon de Fluvià, Ramon de Balaguer o Ramon Marquet. El 
tapís presenta una bigarrada composició, habitual a les escenes de batalles. En 
són exemples els tapissos de la Guerra de Troia del museu de la catedral de 
Zamora292, els de la història de Juli Cèsar del museu de Berna293 o l’expedició 
                                                 
292 Delmarcel, 1999, pp. 29. 
293 Delmarcel, 1999, pp. 56-9. 
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de Brutus a Aquitània, del Museu de la seu de Saragossa294. Sembla fet a 
Tournay a pricipis del XVI, tot i que aquest cop, evidentment, els personatges 
no presenten l’habitual indumentària de la cort borgonyona.  
 
 
CARAVANA ORIENTAL 
Tournai, c.1500. 
Llana, lli i seda. 
395 x 740 cm. 
Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, inv. nº 37789. 
 

El segon dels tapissos, 
més tardà i de menor 
qualitat, consta com de 
propietat municipal el 
1867, però es desconeix 
quan va ingressar a la 
Taula de Canvi. Presenta 
una Caravana oriental, 
amb animals i 
personatges exòtics. Hi 
veiem camells i elefants 
guarnits amb diversitat 

de teixits, borles, serrells o campanetes. Alguns lligats amb cadenes, duen 
càrregues diverses, des de farcells relligats  a animalons engabiats, així com 
peculiars tipus humans, uns bevent, d’altres semi nus, d’altres empunyant 
llances, d’altres amb arracades o collarets, i tots amb indumentàries, altra cop, 
ben allunyades de les habituals a la luxosa cort borgonyona. Es tractarà d’una 
caravana comercial, en la que tot tipus d’objectes i éssers exòtics es traslladen 
allà on són susceptibles de ser  adquirits, per la seva peculiaritat. També 
podrien formar part d’un seguici d’un personatge important. Com és habitual, 
l’espai restant s’omple de vegetació, així com també les orles presenten 
similars motius decoratius.  
Al Museu Nacional d’Estocolm295 i al Banco Nacional Ultramarino de Lisboa296 
hi trobem dos tapissos de temàtica afí, realitzats a Tournai a principis del segle 
XVI al taller de Jean Grenier o Arnould Poissonnier. El primer presenta una 
Caravana amb jirafes i d’altres animals i individus d’altres ètnies. El segon du 
per títol Embarcant animals exòtics, i hi trobem similars animals i en el mateix 
tipus de gàbies que en el tapís català. No només la temàtica dels citats tapissos 
és la mateixa, sino que l’orla és idèntica i presenten el mateix serrell a la zona 
superior que  la nostra Caravana oriental. Els tallers de Tournai produirien a 
principis del XVI, diverses sèries anomenades “a la manera de Calcuta” o “a la 
manera de Portugal i de l’Índia”, mostrant les conseqüències de l’arribada dels 
portuguesos a aquest país. El tapís de Barcelona hauria sorgit també d’aquests 
tallers.  
 

                                                 
294 Los tapices de la Seo de Zaragoza, 1985, p. 96. 
295 Delmarcel, 1999, p. 164. 
296 Delmarcel, 1999, p. 165. 

 



 75

TAPÍS DEL BAPTISME DE CRIST DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 
Flandes? Finals del s. XV. 
Lli, llana i seda. 
103 x 196 cm. 
Museu de la Catedral de Barcelona.  
 
BIBLIOGRAFIA: Mas, 1923, p. 17; Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 86; J. J. 
Junquera, 1985, pp. 129-133; Catalunya medieval, 1992, pp. 290-291; Martin 
Ros, 1993, pp. 198-201.  
 
Aquesta peça apareix a l’inventari de la sagristia de la Catedral de Barcelona 
descrita com “... un dosser de ras fi ab lo babtisteri de sanct Joan ab una verge 
i sanct Llorenç i un àngel...”. Al centre tenim Crist dins del riu Jordà essent 
batejat per Sant Joan, i amb un àngel sostenint-li la túnica. A l’esquerra de la 
composició hi ha Sant Llorenç diaca amb la graella del martiri i a la dreta de la 
mateixa una altra santa que s’ha identificat amb Marta. Al fons s’esté un ampli 
paisatge. 
Tot i el detallisme de les vestimentes dels sants dels extrems, la peça no és de 
massa qualitat. Si no és de producció local, seria d’algun taller nòrdic menor. 
 
 
SALVATOR MONDI 
Seguidor del taller de Roger van der Weyden? 
c. 1460. 
Tremp i oli sobre fusta. 
41´5 x 21´5 cm. 
Museu d’Art de Girona, inv. nº MD 258. 
 
BIBLIOGRAFIA: Girona. Museu d’Art, 1984; Garriga, 2008, pp. 6-8. 
 

Provinent del Palau Episcopal de Girona, ingressà al 
Museu Diocesà abans de 1955, ja que figura a la guia 
del museu publicada aquell any.  
Com indica la inscripció al marge superior, es tracta 
d’un Crist redemptor de la humanitat, idea que 
reforcen l’alfa i omega representades a la primera A 
de SALVATOR i a la M de MONDI. Aquest es 
presenta en bust, vestit amb túnica, al coll de la qual 
hi ha uns brodats daurats i una inscripció: EGO SUM 
VIA VERITAS ET VITA. El rostre es presenta 
inexpressiu i serè, amb barba arrodonida i cabells 
llargs que cauen en forma de rínxols sobre les 
espatlles, i envoltat  per un nimbe radial daurat, amb 
les potències remarcades amb estilitzacions corves, 
ressaltant sobre el fons obscur. Aquest tipus de retrat 

verídic de Crist prové d’una llarga tradició de representacions de la Santa faç 
com a empremta real del rostre de Jesús sobre un llenç de la dona que el va 
voler socórrer camí al calvari, o bé sobre el mandylion que Crist enviaria al rei 
Abgar V d’Edessa per guarir-lo. En el primer cas se sol representar amb la 
corona d’espines, símbol de la passió, mentre que en el segon, menys 
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freqüent, sense. En aquests casos però, no era el propi Crist, sino el seu rostre, 
lo representat. No serà fins a l’arribada del realisme flamenc i d’acord amb els 
nous corrents devocionals, que per primer cop es voldrà plasmar la presència 
real de Crist, sense aïllar-ne el rostre sobre un llenç. El primer en encetar 
aquesta proposta seria Jan van Eyck, i el seguirien bona part de pintors 
neerlandesos, amb variants d’expressions facials o atributs.  En la majoria dels 
casos es tracta de taules de petites dimensions, per a la devoció privada, que 
s’escamparien per Europa. També a la Península n’arribarien exemples 
d’aquestes primeres versions, com ara la còpia del Bust de Crist de Jan van 
Eyck conservat a la col·lecció Adanero de Madrid297, o el Bust de Crist coronat 
d’espines còpia de Petrus Christus  del museu de la catedral de Calahorra (La 
Rioja)298. Tot i que es continuaria usant la tradicional versió del llenç en peces 
de petites dimensions, com la versió del Mestre de la Llegenda de Santa Úrsula 
conservada a la Pinacoteca Manfrediana de Venècia299, la majoria apareixia en 
grans retaules narratius, com al Tríptic de l’Adoració dels Mags de Memling, 
conservat a Bruges. D’altra banda, la taula de Girona no presenta la iconografia 
habitual del Salvator Mundi. Aquesta sol mostrar a Crist de mig cos, en posició 
frontal i amb riques vestimentes, beneint amb la mà dreta i amb el globus 
terraqui a l’esquerra. Els exemples amb aquesta iconografia seran també molt 
nombrosos als Països Baixos del sud, i a mig camí entre el Salvator Mundi 
clàssic i la versió gironina s’hi troben les imatges de Crist beneint, sense 
vestimentes reials ni globus terraqui, com a la taula de 
Memlinc d’aquestes característiques conservada a la 
col·lecció Norton Simon de Los Àngeles300. 
Estilísticament, el Salvator Mondi gironí s’ha atribuït a 
un seguidor del taller tardà de Roger van der 
Weyden301, per la seva similitud amb una peça 
suposadament d’aquest taller conservada a la National 
Gallery de Londres. Es tracta d’un Crist coronat 
d’espines que apareix al revers del Retrat d’una dama 
(NG 1433). És una peça de petites dimensions amb el 
bust de Crist frontal, però aquí coronat d’espines i amb 
el nimbe circular, daurat. Tot i el seu mal estat de 
conservació, el format, la serenitat facial i trets 
estilístics han estat prou per a  Quim Garriga per agermanar aquesta taula amb 
la gironina.  
 
CALVARI 
Geertgen tot Sint Jans. Seguidor. 
Finals del XV o principis del segle XVI. 
Oli sobre fusta. 
22´5 x 16 cm.  
Museu Episcopal de Vic, inv. nº 3422. 
 
BIBLIOGRAFIA: Friedländer, V, 1969, p. 95; Bermejo, II, 1982, p. 85. 

                                                 
297 Bermejo, I, 1980, p. 255. 
298 Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea, 1999, p. 277. 
299 Friedländer, VIa, 1967-76, làm. 146. 
300 Friedländer, VIa, 1967-76 , làm. 90. 
301 Garriga, 2008. 
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Aquesta petita tauleta, avui a la reserva 
del MEV, va ser un regal de Torres i 
Bages. El difunt bisbe de Vic l’hauria tret 
d’alguna dependència de la Catedral o 
del Palau Episcopal. Tenia un ample 
marc daurat, probablement l’original, amb 
el que arribava a mesurar 33´7 x 29´4 cm. 
Presenta en primer terme el Calvari, amb 
la Verge a la dreta de Crist i Sant Joan 
Evangelista a l’esquerra. Acompanyant-
los, als peus de la Verge, agenollat, Sant 
Geroni penitent, colpejant-se amb una 
pedra el pit descobert. Sota Sant Joan, hi 
ha Sant Domènech també de genolls, 
amb l’hàbit blanc de dominic i el rosari a 
la cintura. Entre els dos sants, l’esquelet 
sencer d’Adam substitueix la més 
habitual calavera, i als peus de la creu 
s’obre la terra perquè en surtin els morts. 

Darrera l’escena principal, sobre un paisatge obert, es desenvolupen d’altres 
escenes de la passió. A l’esquerra, Crist és despullat de les seves vestidures 
mentre l’afuetegen els soldats. A la dreta, diversos personatges el claven a la 
creu, estesa al terra. Aquesta taula de Vic resulta ser una còpia simplificada i 
en més mal estat d’una altra peça de petites dimensions conservada a la 
National Gallery d’Edimburg (nº inv. 1253). A banda de les petites diferències 
en les mides302, l’escocesa és rectangular, mentre que la catalana presenta 
l’extrem superior corb. L’escena principal de les dues taules és pràcticament 
idèntica, però a la d’Edimburg, les escenes secundàries de la passió es 
multipliquen. Al fons apareix una ciutat, Jerusalem, de complicades 
arquitectures, a l’interior de les estances de les quals, així com en el paisatge 
que s’estén al seu davant i fins al Gòlgota, es narraran pràcticament tots els 
episodis de la passió. Hi veiem Crist davant Pilat, la flagel·lació o la coronació 

d’espines dins les citades estances; i a 
camp obert hi trobem a mà dreta, 
l’oració a l’hort de les oliveres, escena 
anterior narrativament a les citades 
fins ara, i a l’esquerra, Crist de camí al 
Calvari, amb Verònica inclosa, Jesús 
depullat dels seus vestits, els soldats 
jugant-se aquests als daus, i finalment 
Crist essent clavat a la creu, estesa al 
terra. Encara a mà dreta, hi apareix 

una escena posterior a a crucifixió: el sepulcre obert espera el cos de Crist, 
sobre el que ploren la Verge, les Maries, Nicodem i Josep d’Arimatea. Aquesta 
taula d’Edimburg hauria estat la porta esquerra d’un díptic, la porta  dreta del 
qual es conserva al Museu de Rotterdam303. L’ala dreta presenta una Verge 
amb el nen, coronada, sobre la mitja lluna apocalíptica que trepitja el diable. 
                                                 
302 La taula d’Edimburg fa 26´8 x 20´5 cm. 
303 J.Q. van Regteren Altena; “Postscriptum” a Oud Holland, LXXIV, 1959, pp. 169-173. 
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Mare i fill desprenen una lluminositat sobrenatural de la que n’emergeixen 
multidud d’éssers angelicals, fent sonar els seus instruments. No sabem si la 
taula de Vic formava part també d’un díptic similar. En qualsevol cas, aquestes 
dues tauletes s’han usat per a corroborar l’existència d’una producció com a 
miniaturista per part de Geertgen304. Diverses de les seves característiques les 
fan apropar a aquest format: les petites dimensions de la peça; o la composició 
elaborada amb un gran número d’escenes i de personatges, alguns un pèl 
encarcarats, i amb un bon ús de la perspectiva. S’ha proposat que Gheerkin de 
Hollandere, documentat a Bruges al 1475 com a  aprenent d’un taller 
d’il·luminació de manuscrits, podria identificar-se amb Geertgen tot sint Jans305, 
i Bruges era llavors el centre més important en  produccions d’aquesta mena.  
D’altra banda, la tauleta de Vic és una peça clarament devocional, però una 
mica arcaica en quant als sentiments que pot inspirar al devot. Si bé la majoria 
de les peces de devoció a l’època, seguint les noves corrents espirituals, 
presenten una iconografia propera a l’espectador, adequada per establir una 
empatia emocional amb el patiment de Crist o la Verge, en aquest cas torna el 
terror medieval al Judici Final que la Reforma havia desdenyat. Ens trobem 
entre un sant penitent i un inquisidor; el cos del primer pecador és més evident 
de lo habitual i la terra s’obre mostrant-ne les entranyes. I si la taula formava 
part d’un díptic com el citat, la Verge apocalíptica n’arrodoneix la sensació. 
 
 
CRIST SALVATOR MUNDI AMB LA VERGE 
Seguidor de Quentin Massys. 
Mitjans del segle XVI. 
Pintura sobre taula.  
38´3 x 31´5 cm.  
Museu Episcopal de Vic, inv. nº 1425. 
 
BIBLIOGRAFIA: Morgades, 1893, p. 131. 
 

De procedència desconeguda, 
probablement treta d’alguna església 
local, ingressà al MEV abans del 1893. 
Tot i les petites variacions en les mides, 
causades probablement per la 
desaparició del marc, aquesta peça 
s’exposava ja a Vic al citat any, on es 
descrivia al catàleg de la següent 
manera:  

Jesús vistiendo túnica y manto 
encarnados, este último prendido 
con un gran broche de oro y 
pedrería, bendice con la diestra el 
mundo sobre cuya esfera, montada 
en rica y calada armazón, clava 
una hermosa cruz de estilo plateresco. Su Madre permanece en actitud 

                                                 
304 Friedländer, V, 1967-76, p. 95. 
305 Friedländer, V, 1967-76, p. 95. 
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de orar. Esta tabla, de escuela probablemente alemana, llama la 
atención por la viveza de sus tonos, gallardía de sus formas y mística 
expresión.306  

 Sobre un fons fosc, es mostren Crist i la Verge de mig cos. Crist apareix, a 
l’esquerra de la composició, com a salvador, vestit amb una rica túnica vermella 
agafada al pit amb un fermall daurat. Amb la mà dreta beneeix mentre amb 
l’esquerra sosté l’urbs surmuntada per una gran creu d’orfebreria. A la dreta 
l’acompanya la Verge, vestida amb l’habitual combinació de blau i roig, amb les 
mans juntes en posició orant. Es tracta d’una iconografia que és més freqüent 
trobar-la en forma de díptic, amb el Crist i la Verge en taules separades -
coneixem l’ús  gairebé industrial que en farien d’aquesta fòrmula Dieric Bouts i 
el seu taller-. A la taula de Vic , en unir-se en una peça el que habitualment es 
presenta en dues, s’ha provocat la pèrdua de la frontalitat i hieratisme del Crist, 
així com una major proximitat a l’espectador. De la mà de Quentin Massys es  
conserven també diversos exemplars en forma de díptic, prou propers a la taula 
vigatana, com ara el que resta al Koninklijk Museum voon Schone Kunsten, 
d’Anvers, o una còpia del seu taller a la National Gallery londinenca307. 
Diversos són els trets de la peça vigatana que remeten al citat autor. Ens 
trobem amb el característic sfumato lleonardesc introduït a la pintura dels 
Països Baixos per Quentin Massys, on hi arribaria per mitjà dels gravats.  En 
tots els exemples citats han desaparegut les formes anguloses de les 
vestimentes, acompanyant millor a la dolçor dels rostres dels personatges 
sants. També el mocador que cobreix els cabells de la Verge, el trobem de 
forma similar en d’altres peces de Quentin Massys, com a la Verge amb el nen 
del Museu de Poznan308 o una altra peça de l’Institute of Arts de Detroit309.  
Tot això ens situa l’autor en l’òrbita del citat pintor d’Anvers. 
La taula vigatana no es troba en gaire bon estat, presentant llacunes a la zona 
inferior. Tot i així, es podria datar cap al segon quart del segle XVI. 
 
 
 
LA VERGE I EL NEN AMB UN ÀNGEL 
Jan Massys. 
Segon quart del segle XVI. 
Tremp i oli sobre taula. 
74 x 45 cm. 
Museu d’Art de Girona, inv. nº 250.256. 
 
BIBLIOGRAFIA: Girona. Museu d’Art, 1984, p. 40; Martens, 1995. 
 
Obra cedida al museu pel Fons de la Comissió Provincial de Monuments. 
Aquesta l’havia comprat per 20 pessetes, junt amb dues peces més, a Eduardo 
Pinet al 1906, i al mateix any ingressaren al museu310. Presenta la Verge de la 
humilitat asseguda al terra, sostenint el nen Jesús cobert amb un llençol. 

                                                 
306 Morgades, 1893, p. 131.   
307 Friedländer, VII, 1967-76, Làm 12. 
308 Friedländer, VII, 1967-76, Làm. 24. 
309 Friedländer, VII, 1967-76, Làm. 26. 
310 Arxiu MAC-Girona. Fons Comissió de Monuments. Llibre d’actes 1885-1918. F. 230v. 
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Aquest li acaricia la galta a sa mare amb la mà dreta, mentre amb l’esquerra 
pren una poma que li ofereix l’àngel que acompanya a la parella principal. 
Aquest darrer sosté d’altres fruites amb les seves vestidures, clara al·lusió a 
l’eucaristia, el raïm, i al pecat original, la poma. Al fons apareix un paisatge 
urbà. Al catàleg de la Primera mostra del Patrimoni artístic de la Diputació de 

Girona311 hi apareix la taula, atribuïda a 
Bernardino Luini, popular pintor milanès imitador 
de Leonardo de principis del segle XVI. Encara al 
catàleg de 1984312, es considera la peça d’escola 
llombarda. No seria fins al 1985 que Giorgio T. 
Faggin reconeixeria l’empremta nòrdica de Jan 
Massys a la taula gironina, comunicant-ne la 
troballa al museu. L’error és comprensible, ja que 
són molts els “italianismes” que s’hi poden 
reconèixer: és evident l’sfumato lleonardesc; 
predominen els colors apagats, ocres i granats, 
contrarrestant amb l’ús de colors més vius 
habitual a la pintura flamenca; les línies suaus i 
arrodonides, destronen l’angulositat dels primitius; 
els gestos delicats de les extremitats dels 
protagonistes s’allunyen de l’expressivitat nòrdica, 

per apropar-se a pronunciar les simetries de la composició, així com les formes 
geomètriques; també la inclinació dels rostres de la Verge i l’àngel, així com de 
les ales d’aquest, prenen similar funció. Alhora, la ciutat del fons s’ha proposat 
també com a italiana. Moltes d’aquestes característiques, les aprendria Jan al 
taller del seu pare Quentin, el contacte amb l’obra del qual, queda manifesta a 
la peça gironina, també iconogràficament parlant. Diversos són els exemples 
en la producció del pare on la Verge, amb l’habitual rostre de dolçor, pren el 
seu fill grassonet que li acaricia la galta, sovint també amb el detall de les 
fruites, com ara a la verge amb el nen de Detroit313. Però d’entre els deixebles 
de Quentin, Jan serà  dels que no el seguiran amb fidelitat sinó que en prendrà 
només alguns aspectes, creant el seu propi camí. Aquest farà seu, com hem 
vist, l’sfumato , la suavitat de línies o la dolçor dels rostres, però aplicarà el seu 
propi ritme cromàtic i formal.  
La taula gironina s’ha situat a l’etapa primerenca de Jan Massys314, per les  
similituds de la Verge amb la Santa Magdalena del Maagdenhuis d’Anvers 
(c.1528-35), o de l’àngel amb la Madona del Museu Lázaro Galdiano de 
Madrid. També hi ha prous analogies amb la Sagrada Família amb Santa 
Isabel i Sant Joan del Museu d’Art de Pittsburg (c. 1530), on la Verge sembla 
una versió de tres quarts de la de la taula gironina, duent el mateix mocador al 
cap i fent el mateix gest amb la mà esquerra. 
La peça de Girona presenta múltiples llacunes, mantingudes per la restauració 
del 1997. 
 
 
 
                                                 
311 Girona, Fontana d’or, 1979, nº 45. 
312 Girona. Museu d’Art, 1984 
313 Friedländer, VII, 1967-76, Làm. 26. 
314 Martens, 1995. 
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CRIST CORONAT D’ESPINES.   
Dieric Bouts. Còpia. 
Finals del segle XV.  
Pintura sobre taula.  
39 x 30,5 cm. 
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, inv. nº 81.    
 
BIBLIOGRAFIA: Gómez, 1929, p. 304; Armengol, 1933, p. 84; Museu Diocesà 
de Lleida (1893-1993). Catàleg, 1993, p. 100; Velasco, 2006, p. 24.  
 
Procedent del desaparegut convent dels Agustins de Lleida, d’on va ser lliurat 
de les flames que consumiren l’edifici per mossèn Mariano Palacín315, entrà a 
formar part del Museu Arqueològic del Seminari de Lleida, inaugarat al 1893, 
ocupant un lloc a la sala d’honor d’aquell museu: la sala dels Antipendis. Més 
tard viatjaria a Barcelona per exhibir-se a  l’exposició internacional del 29. Avui 
resta malmès i oblidat a les sales del dipòsit del recentment inaugurat Museu 

de Lleida Diocesà i Comarcal. Presenta 
diverses llacunes i una fisura recorre el 
quadre de dalt a baix. 
Sovint a aquesta pintura se li ha donat el 
títol d’Ecce homo, o Crist presentat al poble 
després de la coronació d’espines. El tema 
iconogràfic pren el nom de les paraules 
pronunciades per Pilat davant la multitud: 
“ecce homo” o “aquí teniu l’home”. Tot i que 
imatges similars les trobem en alguns ivoris 
del segle IX i en miniatures otonianes de 
l’XI, el tema no es difon fins al segle XV, a 
finals de l’Edat Mitjana. Habitualment Crist 
s’exhibeix en alt, amb la corona d’espines, 
el mantell púrpura a les espatlles i el ceptre 
de canya entre les mans lligades.  Hi poden 
aparéixer altres personatges com la dona 
de Pilat o Barrabàs. En la nostra taula, 

sobre un fons llis i daurat, Crist apareix sol, representat en bust, amb les mans 
juntes sense lligar i sense ceptre, però amb la corona d’espines i la túnica 
porpre. Tot plegat ens inclina a considerar la taula una imatge icònica de Crist 
coronat d’espines més que no pas una de les escenes narratives del Nou 
Testament. Al porpre de la roba l’acompanya el vermell dels llavis ressecs o de 
la sang que vessa del front ferit, així com els ulls enrogits de cansament i plors. 
Tot plegat ens ofereix una imatge patètica i serena amb expressió de tristesa i 
dolor en la mirada, a causa dels escarnis rebuts, i intensificat per les llàgrimes 
que cauen galta avall. Sembla que antigament recorria el contorn una senzilla 
motllura amb una inscripció.316 La desaparició d’aquesta seria la causa de la 
diferència entre les mesures actuals de la taula i les que consten al catàleg de 
l’exposició del 29: 50x40 cm.317 Amb o sense motllura, es tracta d’una peça de 
petit format, i tant el format com el tema encaixen dins els paràmetres de les 
                                                 
315 Museu Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg, 1993, p. 100. 
316 Armengol, 1933, p.84. 
317 Gómez Moreno, 1929, p. 304. 
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peces de devoció utilitzades pels nous corrents espirituals d’ascendència 
nòrdica coneguts com a devotio moderna. Com és sabut, es tracta d’un 
moviment de tendència renovadora que neix als Països Baixos, ja al 1375 amb 
Gert Groot i els Germans de la vida comú, però es desenvoluparà amb una 
nova empenta durant els segles XV i XVI. Tal moviment representa un anhel de 
vida interior i pietat autèntica. Busca una vida espiritual pels laics, de caire 
popular i privat, trencant el monopoli dels eclesiàstics en aquest camp. De gran 
austeritat, rebutja tot  allò material innecessari, seguint a Jesucrist en pobresa i 
humilitat. Para gran atenció a la dimensió més pràctica de la vida del creient, 
proposant una oració mental introspectiva, en contacte directe amb Déu, al qual 
es busca al propi interior. Una taula com la nostra doncs, s’apropa prou als 
propòsits buscats per tal moviment en quant als nous mètodes d’oració: el petit 
format li otorga un caràcter personal; d’altra banda, el propòsit de la imatge és 
ajudar l’orant a establir una empatia amb l’escena representada. La figura en 
primer pla es dirigeix a l’espectador de forma més contundent i s’arriba amb el 
detall, a un naturalisme més intens, per provocar millor les respostes emotives 
d’aquest. Tal detall i realisme necessaris són alhora els que ens situen 
estilísticament aquest Crist coronat d’espines  dins l’òrbita dels models dels 
primitius flamencs, i més exactament de Dieric Bouts, especialista en la 
producció d’imatges d’aquesta mena. La nostra taula no és més que una còpia 
més de pitjor qualitat, d’un original d’aquest pintor de Haarlem o el seu taller, un 
dels seus models més difosos, arribant a produir-los en sèrie, sovint en forma               

                                                   
de díptics on la imatge de Crist s’acompanya de la Mater Dolorosa. Les dues 
versions més reeixides de la mà del mestre les trobem a la National  Gallery de 
Londres i al Museu del Louvre de París, ambdues en forma de díptic. Però 
trobem moltes altres còpies de pitjor qualitat, algunes escampades per la 
Península Ibèrica. Un d’aquests díptics, avui repartit entre Tokyo i Barcelona, 
provenia del monestir de de la Concepción, a La Puebla de Montalbán 
(Toledo). I altres dos s’han localitzat a Madrid, un en propietat del Duque de 
Bailén, i l’altre en els circuits comercials, provinent de Polònia.318 Encara un 
quart es localitzava al Chrysler Museum of Art de Virgínia.319 El Crist amb 
espines sense la parella, el trobem a Sevilla, en mans de la Duquesa d’Ossuna, 
i a Madrid, al Museu Lázaro Galdiano i a una col·lecció particular. I finalment  

                                                 
318 Bermejo, 1982, pp. 32-38. 
319 Velasco, 2006, p. 24. 
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se’n té coneixença d’un més que havia figurat entre les peces propietat de 
Rafael García.320   
      A la peça de Lleida no se li coneix l’existència d’una Mater Dolorosa que 
completi l’habitual díptic, però no es descarta que s’hagi perdut, o fins i tot que 
la citada taula haguès estat pintada pels dos cantons, ja que al revers de Crist 
hi trobem el mateix preparat de guix que al vers, tan habitual també a la pintura 
flamenca per impemeabilitzar la fusta -junt amb cola- abans d’aplicar-hi els 
pigments. Tot i que la taula lleidatana podria ser una còpia local, donada 
l’evident pitjor qualitat que manifesta, no es descarta la possibilitat de que es 
tracti d’una peça importada.  
                              
 
ECCE HOMO 
Albert Bouts. Seguidor. 
Principis del segle XVI. 
Oli sobre taula i lli. 
44’5 x 34’4 cm. 
Museu Diocesà de Tarragona, inv. nº 1089. 
 
BIBLIOGRAFIA: Inèdit.  
 

Ingressà al museu el 4 de gener de 1915, com 
a donació de Francesc Carbó, poeta de 
família tarragonina. Tot i desconèixer-ne 
l’emplaçament original, podem deduir que 
aquesta taula provindria d’alguna església 
local, donat el seu mal estat de conservació. 
La peça ens presenta un Ecce Homo pintat a 
l’oli sobre fusta de xiprer més tela de lli i amb 
motllura daurada. Crist sofrent en mig cos i 
amb el tors nu, es troba coronat d’espines 
sobre el front sagnant i els ulls baixos; vesteix 
un mantell blau mat nuat davant del coll i 
mostra les mans lligades, creuades sobre el 
pit. Un halo lluminós li envolta el cap omplint 
el fons, daurat amb pa d’or.  En aquest cas, 

Crist apareix sol i sense ceptre, però la corona, la nuesa i les cordes als canells 
ens identifiquen el tema iconogràfic: ens trobem a mig camí entre una escena 
narrativa i una imatge icònica. Amb aquest format i característiques som davant 
d’una de les propostes originades dins del taller de Dieric Bouts i 
desenvolupades pel seu fill Albert, qui produirà de manera seriada diverses 
versions del Crist coronat d’espines, entre elles, el Crist de mans lligades, amb 
o sense ceptre, sovint en forma de díptic, amb la Verge per parella. N’és un bon 
exemple el díptic conservat al Suermondt-Museum d’Aachen (Alemanya)321. En 
el cas de la nostra taula, diverses imperfeccions, com ara la desproporció de 
les mans, l’amplitud exagerada del coll o les ombres poc realistes del nas, ens 
indiquen que la peça no ha sortit de la mà del mestre. 

                                                 
320 Bermejo, 1982, pp. 32-38.  
321 Friedländer, III, 1968, Làm 76. 
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NATIVITAT DEL RETAULE DE SANT IGNASI D’ANTIOQUIA 
Geertgen tot Sint Jans. Còpia. 
Finals del segle XV o principis del XVI. 
Oli i tremp sobre taula. 
45 x 31 cm. 
Museu Diocesà de Barcelona, inv. nº 52. 
 
BIBLIOGRAFIA: Davies, 1937, pp. 88-92; Davies, 1945, p. 37; Ainaud-Gudiol-
Verrié, 1947, p. 149; Arte flamenco en las colecciones españolas, 1958, pp. 58-
60;  La découverte de la lumière des Primitifs aux Impressionistes, 1959, p. 21; 
Camprubí, 1965, p. 328; Millenum, 1989, p. 412; Die Nacht, 1998, p. 184; 
Campbell, 1999, p. 232-239.  
 

La Nativitat és 
una de les 
diverses peces 
que conformen el 
retaule factici de 
Sant Ignasi 

d’Antioquia, 
procedent de la 
cel·la de dia de 
Sant Ignasi del 
Monestir de 
Pedralbes.  
A finals del segle 
XIX es prenia 
consciència de la 
importància dels 
béns del recinte i 

s’agruparen, per a ser exposades, les peces més 
valuoses. En una imatge del 1904 de l’improvisat museu a la cel·la de l’Àngel, 
del segon pis del claustre, es pot observar el citat retaule de Sant Ignasi, a 
l’angle superior dret. Pocs anys més tard, al desembre de 1912, es regalava al 
bisbe de Barcelona, Enric Roig, juntament amb un pal·li, per a ser exposats al 
Museu Diocesà.322 Avui aquest museu conserva el retaule a la reserva. 
El conjunt és format per cinc taules més la predel·la, d’origen divers. Al mig hi 
trobem a Sant Ignasi, com a bisbe d’Antioquia; a l’angle superior esquerre, la 
Sagrada Família amb Sant Joanet; a l’angle superior dret, Sant Sebastià; a 
l’inferior esquerre, el Davallament i a l’inferior dret, la Nativitat que aquí tractem. 
A la predel·la hi trobem a Santa Eulàlia, Sant Honorat, l’Àngel custodi, Sant 
Narcís i Santa Caterina. Completava el retaule una sisena peça a la zona alta 
del carrer central, avui desapareguda. Aquesta, coneguda per fotografies 
antigues, presenta l’aparició de la Verge amb el nen a Sant Francesc i uns 
indigents. Darrera el  sant, agenollada, hi ha una monja, que seria la donant del 
retaule al monestir, la mateixa que impreca a Sant Ignasi en la inscripció de la 
taula central: O IGNACI-PRESUL / OPTIME ANCI-LLAM.TU / AM. SEMPER-
PROTEGE  (Oh, Ignasi, Bisbe òptim! Protegeix sempre la teva serventa). No 

                                                 
322 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 26, n. 4. 
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seria estrany que aquesta monja representés a l’abadessa Maria d’Aragó, filla 
natural de Ferran el Catòlic i introductora de la reforma al monestir; la mateixa 
que apareixia agenollada al desaparegut Calvari del refetor, o als llibres de cor 
de Smeraldo Dotavanti.  
La Nativitat que ens ocupa és una còpia de pitjor qualitat de la Nativitat a la nit  
del pintor de Leyden Geertgen tot Sint Jans, conservada a la National Gallery 
de Londres (inv. nº 4081). Sembla que la taula londinenca va ser retallada pels 
quatre costats323, així que la taula de Pedralbes ens permet de conèixer com 
seria en origen. L’element diferencial més significatiu és un feix d’espigues de 
blat present al primer terme de la Nativitat catalana, i que ha desaparegut a la 
taula de Londres. El detall el trobem sovint en obres d’Hugo van der Goes, com 
al Tríptic Portinari de Florència o a la Nativitat de Berlín. Faria al·lusió al nom de 
Bethléem (casa del pa) , alhora que prefigura l’Eucaristia. L’escena se situa en 
un interior en ruïnes, on la Verge, els àngels, el bou i la mula envolten el 
pessebre del nen que els il·lumina amb la llum sobrenatural que brota del seu 
cos diví, dissipant així les tenebres del paganisme. Més enrera, resta Sant 
Josep324, amb una espelma a la mà, apaivagada per la claror del nen. A 
l’exterior divisem l’anunci als pastors, on el foc que aquests han preparat i la 
llum angelical, són les úniques fonts lluminoses. Altra cop la llum terrenal queda 
pràcticament anul·lada per la llum sobrenatural. 
Aquesta peculiar il·luminació de la taula, l’ha feta figurar en diverses 
exposicions de temàtica afí, com ara La découverte de la lumière des Primitifs 
aux Impressionistes325, o Die Nacht326, entre d’altres, i s’ha considerat l’original 
de Londres, el primer nocturn en sentit estricte del terme327, on tot focus 
lluminós prové de fonts no solars. Alhora, situa l’autor com a antecessor de 
noms com Georges de la Tour, Gerrit Dou o Joseph Wrigth of Derby.  

El tema de la Nativitat a la nit, il·luminada per la llum 
que irradia el nen, sembla que va ser introduït a la 
pintura flamenca per Hugo van der Goes328, en una 
taula avui perduda, que Geertgen tot Sint Jans hauria 
conegut. Una aproximació a la taula desapareguda de 
van der Goes ens la proporciona la Nativitat a la nit  
atribuïda a Michel Sittow329, conservada a l’església 
de Santa Anna d’Annaberg. Altres versions sortirien 
de la mà del mateix Sittow i de Gerard David. De fet, 
Ainaud, Gudiol i Verrié330 citen David com a l’autor del 
model al que segueix la còpia de Pedralbes.  
Hi ha encara un altre detall exclusiu que presentava la 
taula de Pedralbes: el mantell de la Verge era ornat 

amb motius florals, i tant ella com sant Josep duien nimbe. Tals detalls serien 
probablement pintats per les pròpies monges de Pedralbes, que haurien afegit 
també els nimbes de la taula del Davallament. A les fotos de l’Arxiu Mas del 

                                                 
323 Actualment fa 34 x 25´3 cm. 
324 Cal observar-ne les similituds amb el St. Joan Baptista de Berlín. 
325 Bordeus, 1959. 
326 Munich, 1998. 
327 Panofsky, 1953, p. 325. 
328 Davies, 1945, p. 37. 
329 Campbell, 1998, p. 237. 
330 Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p.149. 
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1920, ja hi figuren tals ornaments; i encara a les exposicions del 58 i 59.331 
Quan al 89 es restaurava la peça en motiu de l’exposició Millenum, aquesta 
arribà al CRBMC ja sense dits detalls, així es suprimirien en algun moment 
entre el 59 i el 89. Va ser a la dita restauració del 89 quan van aparèixer el bou 
i la mula després de la neteja i es van observar les fustes afegides a la taula 
original, més petita, per adaptar-la al marc del retaule factici. 
 
TRÍPTIC DE LA PIETAT AMB SANT CRISTÒFOL I SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL 
Anònim. Seguidor de Dieric Bouts? 
Finals del segle XV. 
Oli sobre fusta. 
67´5 x 102 cm.  
Museu d’Art de Girona, inv. nº 250.265-266-267. 
 
BIBLIOGRAFIA: Calzada, 1979, pp. 257-8; Castells- Puigdevall-Reixach, 1989, 
pp. 24-5; Roig-Puigdevall, 1995. 
 

Prové de la capella de Sant 
Jaume de l’hospital de Sant 
Llàtzer de Pedret a Girona, 
anomenat també dels 
mesells o dels leprosos. 
Aquest existia ja des de 
finals del segle XII per acollir 
als pelegrins que arribaven a 
la ciutat pel Nord. 
Posteriorment, a principis del 
XVII, passaria a dependre 
del nou Hospital de Santa 
Caterina (el vell va ser 

enderrocat al 1653), i perdria definitivament la seva funció a principis del XVIII, 
essent parcialment destruït pels bombardeigs durant la Guerra de Successió. A 
través d’un inventari redactat pels administradors de l’hospital al 1623, sabem 
que el citat tríptic es trobava en aquelles dates formant part del mobiliari litúrgic 
de la capella de Sant Jaume, junt amb un Crucificat i una imatge de la Verge, 
entre d’altres peces.332 No se sap com, abans de ser adquirit pel Museu d’Art 
de Girona, el tríptic anà a parar al despatx presidencial de la Diputació 
Provincial de la ciutat, quan era ubicada, després de la desamortització del 35, 
a l’antic convent dels Carmelites Calçats333. 
La taula central, formada per dos peces de fusta unides verticalment, ens 
presenta una Pietat o plor de la Verge sobre el cos del seu fill mort, escena 
que, com sabem, no apareix als Evangelis i és inventada pels propis artistes a 
finals del Gòtic. Envoltant els personatges centrals, trobem a l’esquerra, Sant 
Francesc d’Assís amb l’hàbit de franciscà i mostrant els estigmes i Nicodem, 
amb els claus de la passió a la mà. A la dreta hi ha Josep d’Arimatea barbat, 
                                                 
331 Arte flamenco en las colecciones españolas i La découverte de la lumière des Primitifs aux 
Impressionistes. 
332 Castells, 1989, p. 24. 
333 Castells, 1989, p. 25. 
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subjectant la corona d’espines, i al seu costat la Magdalena amb el flascó de 
perfums. Al fons a l’esquerra se situa l’escenari del Calvari, amb alguns soldats 
i dues dones que abandonen el lloc. De dues de les tres creus encara en 
pengen els dos lladres. Al fons a la dreta, s’obre un paisatge parcialment 
urbanitzat. La ciutat ha de ser Jerusalem. A la porta esquerra del tríptic hi ha 
representat Sant Cristòfol amb el bastó i el nen Jesús sobre l’espatlla, amb 
l’urbs a la mà. Al fons, un paisatge rocallós amb arbres i una ermita al 
capdamunt del camí, probablement la casa de l’ermità que guia al gegant en el 
seu camí. La porta dreta ens mostra a l’arcàngel Sant Miquel amb lluent 
armadura, matant el diable estès als seus peus. Al fons, altra cop, arbres i un 
paisatge rocós, que sustenta una ciutat típicament nòrdica. L’exterior de les 
portes resta sense pintar. La iconografia del retaule no es fa estranya per a la 
capella d’un hospital per a pelegrins, tot i que en aquest cas potser podríem 
esperar trobar-hi a Sant Llàtzer o a Sant Jaume. Sant Cristòfol és el patró dels 
viatgers i dels moribunds. Aquests l’invoquen per evitar la mort lluny de casa, 
sense haver rebut els últims sagraments. A Sant Miquel Arcàngel en aquest 
context seria lícit trobar-lo pesant les ànimes el dia del Judici Final; però també 
ho és que  aparegui destruint el mal. A la taula central la figura de Sant 
Francesc faria al·lusió a la pobresa i humilitat, tot i que podria referir-nos el nom 
del donant.  
D’altra banda no és el primer cop que es troben relacionats Sant Cristòfol i Sant 
Jaume dins la tradició flamenca. El tríptic Moreel de Memling es realitzà 
igualment per a una capella dedicada a Sant Jaume i la taula central la 
protagonitza Sant Cristòfol. Els dos sants es poden vincular pel fet de celebrar-
se el mateix dia: 25 de juliol.334 
Estilísticament, el tríptic s’ha posat en relació amb l’escola de Roger van der 
Weyden, i s’ha arribat a referir el nom de Dieric Bouts com a possible autor.335 
Certament els gestos encarcarats de les figures del tríptic ens poden recordar a 
algunes de les peces de Bouts, com ara la Lamentació del Louvre -com també 
el sant Francesc ens remet al mateix sant de Gerard David de la 
Gemäldegalerie-. Però les mans que han dut a terme aquest tríptic són ben 
lluny de les del mestre de Haarlem. 
 
DÍPTIC DE LA VERGE DE LA LLET I EL CRIST DE LA PIETAT  
 
Anònim dels Països Baixos meridionals. 
c.1500. 
Oli sobre taula.  
55 x 38´8 cm.  
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv nº 115.035 – 115.036. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 149; Bassegoda i Nonell, 1978, 
p.38; Escudero, 1988, pp. 75-76; Bermejo, 1980, p. 120; Pedralbes. Els tresors 
del monestir, 2005, pp. 78-83.  
 
Aquest díptic de petites dimensions, que arribaria al monestir ja al segle XVI, 
presenta a l’ala esquerra una Verge de la llet. Aquesta du un mantell blau amb 
brodats daurats i sosté el nen, que es disposa a prendre l’aliment matern, amb 
                                                 
334 Roig-Puigdevall, 1995. 
335 Calzada, 1979, pp. 257-8. 
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un llençol blanc. Ella du un nimbe radial, mentre que el del nen és circular i 
puntejat. A la dreta, tenim un Crist de la Pietat sostingut per un àngel, aquest 

amb elegants 
vestimentes. El Crist 
nu, ens mostra la 
ferida del seu costat 
dret. Tots els 

personatges 
emergeixen d’entre 
una nebulosa que 
apareix de la part 
inferior del díptic, i se 
situen sobre un fons 
neutre. 
L’autor de La Verge 
amb el nen es basà 
en un model original 
de Roger van der 

Weyden336, i sembla que en produiria d’altres en sèrie per al comerç, explotant 
aquesta tipologia,  ja que es conserven en diverses col·leccions fins a nou 
peces amb idèntica composició i mateix estil, només amb petites variacions en 
certs detalls de les robes de la Verge o en el fons. N’és un exemple el 
conservat al Metropolitan de Nova York o el del Museu del Louvre. El model 
citat de Roger van der Weyden no s’ha conservat, però se n’haurien fet còpies i 
versions, la més fidel en mans de particulars. Alhora, s’ha proposat que aquest 
model perdut s’hauria creat a partir del Sant Lluc dibuixant la Verge, del Museu 
d’Art de  Boston337. 
Respecte al Crist de la Pietat, de la mateixa mà que la Verge que l’acompanya, 
es basaria probablement també en models rogerians, tot i que s’ha proposat 
que el model més directe podria haver format part d’un tríptic suposadament de 
Memlinc que constà a l’inventari dels béns de Margarida d’Àustria338. En 
qualsevol cas, del prototipus original se’n farien també múltiples còpies, amb 
variants, la més propera a la taula de Pedralbes tan compositivament com 
estilística, i probablement del mateix autor, seria el Crist de la Pietat sostingut 
per un àngel conservat als Musées royaux de Brussel·les. D’altres variants, 
properes també a la peça de Pedralbes i seguint el mateix original que aquesta, 
proposen a Crist sostingut per la Verge enlloc de per l’àngel, com el tríptic de la 
Capella del Conestable de la Catedral de Burgos, o un gravat del 
Monogramista F conservat a Londres.  
S’han proposat com a possibles autors del díptic, el Mestre de l’Anunciació de 
Hartford o el Mestre del díptic de Madrid, i finalment, optant per una personalitat 
indepenent d’aquests, es proposava el Mestre del díptic de Pedralbes339.  
Aquest presenta un estil delicat, de contorns suaus, però amb els personatges 
un xic encarcarats, així com de volums no gaire ben aconseguits. S’ha destacat 
el detall de la orella de la Verge, de relleu dubtós.  
                                                 
336 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 78. 
337 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 80. 
338 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 82.  
339 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 83.  
 



 89

SANTA CLARA D’ASSÍS 
Mestre de la Sagrada Parentela i seguidor de Patinir. 
c. 1515-1525. 
Oli sobre taula. 
67´5 x 48 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 147.277. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 150; Petras Albas, 2001, pp. 
129-131; Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 84-87; Alcoy, 2004; 
Cornudella, 2006, p.51. 
 

Aquesta petita taula devocional ens 
mostra en primer pla i de cos sencer 
la figura de Santa Clara d’Assís, amb 
hàbit franciscà i la corda de tres nusos 
que es deixa veure d’entre les 
vestimentes. A la mà esquerra sosté 
un ostensori d’orfebreria amb la 
sagrada forma, el seu atribut més 
habitual, mentre amb la dreta, sosté la 
bossa que conté el llibre de la regla. 
Al fons, s’obre un ampli paisatge amb 
riu, arbustos, rocams i arquitectures 
vàries. Potser és aquesta la peça de 
Pedralbes que ha fet córrer més tinta, 
tot i que en ocasions una mica 
aigualida. Després de l’escarida 
menció al Catálogo monumental de 
España340, en un primer apropament 
a la peça, Rosa Alcoy341 la situava 
vers el 1500 i la considerava de la mà 
d’un seguidor de Memlinc, tant per la 

simplicitat  de la santa i dels seus colors, propers a la 
grisalla, com per les característiques del paisatge, 
així com per analogies iconogràfiques amb d’altres 
peces d’aquest autor, com ara la Santa Clara amb 
Santa Agnès i Clara van Ulser,  conservada al 
Memlingmuseum de Bruges. Alcoy proposava com a 
possible autor, alguns dels noms dels deixebles 
d’aquest mestre, com ara Paacier van der Meersch o 
Hannekin Verhanneman. Seria Cornudella342 qui 
presentaria la possibilitat d’una autoria a dues mans 
per a la taula de Pedralbes. La Santa Clara l’atribuïa 
a algun mestre del cercle d’Hugo van der Goes, per 
mostrar una actitud similar a la de la Magdalena del 
dibuix conservat al Staatliche Museen de Berlin, 
considerat també d’aquest cercle. El paisatge en 
                                                 
340 Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 150 
341 Alcoy, 2001. 
342 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 84-87. 
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canvi, havia de ser de la mà d’algun artesà coneixedor de les innovacions 
paisatgístiques dels mestres d’Anvers, bàsicament de Patinir. Al Tríptic de 
l’Assumpció de la Verge, d’Adriaen Isenbrant, avui a col·lecció particular, 
apareix, a l’ala esquerra, un motiu idèntic al de l’angle superior esquerre de la 
taula de Pedralbes. Es tracta de la massa rocallosa amb un forat i unes 
arquitectures als peus. El paisatge de l’Assumpció seria pintat probablement 
per un col·laborador d’Isenbrant, seguidor de Patinir, i possiblement  el mateix 
que pintaria el fons de la taula de Pedralbes. Per aquest motiu calia avançar la 
cronologia de la peça prop de quinze anys com a mínim, fent-la coincidir amb el 
període d’activitat de Patinir a Anvers. Després de la nova intervenció 
d’Alcoy343, en la que es limita a desenvolupar les seves propostes anteriors, de 
nou Cornudella344 relacionava definitivament la figura de Santa Clara amb el 
Mestre de la Sagrada Parentela, actiu a Colònia. El mateix prototipus femení el 
trobem a l’ala esquerra del Tríptic d’aquest autor conservat al  Wallraf-Richartz-
Museum. Així, no podia ser més encertat l’adjectiu “flamencoalemana” proposat 
per Ainaud, Gudiol i Verrié per a la taula de Pedralbes. 
 
VERGE AMB EL NEN I UN ÀNGEL 
Cercle de Pieter Coecke van Aelst. 
c. 1530-50. 
Oli sobre fusta. 
120 x 78´7 x 14´2 cm.  
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 147.282. 
 
BIBLIOGRAFIA: Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 94-97.  
 

Al primer terme d’aquest retaule apareix la 
Verge asseguda, sostenint el nen nu. Ella 
du l’habitual combinació de blau i roig: la 
túnica és blava amb brodats daurats i el 
mantell, vermell. Al cap, hi du un mocador 
fosc. El nen juga amb els rínxols de la mare 
amb la mà dreta mentre amb l’esquerra 
sembla que es disposa a prendre una 
aliança que li ofereix la Verge, simbolitzant 
el matrimoni amb l’església. La mirada del 
petit es dirigeix cap a una fruita que li 
apropa un àngel, a l’esquerra de la 
composició. Aquest, vestit de blau, sosté 
uns raïms amb la mà restant, clara al·lusió a 
l’eucaristia i a la passió. Darrera la Verge, 
protegint els protagonistes, un dosser blau 
amb brocats daurats, i a l’esquerra, s’hi obre 
un paisatge difuminat per la distància. La 
grandària de les figures, juntament amb la 
mirada que la Verge dirigeix a l’espectador, 
incrementa la proximitat entre el fidel i 

l’escena i en facilita la devoció. 
                                                 
343 Alcoy, 2004. 
344 Cornudella, 2006. 
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El model d’aquesta composició seria un original perdut de Jan Gossaert345 en 
què el nen s’enreda amb el vel del cap de sa mare. A Pedralbes, però, el gest 
ha perdut el significat de revelació que adquiria en el citat model, pel fet 
d’enredar-se només en uns cabells. A partir de l’original, se’n farien gran 
varietat de còpies. Tot i certa rigidesa dels plecs, l’sfumatura situa la peça a 
l’entorn del cercle de Pieter Coecke van Aelst, dins del context del manierisme 
d’Anvers iniciat per Quentin Massys. El marc, amb ornaments arquitectònics 
blaus i daurats, podria ser també de provinença nòrdica, de mitjans del segle 
XVI. Resta per desxifrar l’heràldica , a la base del citat marc. 
 
SAGRADA FAMÍLIA AMB SANT JOANET 
Anònim. 
Mitjan segle XVI. 
Oli sobre taula. 
117 x 103 cm.  
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 147.284. 
 
BIBLIOGRAFIA: Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 98-99. 

 
En primer pla, pràcticament un al 
costat de l’altre, formant algo similar 
a un semicercle, se’ns mostren Sant 
Joanet, el nen Jesús de peu sobre 
una taula, agafant-se al coll de sa 
mare, asseguda al seu costat             
-aquesta amb la mà a l’espatlla del 
nebot-, i finalment, Sant Josep. Sant 
Joanet ofereix fruites al Crist nen, 
detall habitual a la pintura flamenca, i 
clara al·legoria de la passió. El nen 
les pren mentre mira al seu cosí, 
sabedors tots dos del seu tràgic 
destí, el qual es pot llegir també al 
rostre i gestos de Sant Josep. La 
mare, més tranquil·la tampoc és 
aliena al futur del seu fill, com es 
dedueix pel llibre que sosté a la mà. 
El fons és neutre i fosc, exceptuant 
una finestra que s’obre a l’angle 

superior  esquerre, com a única font de llum. Aquesta permet observar un 
paisatge en ruïnes més proper, que continua amb una ciutat costanera, unes 
muntanyes rocalloses i un cel ennuvolat. 
L’autor seria un artesà septentrional coneixedor d’Itàlia346, com mostren les 
ruïnes del paisatge, l’interés en la composició, l’ús de l’sfumato o els gestos 
tranquils de les figures, exceptuant Sant Josep, l’expressivitat del qual seria 
més a prop dels models septentrionals. D’altra banda, són evidents les 
dificultats amb què s’ha trobat l’artífex: la mà de la Verge sembla inflada i el 

                                                 
345 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 94. 
346 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 98. 
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color de la pell de Sant Josep el fa assemblar-se més a un dimoni que a un 
sant en la penombra.  
 
RETAULE FACTICI DE L’ABADESSA TERESA DE CARDONA. 
215 x 194 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 115.048. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 149; Bassegoda i Nonell, 1978, 
p.38; Escudero, 1988, pp. 74; Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 
100-111; Martens, 2006. 
 
És un dels diversos retaules de Pedralbes reconstruïts usant vàries peces de 
diferents estils i procedències. Els escuts de la base del retaule identifiquen la 
propietària com a sor Teresa de Cardona, abadessa de Pedralbes de 1521 a 
1562347. Aquest es trobaria a la seva cel·la de dia, dita de la Immaculada. 
Consta de sis taules, de les quals les tres superiors formarien un tríptic en 
origen. Les tres inferiors mostren una Verge amb el nen del Mestre del Burgo 
de Osma, seguint models de Roger van der Weyden, i una Immaculada i un 
Salvator Mundi nòrdics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
347 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 100. 
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TRÍPTIC DE LA SAGRADA FAMÍLIA TREBALLANT 
Cercle de Pieter Coeck van Aelst. 
Segon quart del segle XVI. 
Oli sobre fusta. 
103 x 82´1 cm. i 103 x 41 cm. (portes). 
 
La taula central del tríptic ens presenta una Sagrada Família treballant. En 
primer pla, la Verge, asseguda al terre humilment, vestida amb túnica blava i 
coberta amb mantell vermell, cus un llençol. A l’esquerre, Sant Josep es troba 
absort en la seva feina de fuster, amb les eines escampades pel terre, 
recordant-nos les arma christi. Un altre presagi de la passió de Crist el trobem 
en la forma de creu que han adquirit les fustes que treballa Josep, així com en 
el citat lleçol de la Verge, identificable amb el sudari. Més enrere, el nen Jesús 
ajuda al seu pare a recollir les estelles que han saltat, mentre uns àngels surten 
d’una casa, a la dreta, carregats amb fruites per els assedegats treballadors. 
D’altres àngels passegen, més enrere, dins l’espai semblant a un pati amb una 
font, tot encerclat per altres arquitectures. Més enllà d’aquestes, veiem un 
paisatge amb prats i rocam, i al cel, s’obren els núvols per donar pas a Déu 
pare irradiant llum, que llança el colom de l’Esperit Sant sobre el nen, creant 
així una imatge trinitària. 
Aquest tema poc freqüent, apareix als països septentrionals al segle XV. 
L’autor del tríptic de Pedralbes hauria conegut diversos gravats en els que 
s’hauria basat, com ara un Sojorn de la Sagrada Família a Egipte de Dürer  o 
un anònim brabançó amb La Sagrada Família treballant, i amb els que presenta 
prous concidències iconogràfiques. I encara hi ha un tercer model que hauria 
seguit, aquest cop un retaule del museu de Delft: la Santa Família treballant del  
Mestre de l’epifania d’Anvers.348 
La direcció de les mirades i postures dels personatges de les ales del tríptic, 
mostren que aquestes es troben invertides respecte a la seva posició original. 
A l’ala dreta, originalment l’esquerra, tenim a Santa Clara amb l’hàbit franciscà, 
l’ostensori i el bàcul abacial. L’acompanya Santa Agnès, amb el llibre 
d’oracions i als peus, l’anyell al que fa referència el seu nom. Al fons, un 
paisatge continuant del de la taula central, amb un convent al mig. L’ala 
esquerra presenta davant del mateix tipus de paisatge, l’arcàngel Sant Gabriel 
amb el ceptre de missatger, i al seu costat, sant Francesc amb el seu hàbit i  
mostrant els estigmes.  
Aquest retaule hauria estat probablement un encàrrec de l’abadessa, ja que 
Santa Clara era en origen, com hem vist, a la porta esquerra, superior en 
jerarquia i habitualment reservada per als sants varons. Tal fet només podia ser 
producte d’una indicació prèvia d’una clarissa. També el fet que el nen vagi 
amb un vestit marró hauria estat una petició de l’abadessa, com a homenatge a 
Sant Francesc. 
Trobem a la peça l’habitual detallisme nòrdic, tot i les novetats italianes. 
 
 
 
 

                                                 
348 Martens, 2006. 
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IMMACULADA CONCEPCIÓ 
Seguidor de Jean Bellegambe? 
c. 1530. 
Oli sobre fusta. 
45 x 61 cm.  
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 147.281. 
 
Al mig de la zona inferior del retaule factici, destacada per una petxina blava i 
daurada, hi té el seu lloc la Immaculada concepció amb els emblemes de les 
lletanies. Al centre, una verge jove, concebuda sense taca, en posició d’orant, 
irradia la lluminositat que l’envolta. La resta de l’espai de la taula és ocupat pels 
emblemes de les lletanies cantades en honor de la Verge, extretes en bona 
part, com és sabut, del Càntic dels Càntics de l’Antic Testament. Aquests 
s’acompanyen de filactèries que els identifiquen: la ciutat de Déu, l’hort tancat, 
el mirall sense taca, el cedre, la font... tots per reafirmar la puresa i qualitats de 
la Verge. 
Aquesta versió de la iconografia del tema, sogiria seguint els nous costums 
devocionals. El primer exemple conegut d’aquest model seria un gravat de la 
Tota Pulchra a les Hores de Nostra Senyora de París (1503)349. 
Es tracta d’un tema poc freqüent als països nòrdics, on un dels exemples 
existents és un tríptic de la mà de Jean Bellegambe. Per aquest motiu i per 
algunes de les característiques d’aquest pintor, com ara un cert arcaisme en les 
figures, que trobem presents a la taula de Pedralbes, s’ha atribuït la peça a un 
seguidor d’aquest350. Seguidor, perquè també en presenta diferències. 
 
 
CRIST SALVADOR 
Seguidor de Quentin Massys. 
Segon quart del segle XVI. 
Oli sobre fusta. 
52´5 x 37 cm.  
 
Finalment, el retaule inferior dret, mostra un model flamenc molt difós de Crist 
salvador, tal com ens indica la inscripció que té al damunt: SALVATOR MUNDI 
MISERERE MIHI. Aquest apareix sobre un fons lluminós amb nebuloses als 
angles. Beneeix amb la dreta i amb l’esquerra sosté el globus terrestre, amb 
una gran creu al damunt. Vesteix túnica i mantell vermells, aquest pres sobre el 
pit amb un fermall trilobulat daurat amb pedreria. Al cap, les potències 
presenten estilitzacions vegetals.  
Al Museu Episcopal de Vic (MEV 5936), se’n conserva un pràcticament idèntic. 
Adquirit pel museu per 750 pessetes, se’n desconeix la procedència original. 
Un cop més, aquestes peces es produïen en sèrie per a l’exportació.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
349 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 110. 
350 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 111. 
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RETAULE FACTICI AMB LES ARMES DELS ROCABERTÍ 
122´8 X 83 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 115.043. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 149; Bassegoda i Nonell, 1978, 
p.37; Bermejo, 1980, p. 164; Escudero, 1988, pp. 76; Petras Albas, 2001, pp. 
182-183. Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 112-117. 
 
Aquest retaule factici de Pedralbes fou propietat d’alguna monja del llinatge 
dels Rocabertí, com indica l’escut heràldic a l’àtic de la peça. Estaria situat a la 
cel·la del primer pis del claustre amb la clau de volta d’igual escut. Consta de 
cinc taules i una petita escultureta, en tres registres. La taula superior mostra  
un Sant Nicolau de Bari, d’escola catalana. Les dos immediatament inferiors, 
presenten una Anunciació i una Santa Apol·lònia, d’escola flamenca. Finalment, 
les dos taules inferiors presenten a Sant Jeroni i a Santa Úrsula amb les onze 
mil verges, la primera d’escola flamenca i la segona, catalana. Entre les dues, 
una figureta del XVII. 
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ANUNCIACIÓ 
Mestre de la Llegenda de Santa Caterina. 
Darrer quart del segle XV. 
Pintura sobre fusta. 
37 x 30 cm.  
 
A les taules dels facticis s’afegia o treia part de la fusta per encabir-les als seus 
compartiments. És el cas d’aquesta Anunciació, que en orígen feia 33x23´3 cm. 
En primer pla, a la dreta, la verge llegeix agenollada quan s’adona de la 
presència de l’àngel, dret al seu darrera. L’escena se situa en un interior 
domèstic, amb llit, mobles i finestres. La composició copia un model de Roger 
van der Weyden351. Al seu cercle s’atribueix l’Anunciació del Metropolitan. En 
aquesta taula s’hauria inspirat tant la peça de Pedralbes com una altra 
Anunciació conservada al Bargello florentí, atribuïda, com la de Pedralbes, al 
mestre de la Llegenda de Santa Caterina. L’interior de la florentina varia 
mínimament respecte a la catalana. Difereixen només els colors dels vestits 
dels protagonistes. Del mateix mestre es considera un dibuix de la Verge 
similar a les anteriors, conservat al museu de Weimar. 
 
SANTA APOL·LÒNIA D’ALEXANDRIA 
Seguidor de Geertgen tot sint Jans? 
Mitjans del segle XVI. 
Pintura sobre fusta. 
37 x 30 cm.  
 
La imatge de la santa en bust, peculiarment vestida, es troba ocupant la 
pràctica totalitat de l’espai de la taula, sobre un fons neutre. Presenta l’atribut 
habitual, unes tenalles amb un dent, que semblen afegides posteriorment, així 
com el cridaner nimbe daurat. El seu rostre ovalat, amb el front ample, recorda 
els dels personatges de Geetgen tot sint Jans. 
 
SANT JERONI PENITENT 
Anònim de Bruges. 
Primer terç del segle XVI. 
Pintura sobre fusta. 
30 x 22 cm. 
 
En primer terme, Sant Jeroni es colpeja el pit amb una pedra, davant d’un Crist 
crucificat penjat d’un arbre. Al seu costat jeu el lleó que sempre l’acompanya. Al 
darrera pengen d’unes branques el barret i capa del cardenal que mai va ser. A 
l’angle superior dret, veiem altra cop a Sant Jeroni, vestit de cardenal i amb el 
lleó, davant del monestir de Betlem, fundat per ell. A mig camí cap al citat 
monestir, un camell recorda l’episodi dels mercaders lladres, desenmascarats 
pel lleó del penitent. Al fons a l’esquerre, continua el paisatge.  
Per les característiques de la composició, s’ha atribuït la taula al cercle 
d’Adriaen Isenbrant352. El rostre del sant, ha recordat a Ambrosius Benson353. 
 
                                                 
351 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 114. 
352 Petras Albas, 2001, p. 183. 
353 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 116. 
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RETAULE FACTICI DE LA CEL·LA DE SANT JOAN 
185  x 154 x 15 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 147.276. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, pp. 149-150; Escudero, 1988, p. 
73; Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, pp. 118-131. 
 
Tal retaule era originàriament a la cel·la de Sant Joan, amb l’escut dels Foixà a 
la clau de volta, potser la mateixa heràldica que s’hauria esborrat del sòcol del 
factici354. Consta de diversos elements. Al pis inferior, una Visitació, una 
escultureta de Sant Joan Baptista i una Sagrada Família amb Sant Joanet. Les 
dues taules són d’escola flamenca. Al registre superior, l’espai central l’ocupa 
una figureta de l’Esperit Sant. A la dreta, una Verge de la llet amb Sant Bernat, 
també d’escola flamenca, entre Sant Francesc i Santa Clara. A l’esquerre, una 
Verge en un paisatge, també nòrdica entre Sant Jeroni i Sant Bonaventura. 
Corona el retaule l’escena de la presentació de la Verge al temple.  
 

                                                 
354 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 118. 
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VERGE AMB EL NEN EN UN PAISATGE 
Taller de Joachim Patinir. 
c. 1520. 
Oli sobre taula.  
41 x 51´2 cm. 
 
La millor de les peces del retaule presenta una Verge de la llet de peu, 
alimentant al nen embolicat en un llençol. Ocupa pràcticament tota l’alçada de 
la taula, marcant l’eix vertical de la composició. Va amb un llarg vestit blau amb 
sanefes a les vores i elegant capa vermella, també brodada, per la que cau la 
llarga cabellera. Darrera seu s’obre un paisatge panoràmic: herbes i flors en 
primer terme; la muntanya aterrassada fins a la vall d’un riu; o una ciutat 
emmurallada a la desembocadura d’aquest. A mà dreta, un monestir, amb les 
arcades del claustre amb un xiprer al mig.  
Pel camí, puja un  diminut personatge amb un ase, que podria al·ludir al tema 
del descans durant la fugida a Egipte. Però la monumentalitat de la figura de la 
Verge en primer terme, li confereix caràcter icònic, més que narratiu. 
La Verge imita un original perdut de Robert Campin que presenta La Mare de 
Déu amb el nen en un absis, com a personificació de l’Església355. La còpia 
més fidel es troba al Metropolitan. Aquest model es popularitzà a finals del 
segle XV i se’n farien gran número de versions amb variacions, tan en els 
detalls de la Verge, com en el fons, que mostraria diversitat d’arquitectures. La 
Verge de Pedralbes s’ha associat amb una versió del tema de Barend van 
Orley356 , però aquesta presenta un fons arquitectònic, i els plecs de les robes 
mostren diferències amb la taula catalana. Respecte al paisatge, aquest 
segueix clarament els models encetats per Patinir. De fet, diversos elements 
del paisatge de Pedralbes, especialment la ciutat portuària, es presenten 
pràcticament idèntics en d’altres quatre peces del taller del mestre, 
curiosament, representant totes el citat tema del descans durant la fugida a 
Egipte, com ara la de la National Gallery de Londres357. Així, la taula de 
Pedralbes podria atribuir-se al taller de Patinir, que combinaria diferents patrons 
del mestre. Davant del fet de que  les figures d’aquest taller solen trobar-se dins 
del paisatge, i no per davant d’aquest, la Verge de Pedralbes també podria 
haver estat feta per un col·laborador. 
 
 
VERGE I EL NEN AMB SANT BERNAT 
Mestre del Brocat d’or. 
Finals del segle XV. 
Pintura sobre fusta. 
42´8 x 26´9 cm. 
 
La Verge, asseguda amb el nen a sobre, mostra el seu pit dret. Completa 
l’escena del miracle de la llet, Sant Bernat, amb el bàcul i una filactèria que 
resa: MONSTRA TE ESSE MATREM. El fons es presenta neutre, de color blau 
amb petites ratlles horitzontals. 

                                                 
355 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 120. 
356 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 122. 
357 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 123. 
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Idèntica composició i tipus de figures presenta una altra Verge i el nen amb 
Sant Bernat, atribuïda al Mestre del Brocat d’or, en mans de particulars358, per 
lo que cal considerar-se també seva la taula de Pedralbes, d’estil igualment 
precari. 
 
VISITACIÓ 
François Verhulte. 
c. 1520-40. 
Oli sobre taula. 
62 x 49´5 cm. 
 
Al centre, la Verge amb elegant mantell blanc sobre vestit verd, s’abraça amb 
Santa Isabel, amb vestit vermell sota capa negra i mocador blanc cobrint-li els 
cabells. Rera la Verge, Sant Josep amb un bastó, i rera Isabel, a l’extrem dret, 
Zacaries. Al fons apareixen arquitectures renaixentistes. 
La taula, situada cronològicament ja entrat el segle XVI359, resta lluny del 
manierisme imperant a l’època, amb volums llisos, gestos tranquils i 
simplificació de la composició. 
 
SAGRADA FAMÍLIA DE LA MOSCA 
Anònim. 
Segon quart del segle XVI. 
Tremp i oli sobre fusta. 
62 x 49´5 cm. 
 
Ocupant bona part de la composició, se situen en primer pla, les volumètriques 
figures santes. La Verge és asseguda al terre amb el nen al damunt. Aquest 
agafa un fruit de la panera que li ofereix Sant Joanet, al costat dret. Rera el 
darrer, Sant Josep observa l’escena, inclinat. Al terre, les Sagrades Escriptures. 
Al fons es pot veure un paisatge urbà, entre un riu i les muntanyes més enllà. 
Especialment detallats són els ornaments de la Verge, i un altre tret destacable 
és la mosca de la calva de Sant Josep. Aquest detall serà freqüent al nord 
d’Europa i a Itàlia, i es difondrà arreu posteriorment. En aquest cas seria una 
al·legoria de les recurrents sospites per part de Sant Josep de la infidelitat de la 
Verge, que retornen al seu pensament com una mosca empipadora360.  
Tret del detallisme nòrdic, tant la monumentalitat de les formes com la 
composició, recorden models italians. 
 
CRIST ASSEGUT A LA ROCA FREDA 
Anònim brabançó. 
c. 1500. 
Fusta policromada. 
162 x 86 x 50 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 148.234. 
 
BIBLIOGRAFIA: Escudero, 1988, p.74; Pedralbes. Els tresors del monestir, 
2005, pp. 88-91.  
                                                 
358 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 120. 
359 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 128. 
360 Pedralbes. Els tresors del monestir, 2005, p. 131. 
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Talla de fusta policromada de mides naturals. Crist es presenta assegut sobre 
una roca amb les mans lligades i el cos ferit, esperant en soledat el moment de 
ser clavat a la creu. Sovint s’identifica l’escena com l’Ecce homo o Crist mostrat 
al poble, però la calavera d’Adam, mig oculta sota la túnica de Crist que ha 
caigut als peus d’aquest, n’identifica la correcta ubicació  al Gòlgota, mentre les 
cicatrius del cos ens resumeixen les escenes de la passió esdevinguda. Es 
tracta d’una iconografia quasi específicament nòrdica, que s’ha proposat 
inspirada en les representacions dels misteris medievals361. En format 
escultòric apareixeria a pricipis del segle XV, cap al nord de França, Països 
Baixos i Alemanya. Des del nord, la fòrmula seria importada a la Península 

                                                 
361 Mâle, 1995. 



 101

Ibèrica cap a finals del Segle XV, probablement, previ encàrrec, ja que donades 
les seves dimensions no sembla probable que es produïssin en sèrie Cristos 
d’aquest tipus per a l’exportació. D’altra banda, sembla que aquesta mena de 
talles s’exportaven sense policromar, oferint un aspecte similar al Crist assegut 
a la roca freda dels Musées royaux de Brussel·les, i en arribar aquí es 
policromaven, com hauria succeït amb els coneguts exemplars de Burgos i 
Saragossa. També hauria estat així amb l’exemplar de Pedralbes, repintat 
vàries vegades, com mostren les diferències de color de la zona frontal amb el 
dors d’aquest. 
La funció de la peça és clarament devocional, probablement d’ús comunitari i 
no individual, donades les seves dimensions. Al monestir, es trobava al 
confessionari.  
 
RETAULE DE SANTA MARTA 
Taller dels Països Baixos meridionals. 
c. 1500-1525. 
Fusta tallada, daurada i policromada. 
83´3 x 70´8 x 12´5 cm. 
MHCB-Museu Monestir de Pedralbes, inv. nº 115.050. 
 
BIBLIOGRAFIA: Ainaud-Gudiol-Verrié, 1947, p. 150; Bassegoda i Nonell, 1978, 
p.40; Escudero, 1988, pp. 74, 76; Petras Albas, 2001, p. 161.  Pedralbes. Els 
tresors del monestir, 2005, pp. 92-93.  

 
Petit retaulet amb tres 
compartiments, el 
central més elevat que 
els laterals i acabat en 
arc de mig punt, tots 
ornats amb fines 
traceries calades. 
També al fons de dits 
compartiments hi ha 
similars traceries 
gòtiques, simulant un 
interior arquitectònic, 
imitant finestrals, 
nervadures i 
columnetes pintats de 
daurat, mentre que per 
la resta de la caixa s’ha 
utilitzat el blau. Al 
compartiment central hi 
trobem la imatge de 
Santa Marta, també 
daurada, amb els 
atributs que la solen 
acompanyar: un estri 
de cuina indicant la 
vida activa que la 
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caracteritza i un salpasser, amb què vencé al drac fluvial que assetjava la regió 
del Ròdan: la Tarasca. Als peus de la santa, s’hi troba la donant amb hàbits 
prou foscos com per considerar-los agustins i identificar a la monja amb sor 
Maria d’Aragó362, abadessa de Pedralbes de 1514 a 1520, tot i que no hi ha 
prou elements com per afirmar-ho amb contundència. Tal proposta ha servit per 
ubicar la cel·la de dia de l’abadessa a l’ala occidental del primer pis del claustre 
del monestir, on es conserva l’encaix del retaule a la paret363. Els 
compartiments laterals del retaule resten buits tot i que en un moment donat 
s’hi mostraven les figures de Sant Cosme i Sant Damià, d’època posterior364, tal 
i com s’observa a la foto de l’antic museu a la cel·la de l’Àngel. Als marges 
laterals del retaule es conserven les pollegueres que n’haurien sostingut les 
ales laterals, com era habitual en aquesta mena de peces. El de Pedralbes, és 
un dels centenars de retaulets de fusta de mitjana qualitat produïts als segles 
XV i XVI als Països Baixos, principalment al ducat de Brabant, per a 
l’exportació. 
 
LAUDA SEPULCRAL DE L’ARQUEBISBE DE TARRAGONA PERE DE 
SAGARRIGA 
Bronze cisellat. 
Flandes. Tournai? Entre 1418-25. 
203 x 76´5cm.  
Museu Frederic Marès de Barcelona, inv. nº 974. 
 
BIBLIOGRAFIA: Batlle, 1969; Catàleg del Museu Marès, 1979, p. 46; Fons del 
Museu Frederic Marès-1, 1991, p. 381-3; van Belle, 2011, pp. 114-124. 
 

Procedeix de la Catedral de Tarragona, on fou col·locada al 
1425.  L’arquebisbe Pere de Sagarriga havia mort al 1418 i 
havia estat enterrat a Barcelona. Set anys després el cos es 
traslladava a Tarragona, on rebria sepultura sota la citada 
lauda, al paviment de la catedral de la ciutat, just davant de 
la porta romànica que comunica el claustre amb l’església. 
La peça de bronze es realitzaria en algun moment entre 
aquestes dues dates. 
Com és sabut, és habitual trobar-se els edificis religiosos 
medievals pavimentats amb lloses funeràries, generalment 
de pedra. N’hi hauria també de bronze, com la que tractem, 
però el valor del material provocà que fossin refoses per a 
reutilitzar-lo. La de l’arquebisbe es conservà, però el fet de 
ser ubicada en un lloc de pas, n’ocasionà desperfectes i un 
desgast constant, essent retirada i substituïda per una llosa 
de pedra, sense cap inscripció, cap al 1867, i posteriorment, 
ja al segle XX, per una placa de marbre negre. Aquesta fou 

encarregada per l’arxipreste tarraconí Coromines, i manà gravar-hi l’epitafi i 
l’escut del difunt, copiant-los de la lauda original, que es conservaria encara en 
alguna dependència de la catedral, fins que en sortiria probablement al 1924, 
                                                 
362 Maria d’Aragó procedia del convent agustinià de Nuestra Señora de Gracia, a El Madrigal de las Altas 
Torres (Àvila). 
363 Escudero, 1988, p. 74. 
364 Bassegoda, 1978, p. 40. 
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essent venuda junt amb d’altres objectes.365 Després de passar per diversos 
antiquaris i de formar part de la col·lecció de José Lázaro Galdiano, a Madrid, 
entraria finalment al Museu Frederic Marès cap al 1963, on encara s’exposa. 
La lauda, avui molt restaurada, és formada per quatre planxes unides entre sí. 
La segona començant per dalt és una restauració moderna, d’estil neogòtic. 
Mostra al centre l’arquebisbe difunt, amb les robes pontificals i el cap sobre un 
coixí. La representació dels arquebisbes i la seva indumentària no ha variat 
gaire al llarg dels segles, fet que dificulta la datació de les peces si la inscripció 
no ho soluciona. L’arquebisbe Sagarriga presenta les vestimentes habituals del 
seu rang: l’alba de lli fins als turmells; el maniple, peça estreta i brodada, li 
penja del braç esquerre, com correspon, mentre l’estola, element similar, queda 
amagada penjada al coll; al damunt s’hi posa la túnica, vestit llis amb talls als 
cantons i serrell a la vora, més curt que l’alba i també de lli; per sobre, cau la 
dalmàtica, de forma similar però més curta que la túnica; ho cobreix tot la 
casulla, peça ovalada de rics materials i brodada, que cau cobrint la part alta de 
cos i braços fins als genolls; finalment, el pal·li, o cinta prima de tela blanca 
decorada amb creus , envolta les espatlles i deixa caure els extrems pel pit i a 
l’esquena. Complementen  aquestes vestimentes els guants i les sandàlies, 
habitualment fetes de seda. Entre les mans creuades, el difunt sosté el bàcul, 
bastó llarg amb l’extrem cargolat en una llarga voluta i amb decoracions 
vegetals. Finalment, al cap du la mitra, l’element que més ha variat al llarg del 
temps: va passar de ser baixa a allargar-se progressivament, i ornar-se, 
esdevenint finalment corva. Aquí la trobem ja de certa alçada i amb les vores 
ornades. Envolta al jacent una estructura arquitectònica gòtica rematada amb 
cinc pinacles. Els muntants laterals presenten figures de sants: de dalt a baix, a 
la dreta hi trobem a Sant Pau amb l’espasa i a Sant Joan Baptista amb l’anyell.  
A l’esquerra, Santa Tecla, patrona de Tarragona, amb la palma del martiri i 
Sant Joan Evangelista. La vora exterior de la lauda la recorre una inscripció: 
“Hic iacet reverendissimus in Christo / pater et dominus dominus Petrus de 
Çagarrigua, bona memorie archiepiscopus Tarrachonensis qui obiit in civitate 
Barchinone ultima / die decembris anno a nativitate / Domine MCCCCXVIII qui 
huic ecclesie multa bona contulit cuius anima requiescat in pace. Amen. 
Amen.”366 Aquesta és interrompuda als quatre angles i al mig de cada costat 
per una forma tetralobulada. Les dels angles contenen l’escut de Tarragona i a 
les restants s’hi troba l’heràldica de l’arquebisbe: una garriga o matoll entre dos 
aus enfrontades, amb una creu al capdamunt.367 El mateix emblema el trobem 
al sòcul del retaule major de la catedral, obra que Pere Joan començaria sota 
l’arquebisbat de Sagarriga. Tanca la vora de la lauda una orla amb motius 
vegetals. Aquesta peça estilísticament encaixa amb les moltes exportades cap 
a tota Europa des de centres productors com ara Tournai, Malines, Bruges 
Brussel·les o Anvers, entre d’altres de la zona, de les quals encara se’n 
conserven en gran nombre a Bruges, Brussel·les i Gant, principalment. És 
alhora molt similar a les sortides de centres productors anglesos. Són habituals 
les inscripcions emmarcant la lauda amb les citades formes tetralobulades amb 
l’heràldica del difunt, en similars ubicacions. En trobem un exemple a la lauda 
de Joris de Munter i la seva dona Jakemine van der Brucghe, de 1439, 

                                                 
365 Batlle, 1969, pp. 522-3. 
366 La inscripció ha estat publicada en diverses ocasions. Veure Batlle, 1969, p. 521, n. 2. 
367 Sembla que combinà a l’escut els emblemes de dues branques de la mateixa família. 



 104

conservada a la catedral de Bruges368. Són també freqüents les estructures 
arquitectòniques amb sants als muntants, habituals a la producció de Tournai, 
com podem veure a la lauda de J. i G. De Heere, conservada al museu de 
Brussel·les, o a les de Jacob Bave i sa muller Catharina Poltus, a l’església de 
sant Jacob de Bruges. 
El dibuix és pla, lineal i d’una concisió derivada de les tècniques emprades en 
l’orfebreria , adaptades al nou ofici de fonedor-cisellador de laudes. 
Confirma la persistència dels models una altra lauda de bronze conservada al 
Museu Diocesà de Tarragona369 de mitjans segle XVI: la de l’arquebisbe 
Gonzalo Fernández de Heredia. Aquesta era formada per setze peces de 
bronze i va ser situada a la nau central, a l’entrada del portal major. Altra cop 
trobem la figura del jacent amb les seves vestidures emmarcat per una 
estructura arquitectònica amb figures als muntants, aquest cop de virtuts. En 
aquest cas no es tracta d’una peça importada, sinó local: l’autor és en Dionís 
Vergonyós, de La Selva del Camp, fonedor de campanes i peces de guerra, i 
documentat entre 1551-78370. No seria estrany que l’arquebisbe Fernández de 
Heredia fes dissenyar la seva lauda, tot i que ja apunta trets renaixentistes, 
inspirant-se en la del seu antecessor, situada encara al claustre de la seva seu. 
 
 
LAUDA SEPULCRAL DE PERE SATRILLA 
Bronze cisellat. 
Flandes; Bruges? Després de 1400. 
149 x 73 cm. 
Museu del Louvre, inv. O.A. 3211. 
 
BIBLIOGRAFIA: Riu i Cabanes, 1891, pp. 96-7; Costa i Bafarull, 1959; Llorens i 
Solé, 1966, p. 79; Llorens i Solé, 1987, vol. II, p. 259; Sitjes, 1994, pp. 26-7; van 
Belle, 2011, pp. 103-113. 
 
Procedent de Solsona, ingressà al departament d’escultures del Louvre al 
1881. La lauda consta de dues planxes de bronze, la inferior trencada a l’angle 
superior dret. Encara n’hi hauria una tercera de més petita a la part baixa, ja 
que la inscripció que envolta la lauda i els peus del difunt queden tallats. Al 
centre de la peça hi tenim la imatge del jacent amb les mans juntes, orant. Dos 
àngels li sostenen un coixí sota el cap. El jacent du les robes habituals amb que  
a l’època es vestien els civils adinerats: una llarga túnica llisa que arribava als 
turmells, amb tall a la zona baixa i botons al coll. Les mànigues són amples i 
amb caiguda, sota les quals es poden veure unes altres mànigues de camisa, 
més estretes i ajustades i amb una filera de botons del canell al colze. A aquest 
model més senzill, s’hi poden afegir d’altres complements segons el rang. Tot 
el fons de la lauda és decorat amb ornamentacions vegetals i animals 
entrellaçades. Tal horror vacui el trobem també per exemple, a la lauda de Joris 
de Munter i la seva dona, a la catedral de Bruges (1439) i encara més a la de 
Wouter Copman, també a Bruges, amb una decoració del fons molt similar. 
Emmarca la peça la citada inscripció inacabada, escrita en llatí i lletra gòtica, 
indicant el nom del difunt i la data de la seva mort, que resta incomplerta. Diu 
                                                 
368 Per a aquest i els exemples que seguiran, veure Clayton, 1968. 
369 Inv. nº 3305. 
370 Serra, 1935. 
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així: “Hic iacet circu[n]spectus vir Petrus Zatrylla mercator qui construi fecit 
presentem capellam ad dei laudem et San[c]torum martir[um honorati et vitalis 
anima eius re]quiescat in pace cuius obitus fuit anno d[omi]ni MCCCC”. Darrera 

aquestes xifres hi ha un espai llis per 
completar la data, el que fa pensar que la 
lauda estaria preparada amb antelació. El 
buit caldria omplir-lo amb l’any, mes i dia de 
la mort quan s’esdevingués, nova evidència 
de que aquestes planxes eren produïdes en 
sèrie per a ser exportades. Als quatre angles 
de la lauda, dins formes tetralobulades hi 
havia les figures dels quatre evangelistes. 
Els dos inferiors, Lluc i Marc, s’han perdut, i 
en resten els superiors: l’àliga de Sant Joan 
a l’esquerra i l’àngel de Sant Mateu a la 
dreta. Trobem aquesta decoració idèntica en 
d’altres exemples, com a la lauda de T. De 
la Mare, a l’abadia de Sant Albans (c. 1370) 
o a la de T. Pownder i la seva dona, a St. 
Mary Quay, Ipswich (1525). A la zona mitja 
dels costats més llargs, hi ha també una 
forma tetralobulada. La de la dreta, perduda, 
probablement mostraria la marca comercial 
del difunt. A l’esquerra, hi ha l’heràldica del 
mateix: un escut amb una vinya a 

l’interior.371 Encara, a la vora exterior, una petita orla decorativa envolta tota la 
lauda. La rica ornamentació descrita és característica de la producció flamenca 
d’aquest tipus de peces a finals del XIV i tot el XV. 
Tornant a la inscripció, aquesta ens informa de que Pere Satrilla era mercader 
de Solsona. Apareix a la documentació casat amb Maria des de 1374, filla del 
també mercader Ferrer Garriga.372 També tenim notícies del qui probablement 
fore el seu fill, el també mercader Ramon Satrilla373. Al 1386 és documentada la 
fundació per part del nostre mercader, d’un ciri per cremar constantment davant 
el sagrari de l’altar major de Santa Maria de Solsona, futura catedral374. Tals 
mostres de devoció el portarien a fer construir a l’església canonical solsonina, 
tal com resa la inscripció de la lauda, la capella per als sants màrtirs Honorat i 
Vidal375 i on hauria de ser inhumat sota la citada lauda. Almenys una altra peça 
sepulcral de bronze és documentada a l’antiga església de Santa Maria. El 
també mercader solsoní Pere Cirera feu construir la seva pròpia capella al 
costat del pou, primera que albergaria la imatge de la Mare de Déu del 
Claustre, i on es faria enterrar sota una lauda de bronze amb una inscripció que 
diu “Sepultura del honrat en Pere Cirera, mercader, he dels seus, lo qual feu fer 
aquesta capella, he fou acabada ha XXIV del mes de Abril, any M.CCCC.XVIIII 
pregats Deu per la sua anima”. Avui es desconeix on ha anat a parar la lauda 
de Pere Cirera, que al 1761 era traslladada del seu lloc original, però consta 

                                                 
371Trilla significa vinya. 
372 Llorens i Solé, 1987, p. 259.  
373 Van Belle, 2011, p. 110-113. 
374 Llorens i Solé, 1987, p. 257. 
375 Sitjes, 1994, p. 26. 
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que mossèn Costa i Bofarull l’havia vista i descrita i era ben similar  a la de 
Pere Satrilla.376 Tot i que la inscripció és en català, no és inverossímil que la 
lauda fos encarregada a Flandes en un dels múltiples viatges que feu el citat 
mercader cap al port de l’Esclusa, com consta als arxius notarials.377 Encara 
una altra lauda de bronze potser importada i avui desapareguda, romangué fins 
al segle XIX a St. Vicens de Cardona.378 
 
LÀMPADA ARNOLFINI 
Llautó fos, tornejat, burinat i retallat. 
Flandes, mitjans del segle XV. 
44 x 55 cm. 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inv. nº 555. 
 
BIBLIOGRAFIA: Thesaurus. Estudis, 1985, pp. 224-5; Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona. Catàleg d’Art Romànic i Gòtic, 1989, pp. 274-5; 
Catalunya Medieval, 1992, p. 282.  
 

Es tracta d’una peça 
provinent de Valldeperes. 
Pensada per a ser penjada 
del sostre, té un cos central i 
sis branques radials. El cos 
central, en forma de vas 
cònic, presenta sis 
escotadures a la vora, i 
diversos orificis calats a la 
paret, formant petites creus.  
La zona inferior del cos es 
troba ornada amb un cap de 
lleó, sostenint a la boca un 
petit travesser amb diminuts 
caps de cànids als extrems, 
aquests mossegant una 
anella cada un. Si hem de fer 

cas d’altres exemples, tal travesser hauria d’anar situat a la part superior de la 
làmpada, tocant el sostre, i de la boca del lleó en penjaria una anella, tal com 
ho confirmen els orificis laterals que aquesta presenta. A la zona superior del 
cos, sobre un element cilíndric, hi trobem la figura d’un lleó de cos sencer, 
assegut i buit, treballat a la cera perduda, amb la boca oberta i una abundant 
crinera. L’animal és travessat de cap a pit per l’eix de subjecció de la làmpada, 
que no és l’original ni està sencer: va ser col·locat al 1985, quan es va netejar i 
restaurar la peça379.  
Del cos de la làmpada en parteixen les sis branques, encaixades per lliscament  
als elements corresponents. Dits braços són de xapa de llautó retallada, corbs 
cap amunt i finalitzats amb un element en forma de corona que sosté el cilindre 
per a col·locar-hi les espelmes. De nou seguint d’altres exemples, veiem que 
                                                 
376 Riu i Cabanes, 1891, p. 96. 
377 AHPB [165/92], dijous 23 de desembre de 1456;o AHPB [165/93], dilluns dos de gener de 1458. 
378 Sitjes, 1994, p. 26. 
379 Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg d’Art Romànic i Gòtic, 1989, p. 275. 
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potser les dites corones han estat muntades del revés. Braços i corones són 
ornats amb calats estilitzats, incrementant la riquesa visual de la peça.  Tots els 
elements que conformen la làmpada són de fàcil muntatge i desmuntatge, 
principalment per a facilitar-ne el transport des dels centres de producció, d’on 
s’exportarien arreu d’Europa. Làmpades similars apareixen representades en 
nombrosos retaules flamencs de l’època, el més famós dels quals dóna nom a 
la tipologia de llum: El matrimoni Arnolfini, de Jan van Eyck (1434). D’altres 
exemples ens els proporcionen El Sant Sopar de Dieric Bouts (1464-8) o La 
Verge amb el nen del Museu de Kansas de Petrus Christus (c. 1460). Un model 
similar el trobem a l’Annunciació de Roger van der Weyden (c.1435), 
conservada al Museu del Louvre. D’altra banda, resulta difícil trobar aquesta 
mena de peces a la pintura catalana de l’època. El marge temporal en què es 
realitzaren les citades  pintures ens permet situar la producció d’aquest tipus de 
làmpades dins d’una cronologia determinada, aproximadament des del primer 
quart del segle XV en endavant.  
No són aquests els únics productes d’aquest material que arribarien a la 
península provinents de Flandes. A més de bacines o plats petitoris i 
canelobres de peu, es coneix l’arribada de complexos faristols, regals de 
mercaders. La làmpada del museu de Solsona també seria donada a la seva 
parròquia per algun dels nombrosos mercaders catalans documentats, des del 
solsoní Pere Cirera a Antoni Cases, a través dels quals arribarien altres 
exemplars de làmpades similars que sovint trobem citats als inventaris catalans 
de l’època. Si fem cas a les senzilles descripcions que ens ofereixen, sembla 
probable que així sigui. A l’inventari de Joan Clergues podem llegir: Item un 
canelobre de lauto de sis branques es de mig la sala sens bastiment. 380 O bé 
al de Pere Simon: Item hun canalobre de lauto de sis branques de una candela 
que penja al menjador.381 O encara al d’Arnau Daspa: Item hun canalobre gran 
de menjador ab sis branques y hun lleo al cap ab son gorniment.382  
A més d’aquests possibles exemplars citats als inventaris, l’existència d’altres 
peces conservades confirmen la notable importació d’aquest tipus de 
produccions: se’n coneixen dues com a mínim en col·leccions particulars 
catalanes, adquirides al mercat de l’art, però probablement de procedència 
local; i encara un braç d’una tercera és catalogada al Museu Numantí de 
Burgos com a peça visigoda.383 Fora de la Península se n’han conservat 
diversos exemples, si no iguals, prou similars. Una làmpada amb el mateix 
tipus de lleó amb l’anella a la boca pertany a l’Hospital de Sant Joan de 
Bruges384, i encara un lleó similar es troba al canelobre de la Lorenzkirche, a 
Nuremberg.385 Un altre exemple ens l’ofereix la làmpada del temple de 
Wenemaer de Gant.386 Finalment un lleó del mateix estil, sense formar part de 
cap làmpada, el trobem com a símbol de Sant Marc al Museu de Baltimore, 
procedent de Brabant.387 
 
 
                                                 
380 AHCB, Arxiu Notarial I.31. 
381 AHCB, Arxiu Notarial I.29. 
382 AHCB, Arxiu Notarial I.30. 
383 Informació facilitada per Jaume Barrachina. 
384 Flanders in the fifteenth century: art and civilization, 1960, p. 274. 
385 Gothic and Renaissance Art in Nuremberg, 1986, p.77. 
386 A la búsqueda del Toisón de Oro, 2007, vol. II, p. 148. 
387 Flanders in the fifteenth century: art and civilization, 1960, p. 277. 
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DINANDERIES: BACINES O PLATS PETITORIS 
Llautó. 
Flandes? Segles XV-XVI. 
De 20 a 45 cm. 
Museus diversos. 
 
BIBLIOGRAFIA: Utrillo, 1933, pp. 8-14; Millenum, 1989, pp. 456-459; Reyes y 
mecenas, 1992, pp. 291-292; Museu Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg, 
1993, pp. 257-260; Fidei speculum, 2000, pp.42-44; Sucre & Borja, 2000, pp. 
381-394; Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg, vol. 2, 2004, pp. 108-
117; A la búsqueda del toisón de oro, vol. II, 2007, pp. 124-127. 
 
 

Una bacina és una safata de 
metall. Tot i que n’existeixen d’or, 
argent o d’altres materials, la 
majoria de les conservades aquí 
són de llautó, un aliatge de coure i 
zenc. La proporció d’aquests dos 
minerals provocarà variacions en 
el color final. Si la proporció de 
zenc és petita, el llautó final 
esdevé més vermellós, mentre 
que si és més elevada (30%), el 
color resultarà daurat.  
Diversos són els usos, 

bàsicament litúrgics, que han anat adquirint les bacines  al llarg del temps. 
Poden contenir aigua i servir per rentar-se les mans o els objectes litúrgics; 
poden usar-se per presentar ofrenes o per llençar l’aigua del baptisme sobre el 
nou fidel. Amb el temps s’usaran també com a plats de captiri, és a dir, per a 
recollir almoines dins les esglésies. Més habitualment s’utilitzaven  per a recollir 
les gotes d’oli de les llànties o la cera de les espelmes. Sovint presenten tres 
forats als marges per a ser penjades (MDCS 550), i n’hi ha que tenen la 
decoració al revers (MLLDC 916) i no a l’anvers, com és més habitual, el que 
demostra que la peça havia de ser suspesa a l’aire i ser contemplada des de 
sota. A d’altres se’ls ha incorporat un petit apèndix metàl·lic al centre del plat, 
on es subjectava una petita imatge de la verge o d’un sant patró durant les 
festivitats corresponents. 
D’aquests utensilis se’n trobaven a pràcticament totes les parròquies catalanes, 
però amb el temps s’aplegaren en els fons dels museus diocesans, així com en 
diverses col·leccions particulars. Avui en trobem en gran nombre al Museu 
Episcopal de Vic (MEV 8161, 132, 1485, 705, entre d’altres), al Museu de 
Lleida Diocesà i Comarcal (MLLDC 913, 914 o 926), al Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona (MDCS 538, 537 o 540), al Museu Diocesà de Tarragona 
(MDT 338, 396 o 533) o al Museu de les Arts Decoratives de Barcelona (MADB 
3705 o 5774), aquestes darreres procedents de la col·lecció d’Ignasi Abadal.388 
Altres museus més petits també en conserven, com el Museu Déu, el Museu de 
l’Empordà o el de Granollers. N’hi ha també a col·leccions privades, com ara al 

                                                 
388 Sucre & Borja, 2000, p. 381. 
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castell de Peralada, i encara en diverses parròquies o monestirs, on han 
aguantat el pas del temps i dels lladres. En trobem al monestir de Poblet o al de 
Sant Joan de les Abadesses. Al monestir de Pedralbes se’n troben 
documentades des de 1364389.  N’hi ha a la Parròquia de Pollença o a la de 
Santa Maria de Camprodon.  
Aquestes peces són totes de mides reduïdes, de 35 a 40 cm. de diàmetre i de 
similar decoració realitzada mitjançant tècniques d’embotit, repussat, burinat o 
trepat. Al disc central hi trobem sovint escenes religioses. Una de les més 
abundants presenta Adam i Eva a ambdós costats de l’arbre del paradís, amb 
la serp enroscada al tronc (MLLDC 913). Un altre tema molt representat és 
l’Anunciació, en una composició molt pròpia de l’art flamenc del segle XV (MDT 
533). El Sant Jordi a cavall matant el drac apareix també amb freqüència 
(MLLDC 916), així com l’Agnus Dei (MDCS 544) o Samsó esqueixant el lleó 
(MDCS 550). D’altres presenten motius profans, com bustos llorejats (MEV 
12576)  o simples decoracions vegetals (MDCS 534). La vora externa sol 
presentar vàries sanefes concèntriques, amb diversos motius decoratius. Entre 
aquestes i el medalló central hi sol aparèixer  una inscripció en lletra gòtica , en 
ocasions sense sentit aparent, com el mot Rahewishnbi, insistentment repetit a 
vàries de les bacines del Museu de Tarragona. Moltes d’aquestes inscripcions 
són en alemany, i de fet, s’ha atribuït les peces a tallers alemanys, 
principalment de Nuremberg. D’altres però, es presenten en flamenc : Wart der 
in frid geh (creu en el que va en pau) o Wart geluk alzeieh (Espera felicitat 
sempre)390. Això ens pot fer pensar que aquestes darreres podrien haver estat 
fetes en tallers flamencs, però també és possible que es realitzessin en tallers 
alemanys, pensant en l’exportació. D’altra banda, determinats models es 
copiaven en diferents tallers de la zona, repetint les inscripcions de forma 
mecànica, sense cap altra finalitat que l’ornamentació. Una de les ciutats de la 
que es coneix des d’antic produccions d’aquesta mena és Dinant, ja que la 
regió on es troba era abundant en calamines, d’on s’extreu el Zn. Fou Viollet-le-
Duc qui empraria el mot dinanderie per a referir-se en general a aquests tipus 
d’objectes. Dinant s’enriquiria amb la producció de peces de llautó fins que fou 
saquejada i cremada per Felip el Bo al 1466, degut a les constants baralles 
amb el poble veí per a l’obtenció del preuat mineral. Els artesans dinantesos 
s’escamparien per la zona i fundarien tallers a diverses localitats: Brussel·les, 
Lieja, Tournai, Namur, Arràs, Verdun, Huy, Middelburg, Brunsvic, Augsburg o 
Nuremberg serien alguns dels destins. Tota l’Europa septentrional produiria 
peces similars, per lo qual resultaria difícil esbrinar-ne la procedència exacte, a 
menys que tinguin alguna marca de taller, com passa amb algunes de les 
peces fetes a Nuremberg, o unes decoracions amb punxó particulars. De fet, 
aquesta ciutat prengué una gran embranzida en la producció d’aquest tipus de 
peces al segle XV, augmentant successivament el número de les seves 
foneries391.  Tampoc la datació d’aquests plats de llautó resulta fàcil de precisar 
ja que se seguirien realitzant de forma gairebé industrial i pràcticament 
invariable fins al segle XVII.  
D’altra banda, si bé és difícil trobar representats aquest tipus de bacines a la 
pintura flamenca o alemanya de l’època, se’n poden observar de similars en 
alguns tapissos. A la col·lecció de la seu de Saragossa hi ha una sèrie sobre la 
                                                 
389 Museu Diocesà de Lleida (1893-1993). Catàleg, 1993, p. 258. 
390 Utrillo, 1933, p. 13. 
391 Sucre & Borja, 2000, p. 382. 
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història d’Ester i Assuer. Es considera realitzada per un taller de Tournai de la 
segona meitat del segle XV392. El primer tapís representa el banquet d’Assuer i 
degradació de la reina Vasti. Al fons apareix un tinell amb diversos plats amb 
decoració de gallons ben similars als dels museus catalans. Un altre tapís 
realitzat a Brussel·les al primer quart del segle XVI, sobre el pecat original i la 
seva influència en la vida de l’home,393 presenta una peça similar a les del tapís 
anterior. I encara en veiem al tapís de Judith i Holofernes, realitzat a Tournai 
cap al 1515 i conservat a Brussel·les394.  Plats similars apareixen com veiem, 
en ciutats i dates diverses, ja fossin importades o de producció local. A la 
Corona d’Aragó arribarien via marítima durant els segles XV i XVI, essent 
carregades al port de Bruges, com ho mostren els registres del llibre del 
consolat català a la ciutat flamenca395, o alguns documents notarials396. 

Menció a part mereix 
una peça conservada a 
Tortosa. Al Palau 
Episcopal d’aquesta 
ciutat, juntament amb 
dues bacines similars a 
les esmentades fins ara, 
es troba un plat d’uns 
23 cm. de radi de 
característiques ben 
diferents, probablement 
d’argent i profusament 
decorat397. Des del 
centre de forma radial 
en parteixen multitud de 
tiges acabades amb 

diversos tipus de flors, alternades, ocupant quasi tota la superfície del plat. 
Després d’una sanefa circular de perles, n’hi ha una altra amb motius vegetals. 
I finalment tota la vora es troba decorada amb noves filigranes d’animals i 
vegetals entrellaçats. El poc espai no ocupat per aquests motius, que apareixen 
daurats, és pintat de vermell, blau i negre. El plat es troba ben a prop del luxe i 
la sumptuositat de la cort borgonyona tan present als tapissos de l’època, però 
els que hi apareixen teixits, de dimensions similars al de Tortosa, solen ser 
llisos. Tal entrellaçament d’animals i vegetals pot recordar a certes orles, tant 
de tapisseries com de llibres il·luminats. Però la decoració més propera al plat 
tortosí la trobem als fons de les nombroses laudes sepulcrals de bronze 
produïdes a Flandes durant el segle XV i XVI. Tot i que no ho podem 
assegurar, resulta temptador pensar que el plat tortosí hauria arribat també 
d’allà.    
 
 

                                                 
392 Los tapices de la Seo de Zaragoza, 1985, p. 100. 
393 Los tapices de la Seo de Zaragoza, 1985, p. 236. 
394 Delmarcel, 1999, p. 166. 
395Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg, vol. 2, 2004, p. 108.  
396 AHPB [193/14], 20 d’abril de 1456. 
397 Sense inventariar. 
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CAMPANETES LITÚRGIQUES 
Bronze i ferro fos i cisellat. 
Malines. Entre 1550-7. 
Entre 6 x 7 i 8 x 13 cm.  
Museu Episcopal de Vic, inv. nº 613, 4665, 592, 4911, 5322, 5933, 5946, 7710, 
8405, 15420. 
 
BIBLIOGRAFIA: Gudiol, 1919. 
 

Al Museu Episcopal de Vic hi ha una sèrie 
de campanetes litúrgiques, de petites 
dimensions i tipologia clàssica, en forma de 
vas invertit d’amplària creixent i amb un 
mànec al capdamunt. Són peces de bronze 
realitzades a la cera perduda i de 
carcterístiques similars. El mànec sol ser 
allargat en forma de balustra, però també 
n’hi ha de figurats, amb formes vegetals o 
humanes (MEV 5946). El cos de les 
campanes apareix decorat amb motius 
diversos: bustos dins roleus, querubins, 
ocellets, Adam i Eva al paradís entre plantes 
i animalons, sants nimbats, Sant Jordi 
matant el drac, Sant Miquel arcàngel, raïms, 
garlandes... Algunes es troben tan 

erosionades que el motiu és inidentificable, però totes semblen presentar temes 
adequats per a la seva funció litúrgica. A l’espatlla, al vorell o a ambdós, solen 
presentar inscripcions, sovint indicant-ne la data de realització i el nom del 
fonedor. Algunes diuen així: LOF GO[D] VAN AL. [ME] FECIT IOHANNES A 
FINE Aº 1555.398 (MEV 4665) o IOK GOT BOUEN AL; GHEGOTEN INT IAER 
MDLVII (MEV 15420) o SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (MEV 613). Es 
troben en llatí i en flamenc, el que ha fet concretar la seva procedència nòrdica, 
tot i que és coneguda l’existència d’una producció local de campanes similars. 
Al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, per exemple, s’hi conserven algunes 
peces d’obradors catalans (MLDC 980). Els països nòrdics, a més de les 
conegudes peces de llautó, produïren i exportaren bons treballs en bronze: 
alguns de grans dimensions i d’altres, petites peces d’ús litúrgic, com ara les 
quatre culleretes que es conserven al Museu Diocesà de Liège399, decorades al 
mànec amb petites figuretes de sants o la Verge, ben similars a algun dels 
mànecs de les campanes de Vic; o bé els petits rentamans usats pels 
sacerdots abans i després de les misses, com el conservat a l’església de Sant 
Lleonard de Léau400. La producció de campanetes litúrgiques, però, destacaria 
a la ciutat de Malines durant les dècades centrals del segle XVI i tindria tant èxit 
a la Península, que es treurien motllos de les peces importades per a realitzar-
ne còpies idèntiques. Si bé és cert que moltes de les campanetes de Vic varen 
ser adquirides pel Museu a principis del segle XX per poc menys de 25 
                                                 
398 IOHANNES podria ser Johannes van der Eynde, documentat a Malines a l’època. Van Doorslaer, G., 
L'ancienne industrie du cuivre à Malines. Malinas, 1922, v. IV. 
399 Flanders in the fifteenth century, 1960, p.282. 
400 Flanders in the fifteenth century, 1960, p.279. 
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pessetes, sovint se’n coneix la ciutat de procedència: Sevilla (MEV 5946) o 
Valladolid (MEV 5322); així, no és estrany que arribessin també a la Corona 
d’Aragó al segle XVI les campanes de Vic de les quals no en consta la compra 
(MEV 592, 15420).  
Aquests petits instruments, a més d’indicar als assistents que la cerimònia es 
disposava a començar, mentre les campanes majors ho avisaven a la resta del 
poble, tenien una funció ben determinada en el transcurs dels actes de culte 
cristians. Després de la consagració del pa, a la missa, seguia l’elevació del 
cos de Crist, per  tal de recalcar el fet de la transmutació que els fidels 
acabaven de presenciar. Seria el bisbe Oth de Sully (1196-1208) el primer en 
proposar aquest gest, i ràpidament seria imitat arreu. Al segle XIV s’elevaria 
també el calze amb la sang de Crist, amb les mateixes intencions. Amb el 
transcurs del temps es buscà incrementar cada cop més la solemnitat del 
moment, per lo qual s’encenien ciris durant l’elevació i finalment, es decidí fer 
sonar una campaneta per a incrementar el fervor dels assistents alhora que 
sonaven les campanes majors perquè els no presents s’unissin en esperit a la 
veneració del cos de Crist. Les campanetes de llevar Déu o de fer Sanctus, 
com s’anomenaven, en ocasions eren tretes del seu emplaçament habitual 
damunt l’altar per anar a instituir l’eucaristia als malalts del poble, fent-se sonar 
pels carrers per tal que l’esdeveniment no passés inadvertit401. 
A més d’aquestes campanetes, hi ha encara a Vic d’altres petites peces en 
bronze, considerades també de tallers nòrdics. Es tracta d’un parell de Crucifixs 
(MEV 6076, 8061) dels segles XVI i XVII respectivament, realitzats a la cera 
perduda i cisellats posteriorment, amb la peculiaritat que els quatre braços es 
rematen amb una flor de lis. El que ens interessa per cronologia, fa 11´5 x 11´5 
cm. i entrà al museu com a regal de Josep Calvó, sense constar d’on procedia 
anteriorment. Si bé podria ser originari dels Països Baixos i pertànyer a alguna 
parròquia local, trobem creus similars a molts altres museus catalans, 
considerades franceses o catalanes. De fet, l’IEC atribuïa les creus de Vic a 
tallers locals.  
 
 
LAMENTACIÓ DAVANT DE CRIST MORT 
Gravat sobre paper. 
Anterior a 1462.  
10 x 5 cm.  
Arxiu Diocesà de Tortosa. Gravats. 
 
BIBLIOGRAFIA: Querol-Vidal, 2005, pp. 223-4. 
 
És un dels gravats més antics conservats a Catalunya. Presenta una peculiar 
iconografia típicament flamenca, a mig camí entre un davallament de la creu i 
una pietat o plor davant de Crist mort. Habitualment la iconografia sol distingir 
tres moments successius diferenciats després de la crucifixió: el davallament, la 
lamentació i l’enterrament. En aquest cas la Verge, asseguda, sosté el cos 
sense vida del seu fill, que mostra les ferides, rígid i amb els ulls tancats. 
Aquesta és sostinguda pel jove Joan Evangelista situat al seu darrera. A un 
costat, plora la Magdalena, única entre les dones que mostra la llarga 

                                                 
401 Gudiol, 1919, p. 165. 
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cabellera. Apareixen també Maria Salomè i Maria Cleofàs. A l’esquerra, Josep 
d’Arimatea ajuda a sostenir el cos del salvador i més amunt apareix Nicodem, 

sostenint els claus de la passió. 
Encara, a la dreta hi veiem dos 
personatges més, un sostenint 
un martell. Jesucrist du 
l’habitual nimbecrucífer, les 
dones i Sant Joan, nimbe 
radiat, i la resta de 
personatges, el nimbe lobulat 
que se sol reservar per als 
jueus. El fons és buit, sense 
paisatges ni arquitectures, i 
l’única referència topogràfica és 
la creu buida i una petita porció 
del terra esquerdat del Gòlgota, 
als peus de l’escena. Aquest 
tipus d’iconografia poc habitual, 

com hem dit, és de procedència nòrdica.  Al llibre d’hores de Torí, hi havia una 
escena similar molt més elaborada, avui desapareguda, del cercle de Jan van 
Eyck.402 D’altres exemples els trobem de la mà del pintor flamenc Lluís 
Alimbrot, com ara la Lamentació davant de Crist mort conservat a una col·lecció 
privada de Milà.403 Aquest pintor, documentat a València des de 1439, influiria 
en l’increment d’aquest tipus d’escenes a la producció local. En són exemples 
la taula cimera del retaule de Sant Joan Baptista de La Yesa, la Lamentació de 
l’antiga col·lecció Demotte atribuïda a Gonçal Peris404, o diverses predel·les de 
retaules de Joan Reixach conservats al Museu de Belles Arts de València.405   
Tant als Països Baixos com a Alemanya s’estampava ja a mitjans del segle XV, 
data del gravat de Tortosa. Aquest podria haver estat una d’aquestes estampes 
que es realitzaven en massa  i s’exportaven per tot Europa per a ús devocional, 
donada la seva facilitat de transport i economia de producció, substituint també 
aquesta tècnica la producció de llibres miniats. De fet, a Tortosa, la impremta 
no hi arribaria fins al 1477, any en què es publica els Rudimenta Grammatices 
de Niccolò Perotti406. Així, a més dels trets iconogràfics, podríem dir que també 
algunes de les característiques estilístiques situen la nostra estampa dins els 
corrents nòrdics, però no totes. Estilísticament ens trobem davant d’una escena 
on la recerca del volum i la perspectiva no ha estat prou desenvolupada. La 
imatge se’ns presenta plana, tret només trencat pels nombrosos i habituals 
plecs angulars flamenquitzants del vestit de la Verge i encara pels de Josep 
d’Arimatea. La representació de la resta de figures amuntegades unes sobre 
les altres i la buidor del fons intensifiquen aquesta sensació. Tampoc resulta 
prou aconseguit l’intent d’individualització dels personatges: tots els masculins 
són pràcticament iguals. D’altra banda, són diversos els detalls que connecten 
amb aquests primerencs gravats septentrionals. És habitual trobar-nos la creu 
de la passió en forma de tau, com podem veure per exemple, en diverses de 

                                                 
402 La clave flamenca en los primitivos valencianos, 2001, p. 84. 
403 La clave flamenca en los primitivos valencianos, 2001, p. 85. 
404 La clave flamenca en los primitivos valencianos, 2001, p. 83. 
405 La clave flamenca en los primitivos valencianos, 2001, p. 87. 
406 Querol-Vidal, 2005, p. 47. 
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les estampes flamenques anònimes conservades al Cabinet des Estampes de 
Paris, o d’altres del mateix tema del Mestre de les cartes de joc o del de 1446. 
El senzillíssim marc doble de l’estampa tortosina el retrobem en un dels més 
antics llibres xilogràfics, l’Ars Moriendi. Certs detalls d’indumentària, com ara el 
tan característic barret de Josep d’Arimatea, reapareixen a les estampes de la 
Biblia Pauperum o a d’altres del Mestre de 1446, on també hi veiem nimbes 
radiats similars als del gravat tortosí.  Després de tot lo exposat, però, no 
podem assegurar-ne  la seva procedència.  
De gravats o “papers pintats” com el nostre, n’haurien arribat a la Península en 
gran quantitat al segle XV, segle en què el comerç de llibres i estampes pren a 
Bruges i altres ciutats flamenques una empenta considerable. Avui la majoria 
s’han perdut. Aquest es conserva per un casual, com a prova d’un judici 
esdevingut al 1462, les actes del qual, guardades a l’Arxiu Diocesà de Tortosa, 
no són tancades. Aquestes ens expliquen l’episodi: s’acusa a un jueu 
anomenat Corlani, al seu fill major i a d’altres jueus d’haver trencat el paper 
pintat del devalament de la creu que havien recollit del terre davant del forn de 
la plaça, i d’haver-ne pronunciat paraules de menyspreu. Sembla que els 
propietaris del forn, Guillem i Joana, havien donat l’estampa al seu infant, que 
l’hauria perdut. No sabem com va acabar el pleit, però si realment el jueu va 
trencar l’estampa, paradoxalment el seu acte destructiu ens l’ha preservat 
durant més de mig mil·lenni, recosida, això sí.  
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Annexos 
1- DOCUMENTACIÓ publicada sobre la Corona d’Aragó trobada als arxius de 
Bruges. 
 
Cartulaire de Louis de Male, T.I.407 
Nº 455 (pp. 403-4) 
31 de gener de 1352 
El comte de Flandes, Louis de Male, confirmant els privilegis otorgats pels seus 
predecessors als mercaders estrangers, otorga protecció a tots els mercaders, 
mariners i altres gents del reialme d’Aragó i Mallorca, perquè puguin anar a 
Flandes a fer negocis de forma segura, i es compromet a salvagardar els seus 
béns i interessos. 
 
Cartulaire de l’ancienne Estaple de Bruges, T. I.408 
Nº 14 (pp. 19-21) 
1200 
Llista de reialmes des d’on mercaders amb ses mercaderies arriben a Flandes. 
Entre Anglaterra, Escòcia, Alemanya, Noruega, Suècia o Dinamarca; Navarra, 
Castella, Portugal, o Granada; hi ha Aragó, que comercia amb tex, arròs i safrà, 
i Mallorca, que aporta alum, arròs, cuir i figues. 
 
Nº16 (p. 21) 
6 de juny de 1204 
Joan, rei d’Anglaterra autoritza als mercaders de Flandes i d’altres països 
estrangers a comerciar amb Anglaterra, amb la condició de que paguin una 
taxa estipulada en la quinzena part del valor de les mercaderies. 
 
Nº 84 (p. 63) 
Ca. 1281 
Els habitants de Dortmund agraeixen als de Lubeck que els hagin informat 
sobre la sol·licitud dels mercaders d’Espanya, Aragó, Navarra, Portugal, 
Gasconya i Provença respecte a la política de pesatge i la percepció de l’impost 
del tonlieu a Bruges. 
 
Nº 87 (p. 68) 
Ca. 1282 
Mercaders d’Espanya i d’altres nacions, reclamen un correcte funcionament del 
pesatge públic a Bruges, així com la reducció de l’impost pel dret de tonlieu. 
 
Nº 220 (pp. 154-157) 
4 d’abril de 1323 
Ordenança de Louis de Nevers respecte al reglament de l’éstaple de Bruges. 
Es refereix, entre d’altres, a les carraques de Catalunya, Gènova i Venècia, en 
les que els mariners es lloguen per mesos o anys. Aquests no hauran de pagar 
cap impost; només aquells que lloguin cambres. 
 
Nº 239 (pp. 165-178) 
1331 
                                                 
407 Limburg-Stirum, 1898. 
408 Gilliodts-van Severen, 1904. 
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El senat venecià es proclama a favor de la partida de galeres venecianes cap a 
Flandes. 
(Hi anirien un cop a l’any fins a finals del segle XV, excepte dels anys 1359 a 
1374.) Portaven ja productes de València, Mallorca, i de tornada paraven a 
Alacant i Barcelona. 
 
 
Nº 255 (p. 188) 
15 de febrer de 1339 
Estatut del magistrat de Gènova decretant una sèrie de mesures respecte a la 
navegació, entre d’altres llocs, cap a Flandes i Anglaterra, així com vers Trípoli, 
Tunis i Mallorca. 
 
Nº 274 (p. 208) 
14 de juny de 1348 
Carta escrita per les ciutats escoceses al magistrat de Bruges, on se cita el 
reialme  d’Aragó. 
 
Nº 357 (p. 276) 
20 de gener de 1375 
Decret del senat de Venècia pel qual s’instaura una taxa pels viatges a 
Mallorca i Flandes, un cop represos. 
 
Nº383 (pp. 324-325) 
17 de maig de 1380. 
Carta del comte Louis de Male anunciant a tots els mercaders estrangers 
residents a Flandes que els retira sa protecció i els convida a marxar del país, 
donades certes conspiracions i problemes polítics. 
 
Nº 390 (p. 329-330) 
15 de maig de 1382 
Louis de Male declara que no prendrà més sota la seva protecció als 
mercaders estrangers que comercien a Flandes. 
 
Nº 393 (p. 335) 
5 de desembre de 1382 
En una carta a la dieta de Stralsund, un diputat explica la mala situació en què 
es troben els mercaders estrangers a Bruges. 
 
Nº 405 (pp. 342-343) 
15 de gener de 1385 
Felip l’Ardit proclama la llibertat de comerç entre Flandes i la resta de nacions, 
excepte Anglaterra. 
 
Nº 415 (p. 353) 
15 de gener de 1387 
Felip l’Ardit mana als seus oficials que permetin una total llibertat  de comerç i 
navegació a tots els estrangers excepte els Anglesos. 
 
Nº 417 (p. 353) 
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28 de febrer de 1387 
El comte de Flandes assegura una total seguretat per a aquells mercaders 
estrangers que vulguin anar a la fira de Bruges. 
 
Nº 435 (p. 366) 
16 de juny de 1389 
Carta de privilegis als catalans.  
 
Nº 466 (p. 389-390) 
1395 
Sobre Jehan de Fontaines, mariner i mercader de certa nau de Catalunya, que 
fou intervinguda pel genovès Nikcolay de Risona. 
 
Nº 583 (pp. 478-479) 
Ca. 1410 
Ordenances de la moneda, que afecten als mercaders italians, del reialme 
d’Aragó i d’Anglaterra residents a Bruges. Regula els canvis fets a Bruges, a 
París, a Londres i a Itàlia i la Corona d’Aragó. A la darrera, les lletres de canvi a 
cobrar a Bruges, s’hauran d’expedir abans del primer dia de març, per ser 
pagades en moneda de Flandes. 
 
Nº 590 (p. 492) 
1411 
Llista de subscripcions al préstec fet a la ciutat de Bruges pels mercaders 
estrangers. Tal préstec fou per pagar l’expedició a Mondidier i s’elevà a poc 
més de 590 lliures. 
Els mercaders de Catalunya pagaren 80 lliures; Gènova i Venècia, 100; 
Florència i Luca, 50, etc. 
  
Nº 606 (p. 502) 
3 de juny de 1414 
Carta de privilegis otorgats pel duc Joan sense por als aragonesos.  
 
Nº 641 (p. 536) 
20 de novembre de 1419 
Salconduits entregats pel duc Felip el Bo als mercaders del reialme d’Aragó i 
ses pertinences, freqüentant les terres de Flandes. 
 
Nº 686 (p. 563) 
1427 
Sobre un vaixell ple de catalans que fou robat per genovesos. 
 
Nº 691 (p. 566) 
28 d’octubre de 1427 
Carta del senat de Venècia a Federico Contarini, capità de les galeres de 
Flandes, avisant del perill de certs vaixells catalans i biscaïns que amb permís 
dels reis de Castella i d’Aragó, volen viure a costa dels veïns. 
 
Nº 702 (p. 571) 
16 de febrer de 1431 
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Jean Doria, Julien Lomellino i Augustin Giustiniano han participat del préstec fet 
pels residents genovesos de Bruges a François Spinola per sa expedició contra 
els catalans. 
 
Nº 741 (p. 607) 
14 de desembre de 1434 
Tota la càrrega del vaixell de Barthélemi Bondenaro és descarregada a Eivissa, 
a causa d’una revolta. 
 
Nº 754 (pp. 617-618) 
23 de desembre de 1438 
La societat Joan de Llobera de Catalunya té una factoria a Bruges, amb la qual 
era empleat Joan Gregori que fou reemplaçat per Joan Claris. El primer 
demana que el segon es faci càrrec dels deutes de la factoria. 
 
Nº 803 (pp. 656-657) 
19 de setembre de 1443 
Bartolomeu Riba, mercader català, es troba pres a la presó de Bruges. 
 
Nº 873 (p. 698) 
21 d’octubre de 1448 
Una ordinança del duc Felip el Bo imposa una taxa de sis gros per lliura sobre 
tots els béns vinguts de la Corona d’Aragó cap a Flandes i viceversa. Pierre de 
Clavello refusa pagar-la per uns sacs de safrà, demostrant que han estat 
comprats a Gènova. 
 
Nº 894 (p. 714) 
31 de gener de 1450 
Cartes de Felip, duc de Borgonya abolint el dret de sis gros per lliura del valor 
de totes les mercaderies arribant de Catalunya a Flandes, o de Flandes a 
Catalunya, o pertanyents a súbdits del rei d’Aragó. 
 
Inventaire des Archives de la Ville de Bruges. Inventaire des chartes, T. V.409  
Nº 1051 (pp. 343-5) 
31 de gener de 1450 
Carta de Felip, duc de Borgonya, abolint el dret de 6 gros per lliure del valor de 
totes les mercaderies que arriben de Catalunya a Flandes , o que en surten de 
Flandes cap a Catalunya, o que són propietat dels súbdits del rei d’Aragó. Tal 
impost sorgí davant les queixes de dos burgesos de Bruges, la nau dels quals, 
amb sa càrrega, havia estat presa per catalans, així com una altra caravela del 
duc havia estat presa pels aragonesos. L’impost serviria per recuperar pèrdues 
sofertes, però davant les queixes dels mercaders catalans i la seva amenaça 
de deixar Bruges, el duc decideix eliminar-lo. 
 
Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne a Bruges vol. I: 1280-1550.410 
31 de gener de 1352 (p. 14) 
Louis de Male otorga salconduits als mercaders, mariners, i altres gents dels 
reialmes d’Aragó i Mallorca per anar a comerciar lliurement a Flandes. 
                                                 
409 Gilliodts-van Severen, 1878. 
410 Gilliodts-van Severen, 1901. 
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16 de juny de 1389 (pp. 19-21) 
Carta dels privilegis otorgats per Felip l’Ardit als mercaders del reialme d’Aragó. 
Salconduits pels mercaders i familiars i per les mercaderies per anar a 
comerciar a Flandes amb seguretat. Els patrons de les naus arribades a 
Flandes podran encarregar-se de posar ordre en els possibles disturbis que 
s’ocasionin entre els mercaders de la nació. Se’ls assigna un espai a Bruges, 
durant 50 dies des de l’arribada de les naus, on deixar les mercaderies per 
vendre o les comprades allà, així com un lloc on poder descarregar els vaixells 
amb tranquilitat. I també durant 50 dies podran vendre les mercaderies. 
 
24 de febrer i 4 d’agost de 1405 (pp. 21-22), (Capmany, II, p.205) 
Dues cartes dels cònsuls i mercaders catalans de Flandes als cònsuls del mar 
de Barcelona, sobre una nova normativa, perjudicial pels mercaders 
estrangers, publicada pel magistrat de Bruges el mateix any. Demanen que 
intercedeixin a favor dels mercaders catalans o es veuran obligats a abandonar 
Gant, Ieper i Bruges. També demanen cartes de recomanació del rei Martí a la 
comtessa de Flandes, i de les ciutats de Barcelona, València i Mallorca a les de 
Bruges, Ieper i Gand. 
 
3 de juny de 1414 (p. 22) 
Carta del duc de Borgonya Joan sense por, concedint a tots els mercaders del 
reialme d’Aragó la lliure circulació per negociar amb les terres de Flandes. En 
cas de guerra,tindran 40 dies per abandonar la regió. 
 
13 de gener de 1441 (pp. 25-26) 
S’estableix una taxa de 4 grossos per lliura a totes les mercaderies que 
provinguin de la Corona Aragonesa o surtin de Flandes cap allà. Tal taxa 
servirà per indemnitzar a Pierre van Campen i Laurent Noble, burgesos de 
Bruges, perjudicats pels corsaris d’Aragó, essent la seva nau, que partia de 
l’Esclusa cap a Catalunya, presa per aquests. 
 
29 de juliol de 1448 (p. 35) 
Litigi al voltant d’unes bales de draps d’Anglaterra entre Antoine de François, 
florentí, i el mercader català François Ximenes. 
 
12 de novembre de 1449 (pp. 38-39) 
Nicolau Albanel, mercader català, ha estat empresonat a Bruges per Bonnore 
Olivier. Els magistrats de Bruges deliberen sobre l’acusació.  
 
31 de gener de 1450 (pp. 40-42) 
Carte del duc de Borgonya Felip el Bo anulant la taxa de sis grossos per lliura 
sobre els béns arribats a Flandes de la Corona d’Aragó o partint cap a aquelles 
terres. La taxa, que es fixà en 4 grossos per lliura al 1441, però s’incrementà 
poc després a sis grossos ja que una altra nau havia estat presa pels mateixos 
corsaris. Però després d’estar pagant tal taxa durant cinc anys, els mercaders 
catalans i d’altres estrangers es queixaren. Des de Bruges es veia el seu 
comerç amenaçat ja que algunes galeres venecianes ja havien passat de llarg 
de l’Esclusa per arribar fins a Anvers. Es decideix pel bé de la ciutat i en 
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perjudici dels interessos privats del dos burgessos de bruges, abolir la taxa 
sobre les mercaderies. 
4 de setembre de 1452 (pp. 52-53) 
Litigi entre Andulo Lommelin, mercader de Gènova, i Bernat Salat, escribà de 
les galeres del rei d’Aragó, sota garantia de Saldoni Ferrer,mercader català. El 
primer demana una indemnització per certs danys patits. 
 
20 de març de 1453 (pp. 54-56) 
Litigi entre els valencians Pere Ximenes i el seu germà Francesc Ximenes, 
demandants, contra Loppe Yvaignos de la Renteria, mestre d’una nau 
espanyola que havia de fer certes escales que diversos problemes li impediren 
de fer. 
 
14 d’abril de 1455 (pp. 65-66) 
Saldoni Ferrer, i d’altres mercaders de la nació catalana són involucrats en un 
assumpte de préstec de diners. 
 
26 de juny de 1455 (pp. 67-68) 
Jehan de Sevilla, mercader espanyol, acusa a Julian Imperial, mercader de 
Gènova, d’haver comès pirateria sobre vaixells amb càrrega catalana. 
 
20 de març de 1456 (pp. 75-76) 
Carta d’Alfons, rei d’Aragó, mencionant una taxa sobre les mercaderies de la 
Corona d’Aragó a Flandes, en benefici de la capella dels mercaders catalans a 
l’església del Carme de Bruges. 
 
20 d’octubre de 1456 (pp. 76-77) 
Gerard Plouvier, burgés de Bruges i Saldoni Ferrer, mercader català, havent 
contractat una assegurança per a un vaixell que havia d’anar de Catalunya a 
l’Esclusa, acusen de frau al patró de la nau, Jacques Ribys de Columen. 
 
30 de juliol de 1457 (pp. 77-78) 
Pere Andreu, mercader català, assigna al mercader alemany Etienne Pulher 
una lletra de canvi en nom d’Antoni Franchez, mercader de Saragossa, i 
l’alemany es nega a pagar-la. 
 
30 de juny de 1458 (pp. 78-79) 
Pere Andreu, mercader català en nom de la nació de Catalunya, demana a 
Gérard Plouvier, burgés de Bruges i a Pere Joan de Corde, mercader català, el 
pagament d’un gros per lliura de les mercaderies que han dut des d’Aragó i 
Catalunya, per a la reparació de la capella de Nostra Senyora a l’església del 
Carme. 
 
30 d’abril de 1459 (pp. 81-82) 
Alguns mercaders venecians han fet carregar diverses mercaderies a la 
carraca conduïda pel català Tomàs Pujades, per dur des de Catalunya a 
Flandes. Un cop allà els venecians troben que les mercaderies no són en bon 
estat ni correctes i acusen al patró i al seu fiador, el també català Saldoni 
Ferrer. 
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11 d’agost de 1461 (p. 83) 
Saldoni Ferrer, mercader català fiador de Tomàs Riquardo, patró d’una carraca 
de Catalunya, és condemnat a pagar pel valor de certes mercaderies 
deteriorades als llogaters de l’embarcació. 
 
24 de juliol de 1466 (p. 89) 
Litigi entre Bernard, Joan i Hug Desmars, mercaders catalans, i certs 
mercaders italians. 
 
2 d’octubre de 1466 (p. 91) 
Referència per part de l’autor a les sentències civils de 1453-61, on es tracta 
l’empresonament de Saldoni Ferrer, cònsul dels catalans a Bruges. 
 
16 de maig de 1467 (p. 92) 
Sobre una taxa de ducats d’Espanya en què se citen els catalans. 
 
21 de novembre de 1467 (pp. 95-97) 
El català Pere Andreu exerceix d’àrbitre en un litigi entre mercaders espanyols i 
italians. 
 
9 d’abril de 1470 (p. 107-108) 
Pere de Perandre, mercader de Casp a l’Aragó és acusat per un burgés de 
Bruges, a causa d’unes bales de pebre. 
 
11 de maig de 1470 (p. 108) 
Nicolau Bertram,mercader de Catalunya, ha venut a François Guerart una 
quantitat de sofre pertanyent a Baltasar de Casesaige, mercader català, que el 
segon es nega a pagar. 
 
10 de gener de 1485 a 27 de maig de 1501 (pp. 124-130) 
Decisió presa pel rei Ferran de Castella, etc.  respecte a la jurisdicció i drets 
dels cònsuls de les nacions d’Aragó i de Biscaia de la vila de Bruges. Diego de 
Soria, gobernador de Burgos, demana un consulat com el de València o 
Barcelona. 
 
23 de març de 1485 (pp. 133-135) 
Rodrigo Catalan, veí de Burgos, ha estat pres a Bruges i necessita ajuda. 
 
10 de maig de 1487 (pp. 137-139) 
Judici dels magistrats de Bruges respecte a l’acusació dels cònsuls d’Espanya 
contra els de Catalunya, respecte el dret d’avaries. Els primers reclamen 
aquest dret al mercader català Joan Pasqual, però els mercaders catalans no 
l’han de pagar si no a la seva nació. 
 
14 d’abril de 1488 (pp. 139-140) 
Carta del rei Ferran de Castella, etc. en relació als problemes entre els 
mercaders i cònsuls dels seus diversos estats residents a Bruges, mantenint-ne 
la seva autonomia. 
 
30 de juny de 1488 (pp. 141- 142) 
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Maximilià d’Àustria i Felip el Bell conviden als mercaders estrangers, entre ells 
els d’Aragó i Catalunya, a deixar Bruges per fixar sa residència a Anvers, 
gaudint dels mateixos privilegis. 
 
16 d’agost de 1488 (p. 142) 
Carta de salconduit lliurada per Maximilià i Felip als mercaders d’Espanya, 
Aragó, Sicília i totes les altres terres del rei de Castella. Aquests podran fer 
negocis a les terres de Flandes rebels contra Maximilià sense problemes a 
causa dels conflictes. 
 
1 de setembre de 1493 (pp. 163-167) 
Carta de privilegis amb 26 articles otorgats pel magistrat de Bruges als cònsuls 
i súbdits de la nació d’Aragó i Catalunya, desitjant que aquests retornin a 
Bruges. Entre d’altres assumptes es fa menció als draps d’Anglaterra, de 
Courtray, Menin, Wervicq i Poperinghe. 
 
20 d’agost de 1500 (pp. 197-198) 
Litigi entre la flota d’Espanya i el mercader de la nació d’Aragó Baltasar Fave, a 
causa de certes bales de llana del darrer carregades als vaixells dels primers. 
 
14 de març de 1504 (pp. 210-214) 
Carta dels Reis Catòlics als cònsuls de Castella i Biscaia a Flandes. Es 
menciona a Joan Català. 
 
17 de juliol de 1513 (pp. 226-227) 
El pintor Albert Cornelis demanda al català Rodrigo Cathelaen, a qui li ha 
comprat 176 lliures de blau d’atzur que troba de mala qualitat. 
 
28 de juliol de 1515 (pp. 230-240) 
Sobre el dret d’avaries entre les nacions de Biscaia, Gènova i Florència. Els 
implicats fan menció  una sentència de l’any 1427 en profit dels mercaders de 
Catalunya. 
 
5 de maig de 1522 (pp. 258-270) 
Carta dels Reis Catòlics en relació a la petició del gobernador de Burgos de 
tenir un consulat com el de València o Barcelona. 
 
6 d’agost de 1529 (p. 280) 
Litigi de Jean Rake contra Tomàs de Pedralbes, a causa d’un incendi que ha 
fet malbé la casa del primer i el creu provocat per un forn defectuós de la casa 
del segon. 
 
15 de juny de 1530 (pp. 282-284) 
Es funda el consulat de Navarra a Bruges. Es fa menció als seus privilegis, que 
seran similars als d’altres nacions estrangeres, emtre elles, la d’Aragó i 
Catalunya. 
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8 de juliol de 1530 (p. 284) 
Francisque de Valladolid, en nom dels cònsuls d’Espanya, Aragó i Biscaia 
exposa que una decisió presa al 1522 sobre el carregament de la llana, no 
s’havia observat, havia quedat sense sanció, i la reclama. 
 
25 de novembre de 1542 (p. 323) 
Jehan de la Mate, mercader de la nació d’Aragó cedeix a Fernande Couriel, 
mercader d’Espanya, dues pòlices d’assegurances sobre bales de llana. 
 
 
2- TRANSCRIPCIONS 
 
Tortosa, 1462 
Actes del judici a un jueu per haver trencat un gravat del davallament. 
Arxiu Episcopal de Tortosa.  
 
Et primo li sonch mostrat lo dit paper pintat del dit dessus devalament de la 
creu si era aquell lo qual ell tes ha donat al dit infant de na Johana fornera sus 
dita et dix que aquell era just don savie hagut ell co lo dit paper et dix que sta 
en xortar que dimarts per passar ell tots stant a la porta del forn de la plaça veu 
que lo fill maior den Corlani Juheu se abaxa ha al dit paper que jahia en terra e 
orfkm? lo e miral e portal de continent a la taula de la sua botiga que es den 
Guillem mari forner eren son germa del dit corlani e altres juhes los quals al 
presens [...]no li acordetem qui eren per de xenivet que lach mostrat als altres 
juheus lo dit paper squinsat sonch lancat en terra per lo dit cornalin quil pers de 
terra dimpero sap si lo havie squexat lo dit corlani o los altres juhes per ell tots 
ans e ps lo com lo veu trencat Per dix al dit juheu mals si es degolat et per que 
las trencat que la figura de Nostre Senyor es [...] dit juheu dix en cara si es 
degolat e que par a tu si hom trobre de esquexar ho Per axi ell tes portal sen lo 
dit paper del terra Juch si lo dit juheu ni los altres juhes digueren nengunes 
paraules en menspreu de la fe et dix que no ... 
 
 
AHPB : assegurances marítimes. 

1. (165/91): Antoni Vilanova. Llibre d’assegurances. (de 12 oct. 1436 a 30 
des. 1446) 

1.1. Fol. 13v: a dilluns 18 de maig de 1439.  
Semblant seguretat de les altres segons les novelles ordinacions posen los 
honests en Miquel Bosser et Johan Pasqual mercaders ciutadans de 
Barchinona en nom et per part den Nicholau de driel mercader de bruxelles 
et Johan de driel mercader habitant en Barchinona nabot seu dels quals 
permetten que hauran agradable et ferm sots obligacio de lurs bens sobre 
set bales de mercaderia et capells de diverses shorts les quals se son 
carregades en lo port de la Sclusa en Flandres per en Berenguer Fortuny 
mercader habitant en Bruges o altre per ell sus la galera den Luis Servent 
consignades en Barchinona als dits Miquel Bosser et Johan Pasqual 
signades de tal senyal o marcha costem. 
Comensa lo risch et perill de continent que foren juns carregades les dites 
bales en la dita galera et dura xo fins fahent qualsevol girades a voluntat del 
dit patro la dita galera sia juncta en la playa de la mar de Barchinona et les 
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dites bales sien descarragades en terra ab bon salvament. Entes empero  et 
declarat que si en les dites robes si era segyt os segynt  algun dan e cas ço 
que deus no vulla et los dits asseguradors covendria pagar les quantitats 
asegurades aquelles hagen et sien tenguts a pagar als dits Miquel et Johan 
Pasqual. 
 
1.2. Fol. 52r: a dilluns 11 de desembre de 1441.  

      Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Miquel  Bosser                        
mercader  ciutada de Barchinona sobre V bales de nº 7/8/13/16/17/ de teles 
pellissera et VI tonells de fulla de fferra negra stanyada I tonell de fill de fferra I 
tonell de ganivets II tonells de fil de ballesta et altres qualsevol robes et 
mercaderies les quals se son carragades os deuen carregar per en Berenguer 
Fortuny mercader habitant en Bruge o altre per ell sus la galera den Pera de 
Prexana en lo port de la Sclusa en Fflandres consignades en Barchinona al dit 
Miquel Bosser et en Nicholau Pasqual. Comença lo risch et perill de continent 
que les dites robes foren o han carragades fins la dita galera e dura tots temps 
fins faheren qualsevol girades a voluntat del dit patro la dita galea sia juncta en 
la playa de la mar de Barchinona et les dites robes sien descarragades en terra 
ab bon salvament. Entes empero e declarat que en les dites robes lo dit Miquel 
Bosser ha la meytat e per aquella sua meytat sa fa assigurar et son senyades 
daquest senyal. 
 

1.3. Fol. 56r: a dilluns 19 de febrer de 1442.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Miquel Bosser mercader 
ciutada de Barchinona sobre vuyt bales en les quals ha sexanta quatre draps 
les quals se son carregades os deuen carregar per lo dit Miquel Bosser o altre 
per ell en la present ciutat de Barchinona. Sus lo Balaner den Melchior Mates 
per portar aquelles a Palerm de la Ila de Sicilia consignades en luis solsona. 
Comença lo risch e perill de continent que les dites bales foren o han 
carregades sus lo dit Balaner. E dura tots temps fahent qualsevol girades a 
voluntat den dit patro carregant et descarregant en qualsevulla lloch lo dit 
Balaner sia junct en Palerm e les dites bales sien descarregades en terra ab 
bon salvament. 
 

1.4. Fol. 57v: a dimecres 7 de març de 1442.   
 Semblant seguretat de les altres posa lo honest en P. de niubo mercader 
habitador del castell de Caller sobre tres cofrens plens de roba moble de casa 
ço es vanoves lansols draps de ras axorlo catiffas tovalles tovallons et una bota 
plena de mancers   de cuyna ço es olles de coura calderes conques plats de 
stany et altra diversas aynes VIII panesos VIIII lanses de xares les quals robes 
se son carragades per lo dit P. de niubo sus la barche de Johan merines de 
proni de la vila de orio del regna de Castella per portar aquellas en Castell de 
Caller. Comensa lo risch et perill de continent que foren carregades et dura tots 
teps fahent qualsevol  girades a voluntat del dit patro la dita barche sia juncta 
en Castell de Caller et les dites robes sien descarragades en terra ab bon 
salvament. 
 

1.5. Fol. 59r: divendres 16 de març de 1442.   
Semblant seguretat de les altres posa en Peret de Jet habitant en la vila de 
Bruge sobre quatre tonells farratalla quatre tonells merceria I caxa draps de 
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pinzell I banasta I costera les quals robes son senyades da tal senyal 
Jesuchristus les quals robes se son carragades en lo port de la Sclusa en 
Fflandres sus la galea del honest en Pera de Prexana per portar aquelles en 
Barchinona. Comensa lo risch e perill de continent que les dites robes et 
mercaderies foren carragades sus la dita galea e dura tots temps fahent 
qualsevol girades a voluntat del dit patro carregant e descarregant en 
qualsevulla loch la dita galea sia juncta en la playa de la mar de Barchinona et 
les dites robes et mercaderies sien descarragades ab bon salvament. 
 

1.6. Fol. 96v: dissabte 22 d’agost de 1444.   
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Raffel Oller mercader 
ciutadà de Barchinona en son nom ¿? Sobre             de ametlla en los quals 
ha          quintals de la dita ametlla los quals se son carregats per en Johan 
Claus mercader ciutada de la dita ciutat sus la galea del honest en Pius 
Setonti mercader ciutada de la dita ciutat per portar aquells en la Enclaterra 
consignats an Johan Vila mercader en Englaterra comença lo risch et perill 
de continent que les dites sachs de ametlla foren carregats sus la dita galea 
et duts tots temps fahent qualsevol vias et girades a voluntat del dit patro 
carregant et descarregant los dits sachs de ametlla sian juncts en la Sclusa 
de Flandes et descarregats en terra ab bon salvament. 

 
 

1.7. Fol. 118r: dilluns 29 de novembre 1445.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Miquel Bosser mercader 
ciutadà de Barchinona sobre sinch bales en les quals ha quoranta hun 
draps de lana de diversos colors de la terra les quals se son carregades os 
deuen carregar per lo dit Miquel Bosser o altre per ell en la playa de la mar 
de Barchinona sus la nau den Bernat olma de Barchinona per portar 
aquellas a Palerm de la Ila de Sicilia consignades an Johan de canyelles an 
Palerm. Comensa lo risch e perill de continent que les dites bales foren o 
seran carregades sus la dita nau et dura tots temps fahent qualsevol vias e 
girades a voluntat del dit patro carregant e descarregant en qualsevol loch o 
lochs la dita nau sia juncta en Palerm e les dites bales de draps sien 
descarregades en terra ab bon salvament. 
 
 
2. (165/92): Antoni Vilanova. Tercius liber securitatum. (de 26 d’abril de 

1453 a 1 de març de 1457) 
2.1. Fol. 21v: dilluns , 1 d’octubre de 1453.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Marti Polzema formenter 
ciutada de Barchinona com apercurador den Gasspar Muntmany et Pere 
Ruvira mercaders ciutadans de Barchinona e en nom e per part de aquells 
dels quals permet que ho hauran agradable et ferm sots obligacio de sos 
bens sobre trenta sinch bals de fil de Burgunya VII costals de radassa 
senyat tot de tal senyal        pesen         les quals se son carregades os 
deuen carregar en la playa de la mar de Barchinona per lo dit Marti (¿?) 
 
2.2. Fol. 61r-v: dimecres 2 d’octubre de 1454.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere agusti alba 
mercader ciutada de Barchinona sobre hun quart de setzena lo qual ha et 
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haver den  comunament et per induys sobre la nau patronajada per en P. 
sant pol de Ba[rchinona] lo qual quart costa CXXIII lliures XVI sous IIII 
diners E la qual nau novament ha feta et construhida en la playa del arenal 
de la mar de Barchinona. E mos sobre les personas et dos stlas lo hun 
appellat Jacme de nastone de Brahms laltre appellat Anthoni de nastone de 
munt de barques los quals son et naveguen ab la dita nau. Comença lo 
risch del dit quart sus lo buch de la dita nau de continent que haura fent vela 
en la playa de la mar de Barchinona per anar en lo port de la Sclusa en 
Fflandres. E lo risch dels dits dos stlas de continent que la dita nau haura 
feta vela en la dita playa. E dura tots temps fins anant sia juncta en lo dit 
port de la Sclusa. E aquí furta la  primera   ancora haura stat per spay de 
XXIIII hores Entes empero et declarat que no son tenguts los asseguradors 
a mort natural dels dits stlas ne a fuyta de aquells. 
 
2.3. Fol. 67r: novembre 1454.  
Semblant seguretat de les altres posan los honests en Bernat e Francesch 
de Junyent mercaders ciutadans de Barchinona sobre sexanta set botes 
plenes de Tinyama carregades part en nom de Tinyama e part en nom de 
sabons les quals se son carregades os deuen carregar en la playa de la mar 
de Barchinona per lo dit Bernat de Junyent sus la nau den                          
per portar aquellas en Fflandes en lo port de la Sclussa. Comensa lo risch e 
perill de continent que les dites botes de tinyama part carregades o 
carregaderes en [part] de tinyama e part en nom de sabons foren o han 
carregades sus la dita nau. E dura tots temps anant stant carregant e 
descarregant en qualsevol loch o lochs e fahent qualsevol vies e girades 
fins    la dita nau sia juncta en Fflandes en lo dit port de la Sclussa e les 
dites botes de tinyama sien descarregades en terra ab bon salvament ¿?  
que per raho com en  lo dit carregament diu part de sabons nols sia fet 
premdis o derogat ne questio alguna per los asseguradors devall scrits en 
les quantitats devall assegurades ço tot sia tinyama e no sabons. 
 
2.4. Fol. 127v: dissabte 5 de juny de 1455.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Johan stola mercader 
ciutada de Barchinona sobre IIII bales de lana vernins......   carregades os  
deuen carregar en Mittenburch o altre carregador de Fflandres per en 
Saldoni Fferrer mercader, etc. etc.   
 
2.5. Fol. 142r: dijous 23 de desembre de 1456. 
Semblant de les altres posa en Francesch tescarte draper en nom e per part 
den Pere cirera mercader de la vila de Solsona del qual permet quen haura 
agradable et ferm sots obligacio de tots sos bens sobre vuit draps de 
Solsona IIII sachs de gotzema III peces de teles certes cardes e bonets e 
altres robes les quals robes e mercadaries son stades carragades per lo dit 
P. cirera o altra per ell sus la galea den Johan buger tora quis vulla la 
patroneig per portar aquellas a Hora. Comensa lo risch e perill de continent 
que les dites robes foran o han carragades en dita galea e dura tostemps 
anant stant carragant e descarragant e la dita galea sia juncta a Hora e les 
dites robes sien descarragades en terra ab bon salvament. E per semblant 
prenen lo risch e perill sobre lo prehit de les dites robes en qualsevol robes 
e mercadaries fos sinsat o sobre les dites robes matexes encars que no 
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concrectassen. Comensa lo risch de continent que lo dit perleher ha 
carragat en dita Galea e dura tostemps anant stant en qualsevol loch o 
lochs carragant e descarragant e la dita galea sia juncta en la playa de la 
mar de Barchinona e les dites robes seran descarragades en terra ab bon 
salvament. 
 
3. (165/93): Antoni Vilanova. Quartus liber securitatum. (de 4 de març de 

1457 a 21 de maig de 1460) 
 
3.1. Fol 10v-11r: dijous 23 de juny de 1457.  
Les personas davall scrites per parts entre ellas e en Copi Matis mercader 
Flamench habitant en Barchinona en nom seu propri et en nom et per part 
den Gerard Plenier mercader del qual permet que ho haura agradable et 
ferm sots obligacio de tots sos bens sobre VIII carregues de baladi e IIII 
carregues de pebra les quals se son carregades  os deuen carregar en la 
playa de la mar de Barchinona per lo dit Copi Matis o altre per ell fins la 
Galea den Johan Barenguer tosora de Barchinona quis vulla la patroneig 
per portar aquellas en lo port de Sclusa en Flandres consignades a Gerard 
Planier ciutada de Bruges. Comensa lo risch e perill de continent que les 
dites robes e mercadaries foren carragades sus la dita Galea E dura 
tostemps anant stant carragant e descarragant en qualsevol loch o lochs e 
fahent qualsevol vias e girades  fins atant la dita Galea sia juncta en lo dit 
port e  les robes e mercadarias seran descarragades en terra ab bon 
salvament declarat que empero que si cars algun si segma so que deu no 
vulla que haiam a respondre al dit Copi matsis. 
 
3.2. Fol. 22v: divendres 14 d’octubre de 1457.  
Semblant seguretat de les altres posen los honests en Ffrancesch e Pere de 
Junyent mercaders ciutadans de Barchinona sobre XXIIII bales ametlo        
les quals se son carregades os deuen carregar dexabea per en Johan 
amalrich mercader o altre per ell en nom e per part dels dessus dits sus la 
nau de la banda par Johan [...] per portar aquellas a Mettelburch o a la 
Sclusa en Fflandres consignades an Gerard Plenier mercader de Bruges. 
Comença lo risch e perill de continent que les dites robes e mercaderies 
foren o seran carregades sus les dites nas o qualsevol de aquellas E dura 
tots temps fint atant aquellas sien juncta o junctas a Mitelburch e o a la 
Sclusa e les dites robes e mercaderias sian descarregades en terra ab bon 
salvament. 
 
3.3. Fol. 31r: dilluns 2 de gener de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posa en Pere Cirera mercader de la vila de 
Çolsona sobre una caxa un tonell duas bales hun balo en que ha 
canamasseria merceria teles e draps de lana et altres qualsevol robes e 
mercaderias les quals se son carregades os deuen carregar en lo Port de la 
sclusa en Fflandres per Gerard Plenir mercader flamench o altre per ell sus 
la galea den Johan Berenguer tora quis vulla la patroneig per portar 
aquellas en Barchinona consignades en Barchinona o per lo cami a 
Fflasgernans flamench. Comença lo risch e perill de continent que les dites 
robes e mercaderias foren o seran carregades sus la dita galea e dura tots 
teps fins atant la dita galea sia juncta en la playa de la mar de Barchinona. E 
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les dites robes e mercaderias seran descarregades en terra ab bon 
salvament. 
 
3.4. Fol. 31v: dilluns 2 de gener de 1458.  
Les personas davall scrites per part e entre ellas et en Copin Matis 
mercader flamench resident en Barchinona en nom seu propri e en nom e 
per part de tots sos companyons dels quals permet que ho haura agradable 
e ferm sots obligacio de tots sos bens sobre XIIII bales rova III caxes 
merceria V tonells merceria III bales teles de tapisaria VI carratells de fil de 
ballesta e uns orguens e altres quals sevol robes e mercaderias les quals se 
son carregades os deuen carregar en lo port de la Sclusa en Fflandres per 
en Gerard Plenier mercader flamench o altre per ell sus la galea den Johan 
Berenguer Tora quis vulla la patroneig per portar aquellas en Barchinona. 
Comença lo risch et perill de continent que la dita galea haura feta vela en lo 
dit port de la Sclusa E dura tots temps fins atant la dita galea sia juncta en la 
playa de la mar de Barchinona E les dites robes et mercaderies seran  
descarregades en terra  ab bon salvament declarat empero que si res sen 
havia a pagar que de tot na haian arespondre al dit Copi Matis. 
 
3.5.  Fol. 68r-v: dilluns 21 d’agost de 1458. 
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere Font draper ciutada 
de Barchinona en nom e per part den Gerard Planier mercader resident en 
Bruges del qual permet que ho haura agradable e ferm sots obligacio de 
tots sos bens sobre III caxas III botes III carratells II peripas una madera tot 
de diverses mercerias les quals se son carregades en lo port de Aramuda o 
Aramuha en Irlanda per lo dit Gerard Plenier o per qualsevol altre persona 
en nom daquell sus la nau de Jacobo morisi venecia o quis vulla la 
patroneig per portar aquellas en Cadis del Regna Castella. Comença lo 
risch et perill de continent que les dites robes et mercaderias foren 
carregades sus la dita nau E dura tots temps anant stant carregant et 
descarregant en qualsevol loch o lochs fins atant la dita nau sia juncta a 
Cadis e les dites robes e mercaderias seran descarregades en terra ab bon 
salvament declarat empero que si res sen havia a pagar que de tot na haian 
a respondra al dit Pere Font.  
 
3.6. Fol. 70r: dissabte 2 de setembre de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Bernat de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona com aperenrador del honest en Ffrancesch 
de Junyent mercader ciutada de la dita ciutat e en nom e per part daquell 
del qual permet que ho haura agradable e ferm sots obligacio de tots sos 
bens sobre aquella setzena la qual lo dit Ffrancesch de Junyent 
comunament e per induis ha o han den en Gota aquella nau appellada 
Sancta Maria e Sant Jordi del honest en Thomas Pujada la qual novament 
ha feta e construhida en la vila de Blanes la qual nau ara es en la playa de 
la mar de Barchinona e la qual deu volent ha anar en lo port de la Sclusa e 
a Madelburch corrent los asseguradors lo risch et perill de la dita setzena 
sus lo buch de la dita nau. Comença lo risch et perill de la dita setzena de 
continent que los asseguradors hauran fermada la present seguretat E dura 
tots temps anant stant carregant e descarregant en qualsevol loch e lochs e 
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fahent qualsevol vias e girades fins atant la dita nau sia juncta en los dits 
ports e aquí surta la primera aurora haura stat per spay de XXIIII horas. 
 
3.7. Fol. 71r: dimarts 12 de setembre de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posan los honests en Thomas Pujades 
patro de nau ciutada de Barchinona sobre aquellas          setzenas les quals 
lo dit Thomas pujades ha et haura den comunament et per induys sus la 
nau sua appellada Santa Maria e Sant Jordi la qual de present deu volent 
deu anar e navegar en lo port de la Sclusa o Mitenburch corrent los 
asseguradors lo risch et perill sus lo buch de la dita nau. Comença lo risch 
et perill de continent que los asseguradors hauran fermada la present 
seguretat E dura tots temps anant stant carregant e descarregant en 
qualsevol loch o lochs e fahent qualsevol vias et girades fins atant la dita 
nau sia juncta en los dits ports de la Sclusa o Mitenburch e aquí surta la 
primera aurora haura stat per spay de XXIIII hores Entes empero e declarat 
que si res los asseguradors havien a pagar de la present seguretat ço que 
deu no vulla que de tot na haian a respondra al honest en Francesch de 
Junyent o a son percurador e aço per parts entre los dits asseguradors e 
Thomas pujades expressament convengut et empres. 
 
3.8. Fol. 71v: dijous 7 de setembre de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posan los honests en Bernat et Pere de 
Junyent mercaders ciutadans de Barchinona sobre lo buch de la nau del 
honest en Thomas pujades appellada Santa Maria e Sant Jordi la qual ara 
es en la playa de la mar de Barchinona e aço per interes de I cambi de mil 
scuts ffilipins los quals lo dit Thomas pujades e Johan pujades germans 
deuen pagar e complir a Bruges o a Mitenburch segons consta per carta 
feta en poder den Anthoni Vilanova notari a VI dies del present mes de 
setembre. Comença lo risch e perill de continent que los asseguradors 
davall scrits fermaran la present seguretat E dura tots temps anant stant 
carregant et descarregant en qualsevol loch o lochs e fahent qualsevol vias 
e giradas fins atant la dita nau  sia juncta en lo port de la Sclusa o de 
Mittenburch viatge no mudat e aquí surta la primera aurora haura stat per 
spay de XXIIII hores. 
 
3.9. Fol. 73r: dimarts 12 de setembre de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere Font draper ciutada 
de Barchinona sobre L costals darros los quals se deuen carregar en la 
playa de la mar de Valencia per en Bernat salvador o altre per ell sus la nau 
del honest en Thomas pujades quis vulla la patroneig per portar aquellas en 
lo port de la Sclusa o Mittenburch. Comença lo risch et perill de continent 
que los dits arros e altres qualsevol robes e mercaderias seran carregades . 
E dura tots temps anat stant carregant e descarregant en qualsevol loch o 
lochs fahent qualsevol vias e giradas fins atant la dita nau sia juncta en los 
dits ports de la Sclusa o Mittenburch e los dits arros sien descarregats en 
terra ab bon salvament. 
 
3.11. Fol. 79r: dissabte 14 d’octubre de 1458.  
Semblant seguretat de les altres posa en Johan Muter Bru mercader ciutada 
de Barchinona en nom e per part den Johan cots mercader del qual permet 
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que ho aura agradable e ferm sots obligacio de sos bens sobre qualsevol 
robes e mercaderies les quals se son carregades os deuen carregar part en 
la playa de la mar de Valencia e part en Alacant per lo dit Johan cots o altre 
per ell sus la nau del honest en Thomas puyades o quis vulla le patroneix 
per portar aquelles en lo port de la Sclusa en Fflandes e o en Mitenburch. 
Comensa lo risch e perill de continent que les dites robes e mercaderies 
foren carregades sus la dita nau E dura tots temps anat stant carregant e 
descarregant en qualsevol loch o lochs e fahent qualsevol vies e girades 
fins atant la dita nau sia juncta en qualsevol loch dels dits ports e les dites 
robes e mercaderies seran descarregades en terra ab bon salvament. 

 
3.12.  Fol. 94v: divendres 2 de març de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Johan Stela mercader 
ciutada de Barchinona sobre vint bales de roga e duas bales de vernyns 
que son XX pecas e hun gars de Bruges les quals se son carregades os 
deuen en lo port de la Sclusa en Fflandres o a Mitenburch o en quals 
carregadors axi del Comptat de Fflandres com de la senyoria del duch de 
Burgunya per Girard Plenier o altre per ell sus la nau del honest en Thomas 
Pujada quis vulla la patroneig per portar aquellas en Barchinona. Comença 
lo risch e perill de continent que les dites robes e mercaderias foren o seran 
carregades sus la dita nau. E dura tots temps fins sia juncta en la playa de 
la mar de Barchinona. E les dites robes e mercaderias seran descarregadas 
en terra ab bon salvament declarat empero si la dita nau no havia 
carragades les dites robes en tal cars haran  a restituir  la seguretat. 
 
3.13. Fol. 95r: divendres 16 de març de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Copi matis mrcader 
Flamench habitant en Barchinona sobre XXV bales roga III tonells merceria 
e altres robes e IIII caxas merceria IIII fardells canem pentinat una bala 
tapiceria III borns de roure de Fflandres les quals robes e mercaderias sa 
son carregadas os deuen carregar en qualsevol carregador axi del comtat 
de Fflandres com de la senyoria del duch de Burguya per Gerard plenier o 
altra per ell sus la nau del honest en Thomas pujades quis vulla la patroneig 
per portar aquellas en Barchinona. Comença lo risch e perill de continent 
que les dites robes et mercaderias foren  o seran carregadas sus la dita 
nau. E dura tots temps fins atant la dita nau sia juncta en la playa de la mar 
de Barchinona e les dites robes et mercaderias seran descarregades en 
terra ab bon salvament. Entes empero e declarat que lo dit Copi matis fa la 
dita seguretat per si propri per la meytat que ha en les dites robes e 
mercaderias.  

 
3.14. Fol. 95v: dimarts 20 de març de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa en Johan de Colunya mercader 
ciutada de Barchinona sobre XVI bales de roga una bota en que ha barrets 
e una caxa perpons e altres robes les quals robes e mercaderias se son 
carregades os deuen carregar a Mitenburch o en qualsevol carregador de la 
senyoria del duch de Burgunya sus la nau de Thomas Pujada quis vulla la 
patroneig per Copin de hont mercader de Bruges per portar aquellas en 
Barchinona. Comença lo risch et perill de continent que les dites robes e 
mercaderias foren o seran carregades sus la dita nau. E dura tots temps fins 
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atant la dita nau sia juncta en la playa  de la mar de Barchinona. E les dites 
robes e mercaderias seran descarregadas en terra ab bon salvament 
declarat empero que si les dites robes e mercaderias no seran carregades 
en la dita nau que los asseguradors haian a restituyr lo preu que rehebut 
hauran de la present seguretat pus bastas a la seguretat. 
 
3.15. Fol. 95v:  dimarts 20 de març de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere Font draper ciutada 
de Barchinona com administrador de la botiga de draperia la qual es en la 
ciutat de Barchinona en lo carrer de la mar sobre quatre bales roga una bala 
draps de Bruges les quals robes e mercaderias se son carregades os deuen 
carregar a Medelburch o en qualsevol carregador de la senyoria del duch de 
Burguya per en Gerard Plenier o altre per ell sus la nau den Thomas 
pujades quis vulla la patroneig per portar aquellas en Barchinona. Comença 
lo risch et perill de continent que les dites robes et mercaderias foren o 
seran carregades fins la dita Nau. E dura tots temps fins atant la dita nau sia 
juncta en la playa de la mar de Barchinona. E les dites robes seran 
descarregades en terra ab bon salvament declarat empero que si les dites 
robes nos carrecaven que los asseguradors haian a restituir la seguretat 
que rehebuda haurien. 
 
3.16. Fol. 97v: dilluns 9 d’abril del 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa en Pere Joliol cuyrasser ciutada de 
Barchinona sobre una caxa e un coffre plens de merceria dues miges pecas 
de drap fi de lana III peças tela dalamanya e specers et altres robes et 
mercaderias les quals se son carregades os deuen carregar en la playa de 
la mar de Barchinona per lo dit P. Joliol o altre per ell sus lo dit Balaner del 
dit Fe muntinama per portar aquellas en la vila del Alguer. Começa lo risch 
et perill de continent que les dites robes et mercaderias foren o seran 
carregades sus lo dit balaner. E dura tots temps fins atant sia junct en la dita 
vila del Alguer e les dites robes et mercaderias seran descarregades en 
terra ab bon salvament. 
 
3.17. Fol. 98v: dimecres 11 d’abril de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa Nanthoni Fferrer mercader de la vila 
del Alguer sobre una bala de draps en que ha IIII draps III flassades blaves 
de borra una vela duas caxas en que ha VI peças tela dalamanya I drap de 
ras dos cobribanchs XLVI canes tela de verdu e altres robes e mercaderias 
les quals se son carregades en la playa de la mar de Barchinona per lo dit 
Anthoni Fferrer o altre per ell sus la Calandra den P. oliver per portar 
aquellas en la vila del Alguer. Comença lo risch et perill de continent que les 
dites robes et mercaderias foren o seran carregades sus la dita Calandra. E 
dura tots temps fins atant la dita Calandra sia juncta en la dita vila del Alguer 
e les dites robes e mercaderias seran descarregades en terra ab bon 
salvament. 
 
3.18. Fol. 101v: divendres 27 d’abril de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Ffrancesch de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona sobre aquella setzena la qual lo dit 
Ffrancesch de Junyent comunament e per induys ha e haver deu en tota 
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aquella Nau appellada Sancta Maria e sant Jordi la qual lo honest en 
Thomas pujada poch dies ha feta e construhida en la vila de Blanes e la 
qual Nau segons se diu fou stimada per los honests Consols de la mar de 
Barchinona per lo viatge en lo qual vuy es es les perts de Fflandres o de 
Mittenburch corrent los asseguradors lo risch et perill de la dita setzena sus 
lo buch de la dita Nau. Comença lo risch et perill de continent que la dita 
Nau haura feta vela a Mittenburch. E dura tots temps fins atant la dita Un sia 
juncta en la playa de la mar de Barchinona e aqui surta la primera aurora 
haura stat per spay de XXIIII hores. 
 
3.19. Fol. 105r: dimarts 5 de juny de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa en Gabriel Gallard mercader de la vila 
de perpinya en nom seu propri e en nom e per part den Berenguer Terraça 
mercader de Mallorques del qual permet que ho haura agradable et ferm 
sots obligacio de sos bens sobre setza bales de canamasseria e fils de 
Burguya una caxa plena de tela prima e fils de donarda. Item un balo de 
travassers de lit. Item III carregues fonells de portadores les quals robes et 
mercaderias se son carregades en lo Port de Copliure per lo dit Gabriel 
gallard o altre per ell sus la Segena den Ffelip pujol de Roses quis vulla la 
patroneig per portar aquellas a Mallorques. Comença lo risch et perill de 
continent que les dites robes et mercaderias foren ca sus la dita Segena e 
dura tots temps fins atant la dita Segena sia juncta en Mallorques et les 
dites robes et mercaderias  seran descarregades en terra ab bon salvament 
declarat empero que si cars algu si seguia ço que deu no vulla que de tot na 
haian a respondra al dit Gabriel gallart. 
 
 
3.20. Fol. 112v: divendres 20 de juliol de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa la dona na Ffrancina muller den Pere 
roig        mercader sobre duas caxas merceria de diverses sorts I balo en 
que ha IIII peças telas alamanya I peca drap de stopa una flassada cardada 
I costal truyella I canter mel e altres diverses robes e mercaderias les quals 
se son carregades per la dita dona o altra per ella en la playa de la mar de 
Barchinona per portar aquellas en la vila del alguer sus la Calavera den 
Ffranci Fferrer quis vulla la patroneig. Comença lo risch et perill de continent 
que las ditas robes e mercaderias seran carregades sus la dita Calavera. E 
dura tots temps fins atant la dita Calavera sia juncta en la vila del Alguer e 
les dites robes et mercaderias seran descarregadas en terra ab bon 
salvament. 
 
3.21. Fol. Solt (123-124): dimecres 26 de setembre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa en Miquel seyol mercader ciutada de 
Barchinona sobre lo buch de la nau appellada sant crispofol de la qual es 
capita en Johan Bernat de marmion e aço per interes de hun cambi de M 
scuts filips los quals lo dit honest en Johan Bernat de marmion ha a pagar e 
complir a Bruges o a Mitenburch segons constat per novas cartas fetas en 
poder den Anthoni Vilanova notari. Comença lo risch et perill de continent 
que la dita Nau haura feta vela en lo Port de la vila de sant Ffeliu de guixolls 
a on vuy es. E dura tots temps anant stant carregant e descarregant en 
qualsevol loch o lochs e fahent qualsevol vias e girades fins atant la dita 
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Nau sia juncta en lo Port de Mitenburch o de la Sclusa viatge no mudat e 
aquí surta la primera aurora haura stat per spay de XXIIII hores. 
 
 
3.22. Fol. 124v: divendres 28 de setembre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Bernat de gualbes 
donzell domiciliat en Barchinona sobre lo buch de la Nau appellada Sant 
crispoffol la qual ara es en la playa de la mar de Barchinona de la qual es 
capita lo honest en Johan Bernat de marmion e aço per interes de I cambi 
de Mil scuts ffilips per lo dit honest en Bernat de gualbes donat al dit honest 
en Johan Bernat de marmion los quals ha a pagar e complir en lo Port de la 
Sclusa o de Mitenburch a si mateix segons appar per carta feta en poder 
den Anthoni Vilanova notari de et any en aquella contengut. Comença lo 
risch et perill de continent que la dita Nau haura feta vela en lo dit Port de la 
dita vila de sant Ffeliu. E dura tots temps anant stant  carregant e 
descarregant en qualsevol en qualsevol fahent qualsevol vias e girades fins 
atant la dita Nau sia juncta en lo Port de la Sclusa o de Mitenburch viatge no 
mudat e aquí surta la primera aurora hura stat per spay de XXIIII horas.   
 
3.23. Fol. 126r: dilluns 15 d’octubre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Francesch de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona sobre Nou bales de aros en caxas sal 
gema X caxs sabo de losa V saques avellana I caxa vernis les quals se son 
carregades en la playa de la mar de Barchinona per lo dit Francesch de 
Junyent o altre per ell sus la Nau de la qual es capita lo honest en Johan 
Bernat de Marmion quis vulla lo patroneig Item sobre Cinquanta quintals 
pansa XX vuit balas ametlo dos carratells de cera blancha les quals dites 
pansa ametlo e cera se carregaran en qualsevol carregador del Regna de 
Valencia per en Bernat salvador mercader ciutada de Valencia o altra per ell 
sus la dita Nau per portar totes dites robas et mercaderias en los Ports de 
Mitenburch o en la Sclusa. Comença lo risch et perill de continent que les 
dites robes et mercaderias  foren o seran carregades sus la dita Nau axi en 
Barchinona com en los altres dits carregadors de Valencia. E dura tots 
tepms anat stant carregant et descarregant  en qualsevol loch o lochs fahent 
qualsevol vias et girades fins atant la dita Nau sia juncta en los dits ports et 
les dites robes et mercaderias seran descarregades en terra ab bon 
salvament. 
 
3.24. Fol. 127r: dimecres 10 d’octubre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa en Johan Mertinis de goyatruja 
hostaler ciutada de Barchinona en nom seu propri e en nom o per part de 
Marti de vermeyo mestra daxa e notler   de la galea den Johan Bertran 
pansa ametlo e altres fruyts e vi e altres robes et mercaderias les quals se 
deuen carregar en Valencia o en qualsevol carregador del Regna de 
Valencia per lo dit Marti de vermeyo mestra daxa e noteer de la dita galea 
den Johan Bertran sus la dita galea per portar aquellas en Mitenburch o en 
lo Port de la Sclusa en Flandres consignades al dit Marti de Vermeyo. 
Comença lo risch et perill de continent que les dites robes e mercaderias 
foren e seran carregadas sus la dita galea. E dura tots temps anant stant 
crregant e descarregant en qualsevol loch o lochs et fahent qualsevol vias e 
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giradas fins atant la dita galea sia juncta en los dits lochs o ports e les dites 
robes et mercaderias seran descarregades en terra ab bon salvament 
declarats los asseguradors no son tenguts a ves del vi ne ses tornava agra 
ne aguast de la dita fruyta. 
 
3.25. Fol. 131r: dijous 8 de novembre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa Nanthoni Falguers mercader ciutada 
de Barchinona en nom e per part den Jacme modolell del qual permet que 
ho haura agradable e ferm sots obligacio de tots sos bens sobre pansa figa 
e vi e altres qualsevol robes et mercaderias les quals se son carregades os 
deuen carregar en Alacant o en qualsevol altre carregador del Regna de 
Valencia per lo dit Jacme modolell o altre per ell sus la galea den Johan 
bertran patronajada per en Francesch prats o per qualsevol altre persona 
per portar aquellas en lo Port de la Sclusa o de Mitenburch. Comença lo 
risch et perill de continent que les dites robes et mercaderias seran 
carregades sus la dita galea. E dura tots temps fins atant la dita galea sia 
juncta en los dits lochs e las dites robes et mercaderias seran 
descarregades en terra ab bon salvament. E per semblant pernen en se e a 
lur carrech lo risch et perill de axida dels dits lochs sobre qualsevol robes et 
mercaderias de qualsevol natura sien les quals se carregaran per lo dit 
Jacme modolell o altra per ell sus la dita galea en los dits lochs o en 
qualsevol altres lochs per portar aquellas en Barchinona. Comensa lo risch 
et perill de continent que la dites robes et mercaderias foren o seran 
carregades sus la dita galea. E dura tots temps fins atant la dita galea sia 
juncta en la playa de la mar de Barchinona e les dites robes et mercaderias 
seran descarregades en terra ab bon salvament. Entes empero que no son 
tenguts a ves de vi per falta de siba ne ses tornava agra. 
 
3.26. Fol. 131v-132r: dissabte 10 de novembre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona en nom seu propri e en nom e per part del 
honest en Bernat salvador mercader de la ciutat de Valencia de ranhibico 
del qual permet que ho haura agradable et ferm sots obligacio de tots sos 
bens sobre L bales amenlo les quals se son carregades per lo dit Bernat o 
altre per ell axabea sus la galea den Johan Bertran patronajada per en 
Francesch prats o per la qualsevol altre per portar en lo port de la Sclusa o 
de Mitenburch an qualsevol de aquells. Comença lo risch e perill de 
continent que lo dites bales foren carregades sus la dita galea. E dura tots 
temps anat stant carregant e descarregant en qualsevol loch o lochs fahent 
qualsevol vias et girades fins atant la dita galea sia juncta en los dits lochs e 
les dites bales de ametlo seran descarregades en terra ab bon salvament. 
 
3.27. Fol. 133r: dimecres 28 de novembre de 1459.  
Semblant seguretat de les altres posen los honestos en Johan Fortia e Pera 
Labia mercaders ciutadans de Barchinona sobre deset balles entre teles de 
alamanya e burchs bordats mtens de banyes e en brunal les quals deset 
bales se son carregades en la playa de la mar de Barchinona part per lo dit 
Johan Fortia e part per lo dit Pera Labia sus lo balaner del honest en Fransi 
mutermany patronajat per Nestene Benegam o quis vulla lo patroneig per 
portar aquelles en Mallorques. Comensa lo risch e perill de continent que les 
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dites deset S bales foren carregades. E dura tots temps fins atant lo dit 
Balaner sia Junct en Mallorques  e les dites bales seran descarregades en 
terra ab bon salvament. 
 
3.28. Fol. 133v-134r: dimarts, 18 de desembre de 1459.   
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Pere de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona en nom seu propri e en nom e per part del 
honest en Bernat Salvador mercader de la ciutat de Valencia del qual 
permet que ho haura agradable e ferm sots obligacio de tots sos bens. 
Sobre cinquanta bales arros los quals se son carregades en la playa de la 
mar de Valencia per lo dit Bernat Salvador o altre per ell sus la Nau de la 
qual es capita lo honest en Johan Bernat de marsinon per portar aquellas en 
lo port de la Sclusa en Flandres e en lo Port o descarregador de 
Mittenburch. Comença lo risch et perill de continent que les dites bales del 
dit arros foren carregades sus la dita Nau. E dura tots temps anant stant 
carregant e descarregant en qualsevol loch o lochs fahent qualsevol vias e 
girades fins atant la dita nau sia juncta en lo dit Port de la Sclusa e de 
Mittenburch e les dites bales del dit arros seran descarregades en terra ab 
bon salvament.  
 
3.29. Fol. 134r: dimecres 19 de desembre de 1459.   
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Francesch de Junyent 
mercader ciutada de Barchinona sobre tres pous de gingebra mas los quals 
se son carregats en la playa de la mar de Barchinona per lo dit Francesch 
de Junyent o altre per ell sus la galea den Johan Bertran patronajada per en 
Francesch prats o per qualsevol altra persona per portar aquellas en Bruges 
o a Mitenburch. Comença lo risch e perill de continent que los dits gingebres 
foren carregats sus la dita galea E dura tots temps anant stant carregant e 
descarregant en qualsevol loch o lochs fahent qualsevol vias et girades fins 
atant la dita galea sia juncta en Bruges e a Mitenburch e los dits gingebres 
seran descarregats en terra ab bon salvament. 
 
3.30. Fol. 141v: dijous, 13 de març de 1460.   
Semblant seguretat de les altres posa Nestene Fixar mercader alamany 
sobre dues bales en que ha diverses robes de merceria les quals se son 
carregades en la playa de la mar de Barchinona sobre lo lehut den Anthoni 
salort de Valencia quis vulla lo patroneix per portar aquellas en Valencia. 
Comensa lo risch e perill de continent que les dites dues bales de merceria 
foren carregades sus lo dit lehut.  E dura tots temps fins atant lo dit lehut sia 
junct en la playa de la mar de Valencia e les dites dues bales de merceria 
seran descarregades en terra ab bon salvament. 
 
3.31. Fol. 147r: dimecres, 30 d’abril de 1460.   
Semblant seguretat de les altres posa en Johan de colunya mercer ciutada 
de Barchinona sobre                     de merceria los quals merceria ses 
carregada os deu  carregar en lo port de la Sclusa o Mitenburch per Copin 
de Mast o segre permanter o la hun dells o altra per ells sus la Nau del 
Comte de cosentayna. Capita en Johan de marmion consignada en 
Barchinona al dit Johan de colunya. Comença lo risch et perill de continent 
que la dita merceria fou o sera carregada sus la dita Nau. E dura tots temps 
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fins atant la dita Nau sia juncta en la playa de la mar de Barchinona. E la 
dita merceria sera descarregada en terra ab bon salvament. 
 
3.32. Fol. 148v: dimecres 21 de maig de 1460.   
Semblant seguretat de les altres posa Copi matis mercader de vila de 
Anvers del ducat de Barbant en seu propri e en nom e per part de sos 
companyons dels quals permet que ho hauran agradable et ferm sots 
obligacio de sos bens sobre LVIII bales roga capa e comu XII carratells fil de 
ballesta IIII caxas de diverses mercerias VIII tonells con ques bacins e altres 
robes et mercaderias VI drassadors de fust ab diverses mercerias III bales 
ab  tepassaria e altres diverses mercaderias IIL taulas de roure de Flandres 
una caldera daram gran ab I gran costal fluxell e altres diverses robes e 
mercaderias  les quals se son carregades en lo carregador de Mitenburch 
per en Gerard plenir o altre per ell sus la Nau del Comte de cosentayna 
patronejada per en P. clusa capita lo honest en Johan de marmion per 
portar aquellas en Barchinona. Comença lo risch et perill de continent que 
les dites robes et mercaderias foren carregadas sus la dita Nau. E dura tots 
temps stant en lo dit carregador anant stant carregant et descarregant en 
qualsevol loch o lochs fahent qualsevol vias e girades fins atant la dita Nau 
sia juncta en la playa de la mar de Barchinona e les dites robes et 
mercaderias seran descarregades en terra ab bon salvament. Est res sen 
havia a pagar que de tot na haia a respondre al dit Copi matis o a son 
percurador. 
 
3.33. Bossa : dissabte 2 de setembre   
Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Bernat de Junyent et P 
de Junyent mercaders ciutadans de Barchinona com apercuradors del 
honest en Francesch de Junyent mercader ciutada de la dita ciutat e en 
nom e per part daquell del qual permet que ho haura agradable e ferm sots 
obligacio de tots sos bens sobre aquella setzena la qual lo dit Francesch de 
Junyent comunament e per induys ha e haver deu en la Nau appellada 
Santa Maria e Sant Jordi la qual lo honest en Thomas pujada ha novament 
feta e construhida en la vila de Blanes corrent lo risch et perill los 
asseguradors per raho de la dita setzena sus lo buch de la dita Nau. La qual 
nau ara es en la playa de la mar de Barchinona e la qual deu volent ha anar 
en lo Port de la Sclusa o a Metalburch. Comença lo risch et perill de la dita 
setzena de continent. E dura tots temps stant en la dita playa de Barchinona 
anant stant carregant e descarregant en qualsevol loch o lochs fahent 
qualsevol vias girades fins atant la dita Nau sia juncta en los dits Ports e 
aqui surta haura  stat per spay de XXIIII hores. 
 
Item sia feta altre semblant seguretat  de la propdita per lo dit honest en 
Thomas pujades sobre aquellas setzemas les quals lo dit Thomas pujades 
comunament e per induys ha et haver deu sus la sua Nau appellada Santa 
Maria e Sant Jordi la qual de present deu volent deu anar en lo Port de la 
Sclusa o a Malburch ....  
 
 
4.2. Fol. ¿?: Divendres 3 de desembre de 1462  
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Semblant seguretat de les altres posa lo honest en Johan Fortia mercader 
ciutada de Barchinona sobre set bales roga capa en que ha XLV x de yes 
de Bruges les quals se son carregades os deuen caregar en Tortosa per en 
Pere Servent o altre per ell sus lo leny den Pere darenys o sus qualsevol 
altres fusta o fustes totes o part   ¿ on   seran carregades per portar 
aquellas en Barchinona. Comença lo risch et perill de continent que les dites 
bales sien carragades sus lo dit leny o altres fust o fustes. E dura tots temps 
fins atant lo dit leny o altres fust o fustes sien juncta o juncts en la playa de 
la mar de Barchinona e les dites bales sien descarragades  en terra ab bon 
salvament. 
 

      5.(165/95): Antoni Vilanova. Sextus liber securitatum (1463-9) 
5.1. Fol. ¿?: Divendres 3 d’abril de 1467.   
Semblant seguretat de les altres posan los honests mossers Filip de 
Ferreras e Bernat de Junyent, mercaders ciutadans de Barchinona com a 
tudors den Johan Font pubill fill e hereu del honest en Pere Font p? draper 
ciutada de la dita ciutat sobre qualsevol bales en les quals ha draps de lana 
fins de Anglaterra e de Flandes los quals se son carregats os deuen 
carregar en Macella o en qualsevol carregador de Perhensa per  Copin 
matis o altre per ell sus la Nau den Johan olms quis vulla la patroneig per 
portar aquellas en Barchinona consignadas a quis vulla. Comença lo risch e 
perill de continent que les dites bales dels dits draps foren o seran 
carregadas sus la dita Nau. E dura tots temps anant stant carregant e 
descarregant  en qualsevol loch o lochs fins atant la dita Nau sia juncta en la 
playa de la mar de Barchinona. E les dites bales de draps seran 
descarragadas en terra ab bon salvament. 
 
5.2. Fol. ¿?: Dijous 9 de juliol de 1467.   
Semblant seguretat de les altres posa lo honest  en Gabriel porrassa 
mercader ciutada de Barchinona en nom seu propri e de qualsevol 
perticipans en les robes et mercaderias davall scrites dels quals permet que 
ho haura agradable e ferm sots obligacio de tots sos bens sobre duas bales 
fil de Mila una banasta agulla una bala teles dalamanya LXXXXII p mig carn 
salada I caxa merceria una bala teles dalamanya e mes agulla. (formatges i 
més coses de Marsella a BCN-No transcric sencer). 
 
5.3. Fol. ¿?: Divendres 24 de juliol de 1467.   
Una bala de teles de alamanya de Llançà a BCN.   
 
5.4. Fol. ¿?: Dimarts 4 d’agost de 1467.   
Una bala de teles d’Alemanya de Marsella a BCN.   
 
6. (193/14): Pere Bastat. Liber seccuritatum (1454-1461) 
6.1. Fol. 38v: Dimecres, 25 de setembre de 1454.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honorable en Felip de Perreras ciutada de Barchinona hereu 
universal del honest en Johan de Lobera maior de dres primo mercader 
ciutada de Barchinona sogre seu sobre tres bales en que ha XXVII draps de 
lana de anglaterra de diverses colors los quals en Celdoni pla mercader 
cathala habitant en Londres o altri per ell ha carregades o fetes carregar o 
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carregara o fara carregar en lo port de Suthona sus les tres galeras 
venecianes qui aran novament. Ixen e se speren venit de Flandres ço es en 
totes dites tres galeas o una o dues de aquellas per portar aquellas bales en 
Palerm o en napols asignades en palerm an Francesch alegra e en napols 
an Jojan e Barthomeu de lobera mercaders de les quals costen spatxades               
lliures Barchinoneses o entorn. Comença lo risch de la present seguretat de 
continent esen carregades les dites robes sus les dites galeas o una o dues 
de aquellas. Et dura tro fins les dites galeas o aquella o aquellas dellas on 
les dites robes seran carregades quis vulla aquellas patroneig carregant et 
descarregant sien juncta o junctes en lo port de palerm o de napols e les 
dites robes sien aquí descarregades en terra ab bon salvament. 
 
6.2. Fol. 39r: Dimecres, 25 de setembre de 1454.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novelles ordinacions 
posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona en 
nom seu proper e en nom e per part de qualsevol personas havents part en 
les robes vers scrites de ratihabito de les quals permet les tengut sots 
obligacio de sos bens sobre cent per de fustes o entorn lo qual lo honest en 
Cupi matis mercader flamench o barbanço habitant en Barchinona o altre 
per ell ha carregat o fet carregar en la playa de la mar de Barchinona sus la 
nau del honest en P. Sentpol per portar aquell al port de la Sclusa de 
Flandres et sobre una bota de tinyama un carratell de boli arunnny un 
carratell de glaça les quals robes e mercaderies senyades de semblant 
senyal o marcha lo dit Francesch pipinelli o altre per ell ha carregades o 
fetas carregar en la dita playa de Barchinona sus la dita nau per portar 
aquellas al dit port totes les qual robes e mercaderies costen spatxades LXX 
lliures barchinoneses o entorn. ... 
 
6.3. Fol. 47v: Dimecres 16 d’abril de 1455.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre XIIII carratells de fil de ballesta e un carratell de cotes de malla les 
quals robes e mercaderies lo honest en P. perandreu mercader cathala o 
altre per ell ha carregades o fetes carregar o carregara o fara carregar en lo 
port de la Sclusa de Flandres sus una nau veneciana appellada Justa maria 
per portar aquells a Valencia consignats al honest en Johan cornet 
mercader ciutada de Valencia que costen les dites robes XV lliures de gros 
o entorn. Comença lo risch de continent ller juncta la dita nau en lo port de 
Cadis E dura tro fins la dita nau fahent qualsevol girades carregant e 
descarregant sia juncta en la playa de la mar de la ciutat de Valencia e les 
dites robes e mercaderies sien aqui en terra descarregades ab bon 
salvament. 
 
6.4. Fol. 78r: Dimarts 20 d’abril de 1456.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre X carratells de fill de ballesta una bala de telas de olanda e certa 
quantitat de bacins de lauto e conchas de aram e certa altre merceria e 
altres robes e mercaderies senyades de semblant senyal o marcha lo 
honest en Pere perandreu mercader cathala resident en Bruges o altre per 
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ell ha carregades o fetas carregar o carregara o fara carregar en la dita vila 
de Bruges en certas scota o scotas per portar aquellas a Midelburch per 
carregarles en la nau del honest en P çatorra per portarles en la dita ciutat 
de Barchinona consignades al dit Francesch pipinelli per costen les dites 
robes spatxades            lliures barchinonines o entorn. Comença lo risch de 
continent esen carregades les dites robes en Bruges en les dites scota o 
scotas per dura tro fins les dites scota o scotas sient juncta o junctes a 
Midelburch e les dites robes e mercaderies sien aqui carregades sus la dita 
nau del dit P çatorra E apres comença lo risch de continent ecen carregades 
les dites robes sus la dita nau per dura tro fins la dita nau fahent qualsevol 
girades carregant e descarregant sia juncta en la playa de la mar de 
Barchinona e les dites robes just sien aqui en terra descarregades ab bon 
salvament. 
 
6.5. Fol. 79r: Divendres 7 de maig de 1456.   
Francesch pipinelli: teles angleses a BCN.   

       
 6.6. Fol. 79v: Dimecres 19 de maig de 1456.   
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre XVIII bales de roba XXX carratells de fil de ballesta VII carratells de 
fulla de ferro e altres coses e I tonell de barretas de agulla les quals robes e 
mercaderies senyades de semblant senyal o marcha lo honest en Battista 
alliata mercader pisa resident en Bruges en Flandres o altri per ell ha 
carregades o fetas carregar  o carregara o fara carregar en lo port de 
Medelburch sus la nau del honest en P çatorra per portar aquellas en 
Barchinona consignades al dit Francesch pipinelli per costen les dites robes 
ab les messions       lliures barchinoneses o entorn. Comença lo risch de 
continent esen juncta la dita nau en lo port de Anthona per dura tro fins la 
dita nau fahent qualsevol girades carregant e descarregant sia juncta en la 
playa de la mar de Barchinona e les dites robes e mercaderies sien aqui en 
terra descarregades ab bon salvament. 

  
6.7. Fol. 80v: Divendres 4 de juny de 1456.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honest en Johan gili mercader de la vila de  Perpinya sobre quatre 
bales de fil de Burgunya e una bala de bordats les quals robes e 
mercaderies senyades de semblant senyal o marcha lo dit Johan gili o altre 
per ell ha carregades o fetas carregar o carregara o fara carregar en lo port 
de Cochliure sus la calandra den Pere Botet patroneiada per en            
carbo de Mallorques per portar aquellas an Mallorques consignades al dit 
Johan gili e en absencia sua an Bernat spia mercader de Mallorques per 
costen les dites robes ab les messions LXXX lliures barchinoneses o entorn. 
Comença lo risch de continent esen carregades les dites robes sus la dita 
calandra per dura tro fins la dita calandra fahent qualsevol girades carregant 
e descarregant sia juncta en lo port o moll de la dita ciutat de Mallorques e 
les dites robes sien aquí en terra descarregades ab bon salvament. 
 
6.8. Fol. 82v: Dilluns 12 de juliol de 1456.   
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Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre I tonell en que ha certas conchas de aram        bales de telas de 
Barbant e canemas de vitri       faxos o tonells de fulla de ferro XI bales de 
roja pans de plom una caxa o barril de agulles de cap e altres qualsevol 
robes o mercaderies de qualsevol natura o specia sien les quals robes e 
mercaderies los honestos en P perandreu mercader cathala e Battista alliata 
mercader pisa residents en Bruges o qualsevol dells o altri per ells o per 
qualsevol dells han carregades o fetas carregar o carregaran o faran 
carregar en lo port de Medemburch sus la nau del honest nanthony albo per 
portar aquellas an Barchinona consignades al dit Francesch pipinelli. E 
costen les dites robes ab les messions         lliures barchinonines o entorn. 
Comença lo risch de continent esen carregades les dites robes e 
mercaderies sus la dita nau E dura tro fins la dita nau fahent qualsevol 
girades carregant e descarregant sia juncta en la playa de la mar de la mar 
de Barchinona e les dites robes e mercaderies sien aqui en terra 
descarregades ab bon salvament. 
 
6.9. Fol. 97r: Dijous 12 de maig de 1457.   
Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 
posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre VI bales de roya dos carratells de merceria dues bales de banchals e 
altres robes e mercaderies les quals robes e mercaderies senyades de 
semblant senyal o marcha  lo honest en P perandreu mercader catala o altri 
per ell ha carregades o fetas carregar o carregara o fara carregar en lo port 
de la Sclusa de Flandres sus la nau de Nicholo miani venecia per portar 
aquellas a valencia o als Alfachs per costen les dites robes ab les messions 
LVIII lliures de moneda de gros o entorn Comença lo risch de continent 
esen carregades les dites robes e mercaderies sus la dita nau per dura tro 
fins la dita nau fahent qualsevol girades carregant e descarregant o en altre 
manera sia juncta en la playa de la mar de la Ciutat de Valencia o al port 
dels Alfachs e les dites robes e mercaderies sien aquí en terra 
descarregades ab bon salvament. 

 
 
 6.11. Fol. 103r: Dissabte 13 de juliol de 1457.   
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre tres caxes e I carratell de ensens VI pachs de gala de pulla e sobre la 
part que lo dit Francesch pipinelli ha e haver deu en XVII pachs de comi les 
quals robes e mercaderies senyades de semblant senyal o marcha lo dit 
Francesch pipinelli o altri per ell  ha carregades o fetes carregar o carregara 
o fara carregar en la playa de la mar de Barchinona sus la galera del honest 
en Johan Berenguer tora mercader ciutada de Barchinona quis vulla la 
patroneig per portar aquellas an Flandres per costen les dites robes ab les 
messions         lliures barchinoneses o entorn Comença lo risch de continent 
esen carregades les dites robes e mercaderies sus la dita galera per dura 
tro fins la dita galera fahent qualsevol girades carregant e descarregant o en 
altre manera sia juncta en lo port de la Sclusa de Flandres e les dites robes 
e mercaderies sien aquí en terra descarregades ab bon salvament. 
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 6.12. Fol. 126r: Dilluns 21 d´agost de 1458.   
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona en 
nom e per part del honest en Nicholau torrizani mercader ciutada de 
Balencia de ratihabico de gualperinet ener tengut sots obligacio de sos bens 
sobre una bala en que ha tepiceria e altres coses la qual senyada  de 
semblant senyal o marcha lo honest en Battista alliata mercader pisa 
resident en Bruges o altri per ell ha carregada o feta carregar o carregara o 
fara carregar en lo port de de Medemburch sus la nau patroneiada per 
Jacobo maurici venecia per portar aquellas en Valencia per costa la dita 
bala ab les messions         lliures barchinonines o entorn Comença lo risch 
de continent esen carregada la dita bala sus la dita nau per dura tro fins la 
dita nau fahent qualsevol girades carregant e descarregant o en altre 
manera sia juncta en la playa de la mar de Valencia e la dita bala sia aquí 
en terra descarregada ab bon salvament declarat empero que si los 
asseguradors havien a pagar res de la present seguretat ço que deu no 
vulla ne haien a respondre al dit Francesch pipinelli sens altre poder del dit 
Nicholau torrizani. 

  
 6.13. Fol. 128r: Dimarts 5 de setembre de 1458.  
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre deu carratells de fil de ballesta los quals lo honest en Battista alliata 
mercader pisa resident en Bruges o altri per ell ha carregats o fets carregar 
o carregara o fara carregar  en lo port de Medemburch sus la nau 
patronejada per Jacobo maurici venecia per sobre una bala de banchals e 
altres coses la qual lo honest en P perandreu mercader catala resident en 
Bruges o altri per ell ha carregada o feta carregar o carregara o fara 
carregar en lo dit port de Medemburch sus la dita nau per sobre una bala de 
ploma e fluxell la qual lo honest en Guerart plunier mercader o altre per ell 
ha carregada o feta carregar o carregara o fara carregar en lo dit port sus la 
dita nau per portar les dites robes en Valencia per costen les dites robes ab 
les messions             lliures barchinonines o entorn Comença lo risch de 
continent esen carregades les dites robes e mercaderies sus la dita nau e 
dura tro fins la dita nau fahent qualsevol girades carregant e descarregant o 
en altre manera sia juncta en la playa de la mar de la ciutat de Valencia  e 
les dites robes sien aqui en terra descarregades ab bon salvament.  

  
 6.14. Fol. 130v: Dimecres 11 d’octubre de 1458.   
 Béns de València a Flandes.   
 
 6.15. Fol. 133v: Dilluns 11 de desembre de 1458.   
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Pere camprodon mercader ciuteda de la dita ciutat frare 
seu de ratihabico del qual promet ener tengut sots obligacio de sos bens 
sobre dues bales senyades de semblant senyal o marcha en que ha XIIII 
draps de la terra de diverses colors  una peça de tela dolanda una dotzena 
de bonets dobles certa merceria de diverses sorts certes ambolles de drap 
et cert canamas les quals dues bales los dits Miquel e Pere camprodon o 
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altri per ells han carregades o fetes carregar o carregaran o faran carregar 
en la playa de la mar de Barchinona sus la calavera del honest en Guillem 
lombard per portar aquelles en Caller consignades als dits Miquel et Pere 
camprodon e costen les dites robes ab les messions CXXXVIIII lliures XVII 
sous VIII Barchinonins. Comença lo risch de continent esen carregades les 
dites robes sus la dita calavera e dura tro fins la dita calavera fahent 
qualsevol girades carregant e descarregant o en altra manera sia juncta en 
Caller e les dites robes sien aquí descarregades en terra ab bon salvament. 

  
  
 6.17. Fol. 138v: Dimarts 20 de febrer de 1459.   
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre           bales de roia        bales de teles       suchs o carratells de fulla 
de ferro e pipas de oli de linos e altres qualsevol robes e mercaderies de 
qualsevol natura o specia sien les quals robes e mercaderies senyades de 
semblant senyal o marcha los honestos en Battista alliata pisa e P 
perandreu cathala mercaders residents en Bruges o altri per ells ha 
carregades o fetas carregar o carregara o fara carregar ço es part daquellas 
lo dit Battista alliata o altri per ell e part lo dit P perandreu o altri per ell en lo 
port de Medemburch sus la nau del honest en Thomas pujades ciutada de 
Barchinona per portar aquellas en Barchinona consignades al dit Francesch 
pipinelli E costen les dites robes ab les messions       lliures barchinonines o 
entorn Comença lo risch de continent esen carregades les dites robes e 
mercaderies sus la dita nau per dura tro fins la dita nau fahent qualsevol 
girades carregant e descarregant o en altre manera sia juncta en la playa de 
la mar de Barchinona e les dites robes e mercaderies sien aquí en terra 
descarregades ab bon salvament declarat empero que los asseguradors no 
sien tengudes a vessadura del dit oli de linos. 

 
  
 6.19. Fol. 153v: Dilluns 1 d’octubre de 1459.  
 Semblant seguretat de les altres e segons forma de les novellas ordinacions 

posa lo honest en Francesch pipinelli mercader ciutada de Barchinona 
sobre III caxes de fil de odonarda X bales de roya e III carratells de linos les 
quals robes e mercaderies senyades de semblant senyal o marcha lo 
honest en Battista alliata mercader pisa o altri per ell ha carregades o fetas 
carregar o carregara o fara carregar en lo port de la Sclusa de Flandes o de 
Medemburch sus la nau veneciana patronejada per Anthoni dragones 
venecia per portar aquellas en Valencia consignades al honest Nicholau 
torrizani mercader pisa resident en Valencia per sobre I carratell de conques 
de aram senyat de semblant senyal o marcha lo qual lo honest en Johan 
carlo mercader venecia o altri per ell ha carregat o fet carregar o carregara o 
fara carregar en lo dit port sus la dita nau per portar aquell en Valencia 
consignat al honest en Johan miani mercader venecia per costen totes les 
dites robes ab les messions       lliures barchinonines o entorn Comença lo 
risch de continent  esen carregades les dites robes e mercaderies sus la 
dita nau per dura tro fins la dita nau fahent qualsevol girades carregant e 
descarregant o en altre manera sia juncta en la playa de la mar de Valencia 
e les dites robes sien aqui en terra descarregades ab bon salvament. 
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