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El arte que se ve como arte es distinto
que el arte que hace ver.
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1 INTRODUCCIÓ
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1.1 Agraïments i presentació
En primer lloc desitjo agrair sincerament a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat
de l’Ajuntament de Lleida, entitat organitzadora de la XI Beca Cristina de Pizan,
la possibilitat de poder dur a terme la recerca que es recull en aquest treball
sobre les representacions femenines de la col·lecció permanent del Museu de
Lleida. Agraeixo a la meva tutora de recerca, Dra. Rosa Rius Gatell, professora
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, el seu acompanyament,
les recomanacions i la seva orientació en el meu trajecte de recerca. Agraeixo a
Laura Vital el seu suport durant l’elaboració del treball, així com les interessants
troballes i observacions que em va procurar amb la seva mirada atenta en una
de les visites al museu. Finament, agraeixo a la meva família el seu suport, i a la
família lleidatana, especialment a Antònia i Benita Cabiscol, el seu acolliment
sempre que he tingut l’oportunitat de visitar la seva estimada ciutat.
Aquest treball va néixer fonamentalment a partir d’una inquietud intel·lectual.
Mentre que la presència d’obres de dones artistes a les col·leccions
museístiques, tant a nivell local com també nacional i internacional, és gairebé
inexistent o escassa, els museus de tot el món són plens de representacions
femenines. Aquestes imatges ens parlen, des d’una òptica no-neutral, de la
presència i del paper de les dones en una societat i en un moment concrets de
la història. Ens procuren, per tant, informació sobre la dimensió real i simbòlica
de les dones. En conseqüència, si analitzem i dialoguem amb aquestes imatges
a partir de les contribucions de la historiografia feminista —no només des de
l’àmbit de la història de l’art, sinó des d’un punt de vista interdisciplinari—,
obtenim una interpretació valuosa per transformar el discurs dominant, segons
el qual les dones són els “objectes passius” de la representació, i podem donar
veu a un discurs empoderat que subratlla el paper de les dones en l’art com a
“subjectes” i “agents”.
Les dones representades esdevenen, així, “subjectes de la representació”,
perquè en són les protagonistes i donen el sentit a l’escena en què es troben,
fins i tot quan el discurs artístic que les mostra sigui opressor. Així mateix, cal
puntualitzar que el treball no tracta únicament sobre “dones”, per això optem
per emprar el terme “identitats femenines”, un concepte que inclou no només la
diversitat de les manifestacions de “ser dona”, sinó també aquelles identitats
que es projecten sobre les dones; sobretot en l’àmbit del simbòlic.
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1.2 Estat de la qüestió
El present projecte té com a precedents les recerques i els escrits d’estudioses
de referència en aquest àmbit i se centra en la col·lecció del Museu de Lleida.
En particular, a Catalunya cal destacar-ne tres precedents significatius.
El primer és el catàleg de l’exposició Del fons a la superfície. Obres d’artistes

catalanes anteriors a la dictadura, fruit de l’exposició homònima que es va dur
a terme l’any 2008 al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison de
Barcelona. En ella es van treure a la llum obres d’artistes com ara Ángeles Santos
Torroella, Olga Sacharoff, Lola Anglada, Mela Mutermich, Maria Ferrés i Maria
Noguera, que es trobaven ocultes als magatzems de diversos museus, malgrat
el seu inqüestionable valor artístic i la seva vàlua com a mostra de la llibertat
creativa i intel·lectual de les dones en època pre-franquista.
El segon és el projecte d’elaboració d’una sèrie de llibres sobre La representació

femenina a les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), un
projecte impulsat per l’Institut Català de les Dones l’any 2009. Els diversos
volums, en forma de guies, se centren en cadascuna de les seccions de la
col·lecció permanent del MNAC i tracen un recorregut per les sales del museu,
amb perspectiva de gènere, tot resseguint l’evolució iconogràfica de les
representacions de la figura femenina i els canvis de mentalitat que indiquen.
El tercer és l’exposició “Dones i Madones”, comissariada per Carmen Berlabé, i
el catàleg homònim, editat pel Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, i amb textos
de Carmen Berlabé i Mª José Vilalta. L’exposició es va dur a terme l’any 2002, i
aplegava una selecció d’obres de temàtica religiosa pertanyents a la col·lecció
permanent en les quals les protagonistes eren les dones. La visita de l’exposició
ara fa 15 anys, i el catàleg corresponent m’han servit per abordar l’anàlisi
d’algunes de les peces d’art en el present treball, ja que la perspectiva de gènere
hi és molt present. Espero que el treball que aquí comença sigui una contribució
a la continuïtat d’aquell projecte que començà a Lleida amb “Dones i Madones”.
En particular, l’estudi que aquí es presenta consisteix en la realització d’una
anàlisi interpretativa de la col·lecció permanent del Museu de Lleida des d’una
perspectiva de gènere. A partir de la selecció d’obres exposades al museu,
s’analitzen les identitats femenines des d’una òptica històrico-crítica. Finalment,
donat el volum d’obres que són objecte d’estudi, de moment no s’han tingut en
consideració les obres que formen part de la reserva del Museu de Lleida.
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1.3 Objectius de la recerca
El present treball traça un recorregut de recerca fonamentalment temàtic, si bé
també cronològic, que té com a punt de partença les representacions femenines
i alguns objectes associats amb la vida de les dones que trobem exposats al
museu. La investigació s’articula en tres blocs temàtics: l’àmbit de la vida (la
quotidianitat, les edats, els rols, les relacions i les funcions que desenvolupaven
les dones), l’àmbit de l’imaginari (representacions simbòliques femenines a la
mitologia grecoromana i al cristianisme) i l’àmbit de la història (referit a dones
destacades de la vida política, religiosa i cultural de l’època).
Malgrat que són força diversos, els temes tractats s’integren en una recerca
coherent, aprofundida, articulada i científicament rigorosa. Tant com ha estat
possible, s’emfasitza l’estudi del vincle entre les qüestions simbòliques i de
mentalitat, i els aspectes històrics i territorials. En aquest sentit es posa de
manifest el caràcter interdisciplinari d’aquesta recerca i la seva voluntat d’obrir
noves línies d’investigació, més específiques, sobre determinades peces d’art
que son objecte d’estudi en aquest treball.
En particular, el projecte assoleix els següents objectius:


Elaborar una base de dades que recull les peces d’art del Museu de Lleida
en les quals es representen figures femenines (vegeu la Base de dades).



Contribuir a configurar una metodologia d’anàlisi interpretativa de les
obres d’art que, en l’àmbit de la història de l’art i amb aportacions
interdisciplinàries, apliqui la perspectiva de gènere com un punt
d’arribada i no només com un impuls inicial on situar la recerca.



Contribuir a donar visibilitat al paper de les dones en l’art, ja sigui com a
artistes, models, promotores de les arts i subjectes de la representació.



Analitzar i interpretar des d’una perspectiva de gènere les figures i les
escenes plasmades a les obres d’art per tal d’extreure idees precises
sobre el rol de les dones a la cultura i a la societat de cada moment de la
història il·lustrat en la col·lecció permanent del Museu de Lleida.



Fer conèixer, posar en valor i aprofundir en la participació activa de les
dones en la construcció del llegat cultural europeu: no des del punt de
vista de l’hegemonia cultural, sinó tot promovent la rellevància dels
sabers femenins en ells mateixos.
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1.4 Metodologia
La metodologia emprada és l’anàlisi interpretativa d’aquelles obres d’art del
Museu de Lleida que siguin significatives per a l’objecte d’estudi del treball. Per
desenvolupar aquesta anàlisi s’han tingut en compte el context històric, artístic
i cultural, així com la funció de l’obra en qüestió, per a la qual cosa s’han
consultat les aportacions corresponents a la literatura crítica disponible. A partir
d’aquestes coordenades, la recerca agrupa les obres d’art en funció de la
temàtica tractada i les articula en els tres blocs abans esmentats: vida
quotidiana, dimensió simbòlica i dimensió històrica. Aquesta agrupació temàtica
constitueix el punt de partida de l’aplicació de la perspectiva de gènere, essent
el punt d’arribada d’aquesta aplicació la manera com es concreta el recorregut
analítico-interpretatiu de les representacions femenines de la col·lecció.
Els àmbits expositius del Museu de Lleida [Fig. 1] tracen un ampli recorregut per
la història, que comprèn des de la Prehistòria fins al segle XVIII. En el marc
d’aquesta extensa cronologia, el projecte de recerca se centra en una selecció
de pintures, escultures, teixits i objectes rellevants per investigar la qüestió de
les “identitats femenines”, així com aspectes concrets de la presència i del paper
de les dones en el sí de la societat de cada època. He procurat que les peces de
la col·lecció analitzades tinguin com a resultat un treball de recerca homogeni.
Tanmateix, en tant que la investigació així ho ha requerit, es dedica una anàlisi
més extensa i aprofundida a les peces d’art que considero representatives des
d’un punt de vista de gènere encara que no siguin les més abundants o
significatives artísticament en el context de la col·lecció.

[Fig. 1]
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1.5 Resultats i vida futura del projecte
El resultat d’aquest projecte de recerca és el treball que teniu entre les mans. El
treball té com a objectiu principal contribuir de manera original i innovadora,
tant a nivell metodològic com de continguts, ja que intenta ampliar o matisar el
significat d’obres importants de l’art lleidatà i català des d’un punt de vista de
gènere, tot combinant-se amb recursos de disciplines com ara la història, la
història de l’art, la literatura, la religió i la filosofia.
L’impacte esperat de la investigació és procurar a la població de la ciutat i de la
província de Lleida, i també de tota Catalunya, un coneixement aprofundit i
científicament rigorós del patrimoni artístic i cultural de Lleida, i fer-ho des
d’una perspectiva de gènere. És previsible que la investigació realitzada, els
resultats assolits i les conclusions obtingudes, siguin especialment atractius de
cara a la seva difusió a través dels mitjans de comunicació, i que la recerca tingui
una major visibilitat i multipliqui el seu impacte en la societat.
Pel que fa als aspectes de continuïtat del projecte, en una fase ulterior es podria
elaborar una Guia sobre les identitats femenines en l’art al Museu de Lleida, en
col·laboració del Museu, així com també es podria, més endavant, aplicar
aquesta metodologia a l’estudi de la col·lecció permanent del Museu d’Art
Jaume Morera, en el qual hi ha peces d’autoria femenina. D’altra banda, es podria
organitzar una exposició temporal que recollís una selecció de les obres més
significatives del conjunt museístic de la ciutat de Lleida pel que fa al paper de
les dones en l’art, ja sigui com a subjectes de la representació, ja sigui com a
subjectes de la creació.
Aquest treball de recerca, per tant, obre tot un ventall de línies de recerca que
es poden desenvolupar posteriorment: per exemple, recerques centrades en
algun dels aspectes relacionats amb altres exponents artístics de la província de
Lleida, o bé l’elaboració d’estudis més detallats sobre alguna de les peces d’art
especialment rellevants des d’un punt de vista de gènere, entre d’altres. Així
mateix, el treball està pensat també com a matriu per promoure iniciatives de
difusió i divulgació del patrimoni artístic i cultural de Lleida. En un futur aquest
treball pot servir per elaborar diverses propostes de divulgació cultural: una guia
didàctica (adreçada a públic general, i adaptable als diversos nivells educatius),
dinamització de visites guiades, una exposició monogràfica sobre identitats
femenines en l’art de la província de Lleida, entre d’altres iniciatives.
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2 IDENTITATS FEMENINES EN
L’ÀMBIT DE LA VIDA
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2.1 Fent visible allò invisible: fragments de vida
Si atenem la producció artística occidental dels últims segles, podríem afirmar
que les representacions més freqüents de les dones en l’art pertanyen a l’àmbit
de la quotidianitat. En aquell cas, podríem tractar a bastament sobre la realitat
quotidiana de les dones. Tanmateix, el gruix de la col·lecció permanent del
Museu de Lleida corresponent a representacions femenines són, en primer lloc,
peces medievals (sobretot gòtiques, però també romàniques) i, en segon lloc,
d’època renaixentista i barroca. I, en conseqüència, les peces que hi trobem tan
sols mostren indirectament alguns moments de la vida de les dones. Per
exemple, les escenes del naixement de Maria o de Jesús posen de manifest que
eren les dones aquelles que, durant segles, es van ocupar dels parts.
Certament, el tipus de representacions majoritàries en aquells segles són
imatges simbòliques femenines, entre les quals destaca la figura de la Verge
Maria i, més concretament, la seva maternitat envers el Fill de Déu. Per tant, en
primer lloc parlo sobre la infància i seguidament sobre la vida quotidiana de les
dones per mitjà de testimonis puntuals de l’art i de la cultura material presents
en el museu. El tercer apartat se centra en les figures femenines que apareixen
a les pintures murals de l’antic refectori de la Pia Almoina de la Seu Vella, i, per
últim, s’analitzen diverses escenes i objectes relacionats amb la maternitat de
les dones i amb el naixement com a ritual de domini exclusivament femení.
En termes generals, en relació amb l’àmbit de la vida quotidiana sostinc la tesi
segons la qual les dones es representen en les escenes quotidianes
desenvolupant les tasques que, de fet, duien a terme. És a dir, considero que
quan l’artista no té la intenció de retratar l’estereotip de la dona o bé alguna
figura simbòlica o bíblica concreta, emergeix alguna cosa de real, de vertader,
en la seva manera de plasmar l’activitat femenina. En canvi, la figura femenina
apareix estereotipada a les imatges simbòliques (l’exemple paradigmàtic seria
la figura de Maria) o bé quan és un retrat intencional de “la dona”.
Evidentment, aquesta tesi pot presentar antítesis i excepcions. Però considero
que les escenes de la vida quotidiana són aquelles que plasmen de manera més
evident l’activitat i el treball de les dones en moltes vessants; és a dir, el seu
paper actiu en l’economia, en la cultura i en la societat de cada època. I també
exploren identitats femenines sovint poc visibles, com és el cas de les nenes.
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2.2 El mirall de la infància en femení
La primera peça que analitzaré és la “Verge nena” o “Marededéu nena” [Fig. 2],
escultura en fusta policromada elaborada per l’escola catalana i que data del
segle XVIII, ens condueix a parlar sobre la infància en femení. Observem que, en
comparació amb la gran quantitat de representacions del Jesús nen, i les
nombroses imatges de Maria en diferents moments de la seva vida, són, en
canvi, escasses les peces d’art que recullen el motiu de la infància de Maria.
Precisament, Joan Ramon Triadó assenyala que la peça destaca especialment per
la seva iconografia, “poc habitual al llarg de l’època del barroc” ( Pulchra, 1993:
309) i, afegiríem, poc comú també al llarg de la història de l’art cristià.
Aquest argument es podria intentar refutar tot argüint que el motiu de la infància
de Maria és present tant en la iconografia del naixement de la Verge com també
en algunes imatges de l’Anunciació on Maria apareix representada com una noia
jove. Tanmateix, podem contra-argumentar aquesta refutació tot indicant que
no es tracta del mateix moment de la infància, ja que la franja d’edat de Maria
en aquesta imatge se situaria entre els 5 i els 10 anys. En aquest sentit, la imatge
de Maria com a nena és molt menys habitual que la de nadó i adolescent.
La infància en general i, especialment, la infància en femení és una temàtica poc
tractada en els estudis històrics, així com a les ciències socials i humanístiques.
Les nenes sovint són invisibles. O bé, quan al llarg de la història s’ha parlat
d’elles, ens trobem davant d’aquesta situació:
Desde la antigüedad grecorromana y como mínimo hasta la Ilustración,
los testimonios escritos e iconográficos ponen de manifiesto que las niñas
no han sido consideradas agentes con voluntad propia, sino sujetos
pasivos que deben aceptar una realidad que les viene dada. De ellas se
esperaba solamente un proyecto de vida acorde con los roles de género
que tenían que asumir en la edad adulta: es decir, eran mujeres en
construcción discriminadas por el género y por la edad. (Molas-Santiago,
2016: 7)
Actualment es comença a consolidar un canvi significatiu en aquest sentit, tal
com mostren les recerques de diverses estudioses que es recullen al llibre La
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[Fig. 2]
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infancia en femenino: las niñas. Imágenes y figuras de la filiación, editat per
Maria Dolors Molas i Aroa Santiago (2016).1
La peça de la “Verge nena” és interessant des d’una perspectiva de gènere
perquè fa visible un aspecte (la infància en femení) de la vida de les dones que
rarament es mostra en relació amb la vida de les dones en general, i de Maria en
particular. Tot i així, cal fer un pas més enllà, i analitzar quin és concretament
el missatge que vol transmetre la imatge. Analitzem-la més al detall, per tant.
Maria es representa com la Verge nena, amb les mans creuades sobre el seu pit
i dempeus, al damunt d’un monstre. Segons Triadó, la iconografia de la peça
palesa una continuïtat amb la imatgeria medieval, en la qual es mostra a Maria
com a vencedora de les forces del mal. L’estudiós sosté considera que, en el
marc d’aquesta continuïtat, allò que s’actualitza és l’abillament de la nena, que
en aquest cas s’adapta a la moda del segle XVIII. Així mateix, mostra l’accent
ornamental i aristocràtic que caracteritzava la societat de l’època. I afegeix
Triadó: “Seguint amb l’estudi iconogràfic, veiem la imatge de la Immaculada,
representada en l’infant que esclafa les forces del mal, clara al·lusió a la
virginitat” (Pulchra, 1993: 309). Per tant, d’acord amb Triadó, la representació
de Maria nena té la intenció de reforçar la idea de la virginitat.
Aquesta temàtica es pot analitzar, com a mínim, des de dos punts de vista. Des
d’una perspectiva històrica o historiogràfica, cal destacar que la imatge és una
representació singular d’un tema àmpliament tractat en l’art del barroc: el tema
de la immaculada concepció i, per extensió, de Maria com la Immaculada (sobre
aquesta temàtica vegeu l’apartat 3.5 del present treball). L’altra perspectiva és
la de gènere. Al segle XVIII continuava vigent una praxis que es donava des de
l’Antiguitat: l’edat núbil de les noies estava marcada per l’inici de la menstruació,
de manera que el matrimoni infantil era una pràctica habitual (Fargas, 2016:
125-142; Traba, 2016: 244-245). I, de fet, actualment aquesta situació encara

1

Aquest llibre ha estat la base per a l’elaboració de l’exposició “Per ser nena” (2016),

comissariat per Cristina Yúfera i Georgina Rabassó, i organitzada pel grup de recerca
Tàcita Muta (Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat) de la Universitat de
Barcelona. L’exposició és itinerant i es pot visitar en diverses biblioteques, centres
educatius i culturals de Catalunya. El grup que ha impulsat tant el llibre com l’exposició
esmentats està dirigit per Maria Dolors Molas Font i actualment desenvolupa una
interessant ínia de recerca sobre la vellesa i les edats de les dones.
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no està superada, ja que tant el tràfic i l’explotació infantil com el matrimoni
infantil es continuen realitzant en nombrosos països (Santiago, 2016: 286-292).
Les representacions de les escenes de la vida de Maria es basen originàriament
en Els Evangelis apòcrifs i, a partir d’aquí, en la iconografia que, segle rere segle,
es va anar consolidant en el context de l’art cristià. En particular, en el
“Protoevangeli de Jaume” (8, 2-3), datat del segle II, es diu:
Quan Maria va complir dotze anys, els sacerdots van celebrar un consell i
digueren: —Maria ja ha complert els seus dotze anys en el temple del
Senyor. Què hem de fer, doncs, amb ella? No fos cas que fes tornar impur
el santuari […]. El gran sacerdot […] pregà per ella. Llavors l’àngel del
Senyor se li presentà i digué: —Zacaries, Zacaries! Vés i convoca els vidus
del poble i que porti una vara cadascun. La noia serà l’esposa d’aquell a
qui el Senyor mostri un senyal prodigiós.2
En el fragment, la referència als 12 anys de Maria i a la impuresa que podria
aportar al temple fan al·lusió implícitament a la primera menstruació. I d’altra
banda, recullen la idea del matrimoni infantil, que acostumava a produir-se
entre una noia adolescent i un home considerablement més gran que ella. Un
aspecte a observar en el pla artístic, per tant, és l’edat amb què es representa la
figura de Maria en el moment de l’Anunciació per valorar el grau d’afinitat amb
el relat apòcrif. D’altra banda, en el cas de la peça del museu que ens ocupa s’ha
escollit una edat molt primerenca (entre els 5 i els 10 anys), prèvia a la primera
menstruació, per representar la virginitat de Maria. Per tant, de manera implícita
es plasma en aquesta peça el tema del matrimoni infantil.
Finalment, la imatge de Maria nena es pot inscriure en una anàlisi més àmplia
sobre la presència de les nenes en l’art. Segons Erika Bornay (2016: 145), abans
del segle XIX, “los cuadros de figuras infantiles eran escasos y los que se
realizaban eran por encargo de la nobleza y las cases dinásticas europeas”. A
diferència d’altres figures bíbliques (com, per exemple, les santes), les quals
reben un tractament d’icones o bé centrades en la seva vida adulta, les escenes
de la vida de Maria abasten sovint des de la infància fins a l’ascensió als cels.
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Agraeixo a Araceli Rosillo que m’hagi facilitat aquest fragment. El motiu dels “Esposoris

de la Verge” apareix representat al “Retaule de Santa Anna” atribuït a Gabriel Joly
(Pulchra, 1993: 238-239, sobre aquest retaule vegeu l’apartat 2.5 del treball).
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Per tant, la infància en femení que probablement s’ha representat en més
ocasions al llarg de la història és, precisament, la de Maria. I segurament aquest
fet ha influït en la manera de representar les nenes reals. Però, més enllà del pla
artístic, el relat de la infància de Maria ha impregnat una determinada manera
d’entendre la infància en femení que s’ha perllongat durant segles. És a dir, la
infància de Maria segurament ha influït de manera decisiva en la manera com la
societat veia les nenes en el pla simbòlic, quines activitats integraven la seva
formació i quines eren les qualitats morals que elles havien de tenir. És dir, la
Verge nena va ser probablement un referent en el qual s’emmirallava la infància
en femení per influència de la mentalitat cristiana dominant. De fet, les àvies del
segle XXI encara reciten aquest “vers” que van aprendre en la seva infància:
La Mare de Déu / quan era xiqueta, / anava a costura / a aprendre de
lletra. […] Filava finet, / teixia robeta, / coixí n’era d’or, / les puntes de
seda. / Feia oració / agenolladeta, / estant retirada / en una cambreta.
L’abundància de diminutius en aquest fragment denota l’edat que tenia Maria
en el moment de l’Anunciació; això és, de la concepció divina de Jesús. Així
mateix, fan referència a la seva primera formació (sovint, en obres d’art, Maria
apareix representada sostenint un llibre), la seva dedicació a les arts de l’agulla
i les seves aptituds en el pla religiós i moral: era treballadora i bona nena. Dues
de les qualitats que s’inculcaven a les nenes i que les condicionava també com
a dones en l’edat adulta.
Rarament podem saber o esbrinar què era el que realment volien les nenes, ja
que els documents històrics i iconogràfics sovint ens transmeten una visió
indirecta i esbiaixada d’elles. Es conserven, però, alguns documents que ens
relaten fragments biogràfics de nenes o bé transcripcions de testimonis orals de
nenes que parlen sobre la seva situació. Teresa Vinyoles (2016: 89-105) ha
estudiat, a partir de documentació d’arxiu, les vides d’algunes nenes (orfes,
especialment) que van viure a la Catalunya medieval (s. XV-XVI). I Araceli RosilloLuque (2016: 117) cita el poema anònim d’una noia malmonjada, és a dir, una
noia a qui obligaven a entrar en un monestir en contra de la seva voluntat.
Aquest testimoni mostra, a manera d’exemple, que les nenes i les noies, malgrat
estar tan condicionades pel factor social, en ocasions feien sentir la seva veu.3

3

“Lassa mays m’hagra valgut/ que fos maridada // o cortes amich agut / que can suy

monjada. // Monjada fuy a mon dan / pecat gran // han fayt seguons mon albir; / mas
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2.3 La vida quotidiana de les dones
No podrem tractar aquí de manera àmplia sobre quina era la realitat quotidiana
de les dones tot al llarg del període que abasta la col·lecció. El punt de partida
són els testimonis artístics i els objectes materials del museu, que ens ajudaran
a configurar fragments, molt petits, d’experiències de vida de les dones. Encara
que bona part de l’aparat està dedicat a traçar una reflexió sobre els prejudicis
i les discriminacions de gènere que es produeixen, en no poques ocasions, en
identificar determinades figures d’identitat dubtosa o desconeguda.
Al museu s’exposen dues mènsules (escultures arquitectòniques en pedra
arenosa), obra de l’anomenada Escola de Lleida, que formen part d’un conjunt
de sis mènsules datades de 1225-1240 i procedents de l’antiga església de Sant
Joan de Lleida. Les dues mènsules que ens ocupen s’identifiquen en el catàleg
com dues figures masculines. Una d’elles [Fig. 3], segons Imma Lorés, mostra
“una figura masculina, amb els cabells pentinats enrere i subjectats per una cinta
perlejada” (Pulchra, 1993: 66). Anteriorment s’havia pensat que es tractava d’un
músic que feia sonar un instrument de vent, però Lorés assenyala que la figura
en realitat està bevent del càntir que sosté entre les mans. L’altra mènsula [Fig.
4] mostra un “cap masculí, inicialment amb banyes”, indica Lorés, “un
personatge jove, ben clenxinat i imberbe” (Ibídem). Les banyes “atorguen a la
figura un caràcter negatiu indefugible, habitual […] en aquest tipus de peces”.
D’entre les altres mènsules que integren el conjunt, hi ha un altre personatge
imberbe i amb banyes (conservades) que té una aparença clarament masculina
[Fig. 5]. Comento aquestes dues peces perquè personalment, a partir de
l’observació directa de la peça, no em queda tan clara la seva identificació de
gènere. I, tot i que no tinc arguments que em permetin sostenir de manera
fonamentada que aquestes mènsules representen dones, crec que és raonable
posar en dubte la seva identitat de gènere. Tindria sentit, per exemple, que les
dues figures amb banyes fossin una masculina i l’altra femenina, fent així una
parella de personatges. És un fet que les dones són menys visibles i que una
figura es pot veure, a priori, més fàcilment masculina que no pas femenina. És
un prejudici de gènere, de manera similar a com se senyalitza amb expressions

cels qui mesa m’i han // en mal an/ los meta Deus e·ls ayr. // Car si yo·u agues saubut,
/ mas fuy un poc fada, // qui·m donas tot Montagut / no yc fora entrada”. Citat a Rosillo,
2016: 117.
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[Fig. 4]

[Fig. 5]
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en masculí (“Anònim” o “Autor desconegut”) l’autoria ignota d’una obra en els
cartells identificatius de les peces a la majoria de les sales i els catàlegs dels
museus.
En el cas d’una altra peça de la col·lecció que ens ocupa, l’elecció del títol de
l’obra exposada ha estat més prudent. Es tracta d’una “Estela antropomorfa”
[Fig. 6] procedent de La Pedrera (Vallfogona de Balaguer / Térmens, Noguera)
que servia per senyalitzar un túmul funerari. En aquest cas l’adjectiu emprat
resulta més escaient en cas de dubte, ja que mostra que es tracta d’un rostre
humà sense assenyalar una identitat de gènere concreta.
D’altra banda, al museu s’exposa un “Flascó de perfums” [Fig. 7] elaborat amb
cristall de roca datat dels segles X-XI (període fatimita) i procedent de
l’excol·legiata de Sant Pere d’Àger a la Noguera. Manuel Casamar indica que
“pertany a una sèrie de perfumadors de cristall de roca i altres pedres dures i de
vidre abundantíssim” (Pulchra, 1993: 55). Segons la identificació de la peça al
museu, el flascó pertanyia a Arnau Mir de Tost (?-1072), senyor d’Àger, i que
custodiava a la seva residència d’Àger juntament amb diversos jocs d’escacs que
formen part de la col·lecció permanent del museu. A propòsit d’aquest flascó
de perfums, i en al·lusió un cop més en a criteris d’identificació i associació dels
objectes d’art, cal esmentar la possibilitat que l’esmentat flascó pogués
pertànyer a alguna figura femenina de l’entorn d’Arnau Mir de Tost. A més a
més, és sabut que la cosmètica va ser durant segles un saber de domini femení.
Una altra mostra de la cultura material destacada en aquest apartat és l’anell
jueu [Fig. 8] que es va trobar en el decurs d’unes excavacions arqueològiques al
carrer Boters de Lleida i datat al voltant del segle XIII. Sembla estar vinculat a un
enterrament i probablement formava part de l’aixovar funerari d’una dona jueva,
ja que l’anell presenta una inscripció que correspon a un nom femení, Gojó, una
variant de Goig. En aquest cas, la presència de la inscripció vincula l’objecte
d’orfebreria amb un personatge femení.
Dos peces del museu presenten escenes quotidianes relacionades amb les
relacions sentimentals de les dones. D’una banda, una pintura que mostra una
parella formada per un home i una dona dormint plàcidament en un llit [Fig. 9].
De l’altra, l’anomenat Liber Chronicarum [Fig. 10] (del qual al museu es mostra
una reproducció) obert per una pàgina que inclou una escena de ball en la qual
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participen una sèrie de parelles que ballen alegres al so de la música que
interpreta un grup de músics. Es tracta d’una mostra dels primers volums
produïts amb el naixement de la impremta. L’original va ser publicat a
Nuremberg l’any 1493, amb text de Hartman Schedel, xilografies de Michael
Wolgemut i editat per Anton Koberger. Conegut popularment com les Cròniques

de Nuremberg, aquest incunable estava escrit en llatí i consisteix en una història
universal il·lustrada, dividida en set etapes que descriuen la història de la
humanitat des de la creació del món fins a la fi del mateix i el judici final. El llibre
destaca pel valor artístic de les xilografies que el componen (unes 2.000) i té un
contingut educatiu i moralitzant, que podria estar subjacent en l’escena de ball
representada a la pàgina esmentada.
La darrera obra que comentarem en aquest apartat procedeix, com les mènsules
abans analitzades, de l’antiga església de Sant Joan. Es tracta d’un capitell [Fig.
11], datat de 1225-1240 i produït per l’Escola de Lleida, on es presenten
personatges que mostren diverses actituds i que es troben integrats en un fons
geomètrico-vegetal (Pulchra, 1993: 72). És difícil identificar el gènere de les
figures a causa de les dimensions de les figures i l’estat de conservació de la
peça. Tanmateix, sembla que entre les tiges rinxolades que configuren el fons
del capitell apareix, al registre inferior dret, una figura femenina que es
manifesta amb una actitud meditativa o malenconiosa. Aquest capitell s’ha posat
en relació amb un altre procedent del claustre de la Seu Vella en la qual es
representa possiblement una escena de verema (Pulchra, 1993: 72). Són,
ambdues, escenes de la vida quotidiana que posen de manifest la presència que
tenien, de fet, les dones a la societat de l’època.
Des d’una perspectiva de gènere, les imatges de la vida quotidiana estan menys
codificades que aquelles altres on es presenta la figura femenina en si mateixa.
Quan les dones s’inscriuen en una representació quotidiana, és el valor fàctic de
la quotidianitat el que passa en primer pla, per davant dels estereotips de
gènere. Certament, l’escena mostra la divisió de rols de gènere i la manera com
les dones devien viure, però en aquest tipus de representacions no es fan tan
palesa la voluntat d’encaixonar la figura femenina en uns determinats cànons
de bellesa ni de moralitat. Les dones apareixen com a individus que participen
de les tasques, les activitats i les emocions comunes a tota la humanitat, sense
formar part d’un imaginari idealitzat del qual les dones reals en són alienes.
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2.4 Pelegrines, mendicants i vídues: la Pia Almoina
Les pintures murals de l’antic refectori de la Pia Almoina [Fig. 12] de la Seu Vella
daten dels segles XIV-XV i recreen l’ús que tenia aquest espai com a menjador
de les persones pobres i pelegrines. Consten de sis plafons pintats al tremp i a
l’oli sobre arrebossat de calç, i són una manifestació del pas del primer al segon
gòtic lineal (Alcoy, 2003: 72) —etapa primerenca d’aquest estil artístic— que
mostra l’altra cara, la més fosca i marginal, de la societat emergent i activa que
caracteritzava la Baixa Edat Mitjana.
La comunitat que duia a terme aquesta tasca de caritat estava integrada per un
grup de vint-i-cinc canonges que es regien per la Regla de Sant Agustí i que
vivien en unes dependències annexes al claustre de la Seu Vella. La comunitat
es va crear l’any 1149, en el moment de restauració del Bisbat de Lleida, i
conformaven el Capítol Catedralici, és a dir, la comunitat de clergues que servien
la catedral. Quan, l’any 1254, els clergues van abandonar la vida comunitària,
els espais canonicals van acollir nous serveis. Un d’ells, probablement el més
rellevant, va ser la Pia Almoina, institució catedralícia dedicada a la praxis de la
caritat i que des de l’any 1277 aproximadament donava menjar, vestia i
emparava tant les persones pobres de la ciutat, així com també un nombre
divers de passavolants.
El tema comú que es representa en els plafons conservats al Museu de Lleida és
l’àpat de pobres i pelegrins/es, és a dir, un reflex o un “mirall” del que succeïa
dins del refectori en aquella època, quan més d’un centenar de persones sense
recursos pujaven ordinàriament a la Seu, juntament amb altres persones
eventuals. Aquest conjunt era integrat per persones marginades, pelegrins que
es dirigien a Compostel·la, passavolants, membres dels ordes mendicants,
estudiants, persones amb malalties físiques i psíquiques, vídues i orfes, entre
d’altres. Allò que agermanava aquest grup heterogeni de persones era la seva
condició de miserables. És, aquesta, una interpretació força consolidada en la
literatura crítica sobre les pintures murals de la Pia Almoina, unes pintures
extensament estudiades en relació amb les institucions de la caritat de l’època,
com ara les catedrals de Barcelona, València i Mallorca (Pulchra, 1993: 85).
Una pregunta destacada per entendre aquest tipus de representacions és: ¿per
què i de quina manera es representa en aquest context la figura de les persones
marginades i miserables? La caritat s’exerceix per socórrer aquelles persones
que necessiten ser ateses en les seves necessitats bàsiques i, al mateix temps,
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la pobresa serveix per justificar la pròpia Església i els seus servidors.4 Aquesta
doble vessant conceptual cristal·litza en una representació que posa l’èmfasi en
la dignitat de la pobresa que no mostrava exactament la realitat dels i les pobres.
En particular, les escenes representades mostren diverses figures femenines. En
particular, sembla que es tracta de pelegrines, mendicants i vídues. Sureda
observa que els vuit personatges de cos sencer que es conserven són tots de
dones, però no refereix per quin motiu ni argumenta què significa. A més,
aquesta observació no em queda clara mirant l’obra; per tant, no entraré a
considerar aquí tal aspecte i em centraré en els diferents tipus de personatges.
Les pelegrines [Fig. 13-14] s’identifiquen pel seu vestuari, que inclouria una
capa, un barret, un sarró i un bastó. El pelegrinatge és, d’una banda, un trajecte
real que l’ésser humà escull portar a terme amb la finalitat d’arribar a diversos
llocs sagrats en els quals trobar Déu i, de l’altra, és el símbol d’un camí de
conversió interior en què posa en pràctica virtuts com ara compartir, esforçarse i acollir. El fet que les dones practicaven el pelegrinatge està documentat ja
des del segle IV, amb el relat del Pelegrinatge a Terra Santa d’Egèria, la primera
viatgera-escriptora espanyola de la qual tenim notícia (Pasqual, 2005: 451). En
ell va descriure el camí que va recórrer, els indrets de Terra Santa que va visitar,
les persones que va conèixer i amb les quals va intercanviar coneixements, etc.
Explica:
Vull que sapigueu, venerables senyores i germanes, que, des del lloc on
érem, és a dir, al voltant de les parets de l’església, al cim de la muntanya
del mig, aquelles muntanyes que abans havíem pujat amb dificultat, les
vèiem tant per sota nostre […]. L’Egipte i la Palestina i la mar Partènica,5
que arriba fins a Alexandria, així com l’immens territori de sarraïns, tot
ho vèiem, des d’allà, sota nostre […]. (Egèria, 1993: 77)
En aquest passatge s’adreça a les “venerables senyores i germanes” que són les
destinatàries del seu relat, i empra un plural que es refereix a les persones amb
qui viatjava: “fent camí juntament amb sants ―un prevere i diaques de Jerusalem
i alguns germans, és a dir, monjos” (Ibídem: 89). Per passatges com aquests
deduïm que Egèria era monja, i en altres moments menciona què l’impulsava a
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Bertran i Roigé sosté que possiblement alguns dels fundadors es representessin als

murals en actitud de servis als pobres (Pulchra, 1993: 86).
5

Part del Mediterrani situada entre Xipre i Egipte.
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viatjar: “Novament, transcorregut un cert temps i pel voler de Déu, vaig tenir
ganes d’anar fins a Aràbia” (Ibídem: 89, 101). És a dir, per a l’autora, l’obediència
a la voluntat divina és compatible amb les pròpies eleccions. Del relat, testimoni
molt valuós, en destacaria tres aspectes fonamentals. En primer lloc, el fet que
les religioses no vivien recluses i aïllades en els monestirs, sinó que, al contrari,
sabem que viatjaven i que mantenien un viu contacte amb el món d’extramuros.
En segon lloc, els viatges de peregrinació aportaven a les dones coneixements
per mitjà de l’intercanvi amb altres persones. I, en tercer lloc, la font mostra que
van existir dones intrèpides, fortes, atrevides i valentes, que afronten dificultats
físiques com ho són alguns dels desplaçaments que descriu Egèria.6
L’autora descriu els ambients d’hospitalitat en els quals els acollien al llarg del
seu viatge (per exemple, Ibídem: 92), un entorn semblant al que trobarien les
pelegrines a la Pia Almoina. L’àpat que mostren les pintures és representatiu de
l’alimentació austera i simple que hi rebien: pa, vi i carn. Els aliments se servien
en una vaixella senzilla, formada per bols, ganivets, gerres i plats (Ibídem). Els
personatges mostren actituds vives i en les escenes sembla que, a més de
compartir el menjar i el beure, participin també de l’intercanvi d’experiències,
vivències i punts de vista que mencionava el relat d’Egèria.
El col·lectiu de les mendicants i les vídues és difícil de distingir [Fig. 15-16], ja
que no totes les mendicants haurien estat vídues. Sureda esmenta que algunes
de les figures femenines sostenen “nens als braços i fins i tot donant-los el pit”
(Ibídem); probablement aquestes dones figuren l’estatut de les vídues, però no
necessàriament. Mireia Comas ha estudiat en profunditat sobre les “dones soles”
a la Catalunya medieval des d’un punt de vista legal, simbòlic, social i econòmic,
i sobre les estratègies que aquest col·lectiu va desenvolupar per sobreviure
(Comas, 2012 i 2015). Així mateix, dedica un apartat al vincle de les vídues amb
les institucions de caritat (Comas, 2012: 258-263), vincle que a la Pia Almoina
queda plasmat. Finalment, al segon plafó de pintures murals apareixen diversos
personatges en actitud de llegir, possiblement femenins, i que s’han identificat
de manera hipotètica com a representacions de les virtuts, personificacions
femenines d’idees morals abstractes que formen part de l’imaginari col·lectiu.
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Una autora de la querelle des femmes, Lucrezia Marinella (1571-1653), dedica un

capítol a les “dones fortes i intrèpides” a la seva obra La nobilta, et l’eccellenza delle

donne, co’ diffetti, et mancamenti de gli huomini. En l’àmbit artístic cal mencionar les
Judit plenes de força i de fortaleza que pinta Artemisia Gentileschi (1597- c. 1654).
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2.5 El ritual femení de la natalitat
Per conèixer de quina manera tenien lloc els parts des de l’Antiguitat fins a la
Modernitat, podem recórrer a les nombroses escenes religioses de naixements
en les quals s’emmirallava la realitat. Existeixen milers d’imatges que mostren
que els parts van ser atesos exclusivament per dones fins a l’època moderna,
moment en què la figura masculina del metge va prendre protagonisme (CabréOrtiz, 2001).7 Les dones han estat durant segles “agents de salut”, no només en
relació amb els parts, sinó també tenint cura dels malalts. La seva experiència i
saviesa mèdica, que es desenvolupava no en una institució, sinó en l’entorn
domèstic, rarament ha estat reconeguda en la historiografia. Afortunadament, a
partir dels estudis feministes, això està començant a canviar i cada cop són més
visibles i conegudes la seva dedicació a les pràctiques mèdiques.8
La representació del naixement en l’art cristià del romànic i el gòtic presenta una
notable influència del model iconogràfic bizantí. Les pautes bizantines es
palesen en la postura reclinada de Maria, en el desplaçament i l’actitud absent
de Josep, i per la presència de les dues llevadores que havia anat a buscar Josep
i que arribaren quan el nen Jesús ja havia nascut, Zelomi i Salomé, a les quals es
mostra sovint banyant el Nen en una cubeta de fusta. A vegades apareixen també
a escena els savis d’Orient atansant-se a cavall i, per damunt de l’estable, l’àngel
anunciant la bona nova als pastors. Les figures de les llevadores s’esmenten en
els Evangelis apòcrifs, una de les fonts principals que van servir per fixar una
iconografia que es va emprar durant segles. I, a partir del segle XIV, una altra de
les fonts de referència per als i les artistes va ser el relat de Santa Brígida de
Suècia (1303-1373) (Corneil, 1924), l’obra de la qual ha estat traduïda a l’anglès
en quatre volums (The Revelations of St. Birgitta of Sweden, 2006-2015).
Els paràmetres esmentats són generals en relació amb aquest tipus d’imatges.
A partir d’aquesta base hi ha nombroses modificacions, ja siguin de detall o bé
rellevants. Per exemple, les figures de les parteres no sempre s’inclouen en
l’escena, i la figura de Josep, que pot estar més o menys integrat en l’escena.
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Les reflexions d’aquest apartat s’han inspirat també en les aportacions de Rosa Rius

Gatell a la conferència “El misteri del naixement: imatges de la malenconia”, en el curs
El cos femení: des de la història i la creació literària, coordinat per Maria Dolors Molas
Font, Els Juliols a la Universitat de Barcelona, 2012.
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De les obres conservades destaquen: Cause et cure d’Hildegarda de Bingen i Tròtula.
Identitats femenines en l’art al Museu de Lleida | 33

Una mostra àmplia d’aquestes representacions són els motius de la Nativitat i
l’Epifania, que recullen dos episodis del naixement de Jesús. El primer es dóna
en un ambient més íntim, amb menys personatges, i el segon recrea una
atmosfera de celebració amb tota la concurrència dels savis i els pastors. En
ocasions trobem les escenes representades conjuntament o bé amb d’altres
temes de la infantesa de Jesús.
Les dues escenes es representen a l’obra “Naixement i Epifania” [Fig. 17] (14301434) de Jaume Ferrer, pintura sobre fusta i “una de les obres més carismàtiques
del Museu de Lleida”, segons Isidre Puig (Pulchra, 1993: 90). Les dues escenes,
juntament amb les de l’Ascensió i la Pentecosta, formaven part d’un retaule
procedent de l’església de Sant Marc de Binacet (Cinca Mitjà, Osca) i que
possiblement abans es trobava a la Seu Vella de Lleida. A l’escena del Naixement
Jaume Ferrer incorpora a un element iconogràfic singular que té a veure amb el
simbolisme de la llum: Josep porta a Maria un ciri encès, si bé, una vegada ha
nascut en Nen, d’ell es va desprendre una llum immaterial, que representa
simbòlicament “el naixement de la llum del món” (Pulchra, 1993: 91). A l’escena
de l’Epifania (on apareix la signatura de l’artista: “JACOBUS FERRARII M[…]”)
segueix la composició habitual, que mostra a Maria portant a la falda el nen
Jesús, qui és adorat per un dels reis mentre que els altres dos estan dempeus
saludant i sostenint regals.

[Fig. 17]
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La diferència més remarcable entre les escenes de l’Epifania i el Naixement en
relació amb l’actitud de Maria és que en aquell segon moment se la representa
generalment asseguda amb Jesús a la falda mentre que els savis orientals i els
pastors (generalment homes) s’atansen per lloar el Nen i fer-li presents.
L’escena a vegades s’inscriu en una atmosfera d’aire cortesà, i d’altres vegades
en un ambient més humil. Les actituds dels personatges sovint són tipificades,
però en ocasions hi ha detalls en aquestes escenes que les atansen a la vida
quotidiana dels éssers humans. Les obres dedicades a l’Epifania mostren una
imatge molt uniforme de Maria, que presenta el Nen com en una imatge de
continuïtat de la Sedes Sapientiae romànica. Una altra peça que recull aquesta
temàtica és l’“Epifania” (1525-1530) atribuïda a Damià Forment, que es trobava
a l’antiga església de Sant Joan de Lleida.
Si bé el naixement de Jesús és l’escena de nativitat més il·lustrada en el marc
de l’art cristià, existeixen altres naixements emblemàtics, com ho són el de
Maria i el de la seva mare Anna. Així mateix, també es conserven nombroses
representacions del naixement de Sant Joan Baptista. A la col·lecció permanent
es mostren diverses escenes d’aquest tipus.
En aquest sentit cal fer referència a dues escenes del “Retaule de Santa Anna”
(1529-1530) atribuïdes a Gabriel Joly (escultor originari de la regió francesa de
la Picardia), i que procedeix del monestir de Santa Maria de Sixena (Monegres,
Osca).9 Aquest retaule d’oratori o de capella petita, elaborat en alt relleu
d’alabastre policromat i daurat, va ser un encàrrec de la priora Beatriu d’Olzinella
(Pulchra, 1993: 238-239). Més endavant tractarem sobre el paper de les dones
com a promotores d’art, i, en particular, sobre les priores de Sixena (vegeu el
quart capítol del treball), per centrar-nos ara en dues escenes: el “Naixement de
la Verge” [Fig. 18] i “Santa Anna, la Verge i el Nen” [Fig. 19]. L’escena del
naixement mostra, un cop més, la col·laboració i la complicitat entre les dones
que assisteixen els infantaments. El segon motiu es coneix també amb les
denominacions de “Santa Generació” (Pulchra, 1993: 129-130), “Sagrada
Generació” o “Triple Generació”, i fa referència a la genealogia femenina de Jesús,
com si es tractés d’una trinitat femenina. Té una entitat pròpia i una iconografia
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mostra l’estat de conservació del retaule, les escenes del qual actualment es troben
desmembrades.
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característica que la diferencia clarament dels motius de la Trinitat (Déu Pare,
Déu Fill i l’Esperit Sant) i de la Sagrada Família (Maria, Josep i el nen Jesús).
Un altre dels més representats és la nativitat de Joan Baptista, el profeta que va
anunciar la vinguda del Messies en la persona de Jesús i qui es va encarregar de
batejar-lo. A diferència dels altres sants i santes, dels quals es commemora
només la mort, existeixen dues festivitats en el cas de Joan Baptista: el del seu
naixement (el 21 de juny) i el de la mort (29 d’agost). Al Museu de Lleida
s’exposa el “Naixement de Sant Joan Baptista” [Fig. 20] (1677-1678), obra de
Joan Grau, procedent de l’església de Sant Joan de Lleida (Pulchra, 1993: 233236). En aquest alt relleu de fusta policromada i de format horitzontal es mostra,
a la dreta, la mare, del nadó Isabel, enllitada i assistida per dues dones (una al
seu costat i l’altra als peus del llit, manipulant un braser), mentre que a la banda
esquerra hi ha una tercera dona que lliura l’infant a Zacaries. Aquesta és una
peça que es troba al llindar del canvi que es va produir a la primera modernitat.
Com indicava a l’inici de l’apartat, la representació del naixement va canviar
radicalment amb la introducció de la pràctica mèdica en aquest esdeveniment
de la vida de les dones. Aquesta pràctica es va començar a plasmar en l’àmbit
artístic a finals del segle XVII amb l’aparició del doctor, figura masculina
anteriorment absent en aquest tipus d’imatges. Des de l’antiguitat fins a la
primera modernitat el part s’havia representat en la tradició occidental en un
ambient fonamentalment femení, on les parteres transporten ungüents,
acompanyen la dona que ha donat a llum i atenen les necessitats de l’infant.
Aquest motiu sovint dóna peu a un desplegament del tema que arriba a tractarse com si fos una escena de gènere. Al segle XVIII trobem algunes obres que
mantenen el protagonisme femení en tal context, però són una excepció.
La darrera temàtica a tractar en aquest apartat és el de la lactància. Hi ha un
tipus de representacions de la Mare de Déu amb el Nen en què Maria alleta Jesús.
El tema de la Panagia Galactotrophusa (“Sagrada Dida”) o Virgo lactans (“Verge
de la Llet”) es coneixia des de l’antiguitat. El seu origen iconogràfic es remunta
a l’art egipci, concretament al conjunt escultòric amb Isis alletant Harpòcrates
(Horus nen). El tema va ser cristianitzat per l’església coptebizantina i també es
troba en una pintura mural de la catacumba de Priscil·la, que data del segle II
(RÉAU, 2000a, p. 104). L’església catòlica li va atorgar el simbolisme del
nodriment espiritual de la humanitat, i compta amb una llarga tradició en l’art
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[Fig. 18]

[Fig. 19]

[Fig. 20]
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occidental. La “Verge de la Llet” o “Mare de Déu de la Llet” [Fig. 21] (s. XIII)
procedent de l’església de Sant Miquel de Montmagastre (Noguera) és una peça
relacionada amb aquesta advocació, a la qual s’encomanaven les dones
embarassades o amb nadons demanant abundància de llet materna per
alimentar les seves criatures (Dones i Madones, 2002: 27; Pulchra, 1993: 126127). Maria nodreix la cristiandat amb la seva llet concebuda com a aliment
espiritual, i també se l’ha representada com a imatge de la fecunditat,
representació en què ressona la imatge pagana de la mare terra. Així mateix,
està relacionada amb el motiu de la “Mare de Déu de la Humilitat”, sorgit a Itàlia
al segle XIV i que van difondre els ordes mendicants ―sobretot el dominic, que
el va originar (Réau, 2000a: 105). En aquestes representacions la Mare de Déu
no és en un tro, sinó habitualment a terra o bé al damunt d’un coixí. Les imatges
de la Verge de la Llet es van transformar de la mà d’artistes com Leonardo da
Vinci en representacions de caire pagà. En època de la Contrareforma es van
considerar impúdiques, motiu pel qual es van retirar de les esglésies (Réau,
2000a: 106).
Finalment, en relació amb aquesta temàtica cal esmentar un dels objectes que
considero més singulars i interessants del Museu de Lleida i que, tanmateix,
passo força desapercebut. Es tracta d’un “Tirallets” [Fig. 22] del segle XVIII, el
qual posa de manifest que aquesta pràctica és més antiga del que pensem.
Aquesta peça obre una línia d’investigació que caldrà aprofundir en un pròxim
treball de recerca.

[Fig. 21]

[Fig. 22]
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3 IDENTITATS FEMENINES EN
L’ÀMBIT DE L’IMAGINARI
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3.1 De l’Antiguitat a l’Edat Mitjana: mitologia i religió cristiana
En aquest apartat s’analitzen les representacions de figures femenines, tant des
del punt de vista de l’imaginari dominant masculí, com de les escletxes que es
poden efectuar a aquest imaginari hegemònic des d’un punt de vista de gènere.
¿Què representen determinades figures mitològiques i religioses en el seu
context històric, geogràfic i cultural? I, anant una mica més enllà: Quina és la
seva genealogia? Havia tingut o pot tenir un significat diferent del que s’ha
associat habitualment? Quin podria ser el que es desprèn d’elles si les analitzem
des d’un punt de vista que no es basi en prejudicis? Donar respostes a aquest
tipus de preguntes és el propòsit d’aquest capítol.
El punt de partida és atendre el gran potencial simbòlic que tenen algunes
figures femenines. Moltes d’elles, les divinitats gregues, les monstres, la Mare
de Déu, les virtuts, etc., són figures poderoses i han tingut una gran influència
en l’imaginari de cada època. Tanmateix, els discursos que ens les transmeten
tenen traces que semblen alienes a la seva identitat, és a dir, que han estat
escrites per algú altre. La intenció d’aquest altre, segurament masculí, no és
neutra ni consisteix en donar veu a la figura femenina, sinó en anar establint un
estereotip, una icona, en la qual s’ha d’emmirallar la conducta de les dones reals.
En aquesta mateixa línia, afirma Patricia Mayayo (2003: 138):
[…] el imaginario artístico actúa como un mecanismo de regulación de las
conductas mediante el cual se adoctrina a las mujeres sobre aquellos
roles que deben representar (virgen, madre, amante, esposa…) y aquellos
que deben, a toda costa, rechazar (prostituta, bruja, mujer fatal…).
Aquest fenomen és transversal i recorre tota la història de l’art. A més, és comú
també a altres tipus de fonts, com ara les escrites, ja que habitualment els relats
(visuals, orals, escrits…) sobre les dones i la condició femenina tendeix a crear
prototips que condicionen les dones en la seva manera de ser i d’estar en el
món. Les dones aprenen des de ben petites, com si es tractés d’un dogma,
quines són aquelles etiquetes amb que la societat hegemònica masculina les
jutjarà. No obstant aquesta llarga tradició, el feminisme (i manifestacions protofeministes com ara la querelle des femmes) la mina amb altres models de la
feminitat. Aquesta és una batalla hermenèutica que transcorre en l’àmbit de
l’imaginari i en la qual, malgrat la seva complexa aprehensió, podem fer moltes
aportacions per mitjà de l’anàlisi i la interpretació.
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3.2 Cap de Medusa
La presència imponent de Medusa a la col·lecció permanent del Museu de Lleida
ens serveix per estirar alguns dels fils que estén aquesta fascinant i poderosa
figura femenina, i indagar les arrels d’aquest mite i de la seva iconografia.
El “Cap de Medusa” [Fig. 23] que s’exposa al Museu de Lleida és una escultura
en pedra que data dels segles II-III d.n.e i que formava part d’una font
monumental procedent de la Vil·la romana del Romeral d’Albesa (la Noguera).
Es tracta, en particular, d’un brollador en forma de testa, de rostre ample i
imponent. Ressalta la mirada petrificadora d’aquesta figura, la qual està
elaborada, paradoxalment, en pedra. Els seus cabells són ondulats i
s’entrellacen amb una diadema feta de serps que li circumda el cap.
Correspon al model iconogràfic paradigmàtic de la imatge romana del
personatge (Solias, 2006), i mostra una evolució notable respecte del model
grec. El model romà (i no el grec) constituirà la base de les representacions
renaixentistes i barroques de Medusa. Abans de tractar sobre la iconografia,
però, cal assenyalar i comentar diverses fonts primàries per saber com va
cristal·litzar aquesta figura mitològica femenina en la mentalitat occidental.
Medusa era una de les tres Gòrgones, juntament amb Esteno i Euríale, totes elles
filles de dues divinitats del mar anomenades Forcis i Ceto. A diferència de les
seves germanes immortals, Medusa era mortal. Aquests tres “monstres” o
“éssers malèfics” habitaven a la zona més perifèrica de la regió d’Occident, en
una zona pròxima al regne dels morts. Pierre Grimal la descriu com segueix:
Su cabeza estaba rodeada de serpientes, tenía grandes colmillos,
semejantes a los del jabalí, manos de bronce y alas de oro que le
permitían volar. Sus ojos echaban chispas, y su mirada era tan penetrante,
que el que la sufría quedaba convertido en piedra. (Grimal, 1981: 217)
El seu aspecte despertava “horror” i “espant” als éssers mortals i, així mateix, als
immortals. Tant és així que Atenea, deessa grega de la saviesa (la Minerva
romana), va col·locar el cap de Medusa al seu escut, o al centre de la seva ègida
(segons els diversos relats) per emprar el poder petrificador de la Gòrgona. Com
veurem, aquest fet té a veure amb l’episodi mític que narra la mort de Medusa
a mans de Perseu i que ha estat el que ha tingut una major transcendència en la
representació de Medusa.
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La figura i, sobretot, la llegenda de Medusa lligada a l’episodi de la vida de
Perseu, es recullen en diverses fonts primàries, entre les quals destaquen el
passatge que Hesíode presenta a la Teogonia (274 i s.), els fragments que
Apolodor li dedica a la seva Biblioteca mitològica (II, 4, 2 i s.; 7, 3; III, 10, 3) i el
relat de Les Metamorfosis (IV, 765-803) d’Ovidi. En aquesta darrera obra, un
personatge noble pregunta a un estranger per quin motiu tan sols Medusa, i cap
altra de les seves germanes, té els cabells entrellaçats amb serps. L’estranger
respon amb les paraules següents:
“[…] Ella era la de figura más bella y el partido codiciado por muchos, y
en toda ella no había parte más admirable que sus cabellos; he conocido
a quien dijo haberla visto. El soberano del piélago [Posidó], cuentan, la
deshonró en el templo de Minerva; la hija de Júpiter [Minerva] se volvió y
se cubrió el casto semblante con la égida, y para que el hecho no quedara
impune, cambió la cabellera de la Górgona en feas hidras. Y aun ahora,
para aterrar y dejar paralizados a sus enemigos, lleva delante del pecho
las serpientes que creó.” (Ovidio, 2003: 168)
Hi ha diversos aspectes a comentar del passatge citat. En primer lloc, Medusa és
una figura de gran bellesa i a la qual molts homes volen seduir o posseir. A
continuació se’ns diu que la van “deshonrar”, un terme que s’empra de manera
clarament eufemística per expressar una violació en tota regla. Aquest recurs és
molt habitual en llegir i traduir els textos antics (Molas, 2007), i en interpretar
les imatges que plasmen aquests textos (Huntingford, 2007; Rius, 2007). En
comptes de descriure-ho com un acte de violència en contra d’una dona,
Medusa en aquest cas, es fa referència a la pèrdua de la virginitat i de l’honor
de la jove. Ella passa a estar en el punt de mira, la culpable d’haver-se deixat
perdre el que hauria de ser el seu bé més preuat… Ningú no jutja l’acte del déu.
A més, la violació té lloc en un lloc sagrat i la deessa corresponent, a banda de
sentir vergonya per l’acte de la jove, li imposa un càstig: converteix l’aspecte
més representatiu de la bellesa de la Gòrgona, la seva cabellera, en un niu
d’hidres perilloses, de manera que la bella Medusa esdevé un ésser malèfic.
Aquestes serps també adornen el seu pit amb la finalitat d’aterrir l’enemic. I
Minerva no només transforma aquest element del seu cos, sinó que també
atorga un poder fatal a la seva mirada: la facultat (ineludible) de petrificar a qui
la mira. Observem que en aquest mite, una divinitat femenina castiga una dona
per una falta greu que ella mateixa no ha comès, sinó, pel contrari, l’ha patit.
Identitats femenines en l’art al Museu de Lleida | 44

Certament, hi ha molts elements en aquest mite que transpiren una mentalitat
patriarcal, però no és l’única manera que tenim per interpretar el mite.
La figura de Medusa que presenta aquest relat no és l’única que existeix. L’any
2006, una exposició monogràfica de petit format, però molt treballada des del
punt de vista conceptual, va contribuir a difondre una altra imatge de Medusa,
una imatge de Medusa que partia de la seva pròpia veu i de les aportacions de
diverses dones que havien reflexionat sobre la seva figura d’una manera singular
i interessant. Aquesta exposició, enfocada des d’un interessant punt de vista de
gènere, es titula Paraula de Medusa, va estar comissariada per Núria Beitia i Sònia
Guerra, i organitzada pel Museu d’Història de L’Hospitalet en col·laboració amb
el Museu d’Arqueologia de Catalunya. En ella s’indaga la genealogia de la figura
de Medusa des del punt de vista textual i iconogràfic, i es fa present una altra
interpretació d’aquest personatge mitològic. Expliquen les comissàries:
Així, quan contemplem la Medusa amb una mirada capaç de percebre
l’alteritat en tota la seva magnitud, acabarem amb la maledicció que
condemna qui la mira a esdevenir pedra. […] Dir qui és Medusa,
conceptualitzar-la, és, d’alguna manera, tornar-la a petrificar. Al llarg de
la història de la humanitat són ja massa repetits els intents d’anomenar
les dones des de fora. (Beitia-Guerra, 2006: 17-18)
El mite de Medusa ens parla de la manera com moltes altres figures femenines
han quedat petrificades en l’imaginari. I, així mateix, de com el simbolisme que
se’ls ha atorgat tradicionalment ha contribuït a petrificar les vides de tantes i
tantes dones en la història.
Etimològicament “Medusa” significa “la que regna”, procedent del verb grec
“medo”, que vol dir regnar (Ibídem: 21). De quina manera, per mitjà de quins
mecanismes, passa Medusa de ser una reina a convertir-se en un monstre?
Marija Giambutas ofereix una resposta a aquesta pregunta:
La Gorgona del principio, no el posterior monstruo indoeuropeo al que
dieron muerte héroes como Perseo, era una poderosa Diosa que trataba
con la vida y con la muerte. (Ibídem: 22)
Recuperar aquestes imatges, fer genealogia, no només significa conèixer part
de la nostra història passada, de la nostra mentalitat, sinó que la seva finalitat
és efectuar una transformació en ple segle XXI, perquè els estereotips continuen
petrificant les dones.
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3.3 Escenes del mite de Mestra
Els dos tapissos del museu dedicats a la narració mitològica que protagonitza la
figura de Mestra pertanyen a la col·lecció de tapissos de la Seu Vella de Lleida i
s’inscriuen, en particular, en l’anomenada sèrie mitològica, ja que estan
inspirats en el llibre VIII de les Metamorfosis d’Ovidi i es fan ressò de les
adaptacions moralitzades d’època medieval (Ars sacra, 2001: 195-208; GarrigaBerlabé, 2010: 45-59). Aquest mite que va interessar també a diversos autors
del s. XIX, tal com assenyala Pierre Grimal (2002: 355). Al Museu de Lleida
actualment tan sols s’exposa el tapís de “La suplicació de mestra”, si bé aquí
farem menció també del tapís que completa la narració, conegut com “El
matrimoni de Mestra”. Seria interessat analitza la resta de tapissos de la Sèrie de
les Metamorfosis des d’un punt de vista de gènere, si bé en aquesta ocasió ens
cenyirem a mirar al detall el mite de Mestra.
Segons Carmen Berlabé, els dos tapissos dedicats a la història de Mestra són “els
més rics i espectaculars de la col·lecció” (Ars sacra, 2001: 195). Pel que fa a la
seva fabricació, es van manufacturar a Brussel·les cap a 1500-1510 i la crítica
apunta que base per a la seva elaboració van ser probablement uns cartrons de
Jan van Roome (documentat entre 1498 i 1521). Elaborats amb lli, llana i seda,
són tapissos de grans dimensions, i l’estil de la seva composició està vinculat
fonamentalment a la tradició gòtica flamenca i tan sols presenta elements
italianitzants (renaixentistes) en aspectes puntuals de la decoració.
El primer tapís es coneix com “La suplicació de Mestra” [Fig. 24] i la temàtica
s’identifica a partir la inscripció situada a la banda superior de la llotja central
del fons de l’escena: “Heriesiton Neptuni Mestra”, la qual idividualitza els tres
personatges principals del mite: Mestra, filla d’Erisictó, i el déu Neptú.
Compositivament, la narració del mite es desenvolupa en dos plans superposats.
A la banda esquerra del registre superior de la composició es representa la
profanació de l’alzinar consagrat a la deessa Demèter per part d’Erisictó i els
seus seguidors (Ovidi, Metamorfosis, VIII, v. 741-742). La part central de la
composició està ocupada per la figura de Mestra, agenollada juntament amb
dues altres donzelles, les quals estan envoltades per diversos grups de dones i
homes cortesans i nobles a manera de figurants.
El segon tapís, “El matrimoni de Mestra” [Fig. 25], conté la inscripció que
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assenyala el tema del tapís: “Deana Neptunus Mestram”, versió abreujada del
títol complet: “Di(a)ne Neptunus Mestram recipuit deinde eam defloruit”
(inscripció conservada a la versió del mateix tapís que es conserva a l’State
Hermitage Museum). L’escena central mostra les noces de Mestra amb Autòlic,
fill de Mercuri, envoltats pel seguici nupcial i per diversos músics. A l’angle
superior dret uns cortinatges oberts deixen veure una escena d’interior en què
es mostra la relació sexual forçada del déu Neptú i Mestra (Berlabé, 2001: 55).
El gest que fa Mestra (allunyant el cap i separant-se amb les mans del cos del
déu que l’agafa amb fermesa) manifesta clarament el seu rebuig d’unir-se amb
Neptú. I en el registre superior esquerra mostra el moment en què Neptú
concedeix a Mestra el do de la transmutació.
Un cop descrits els elements essencials dels dos tapissos, podem desenvolupar
la narració del mite a partir de la font principal (Ovidi, Metamorfosis, VIII, v. 725884) i així analitzar, posteriorment, quins elements són presents i quins absents
de les escenes triades per il·lustrar el patís.
Del relat d’Ovidi vull remarcar, en primer lloc, que l’autor no designa a Mestra
pel seu nom, sinó que l’anomena per la relació amb les figures masculines de
referència: “l’esposa d’Autòlic, filla d’Erisictó” (Metamorfosis, VIII, v. 738-739).
És, aquesta, una manera de referir les dones històricament recurrent, i denota
la poca importància que s’atorgava a la condició femenina com a subjecte agent.
Paradoxalment, Mestra és, però, clarament la protagonista del mite, una
protagonista sense nom, de la qual només coneixem el que ens diuen d’ella. La
seva història, com la de Medusa i la de tantes altres figures mítiques i dones
reals, ens ha arribat tan sols de manera indirecta, per mitjà d’altres; no ens arriba
de la seva pròpia veu. I com elles, el destí de Mestra no està en les seves mans,
sinó que pateix les conseqüències de les accions d’altres: fonamentalment, del
seu pare, la deessa Demèter i el déu Neptú. És innocent, i rep un càstig injust
per una falta que no ha comès.
L’inici de la història de Mestra es remunta a la imprudència del seu pare Erisictó,
qui va menystenir la majestat divina quan va decidir no cremar perfum en el seu
altar i, a més, fins i tot va arribar a talar amb una destral un bosc que estava
consagrat a Ceres (la Demèter romana). En aquell bosc hi havia una alzina
grandiosa, molt antiga i sagrada, l’arbre predilecte de la deessa; però Erisictó i
els seus companys també la van voler talar. En donar el primer cop de destral,
en va brollar sang i la Dríade que habitava dins l’arbre va vaticinar-li que, en
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morir ella, la seva maldat seria castigada de manera imminent. Erisictó no en va
fer cas i va acabar talant l’alzina sagrada (Metamorfosis, VIII, v. 739-776).
Davant la petició de les Dríades, Ceres li imposa el càstig de la deessa Fam, qui,
tot i ser la deessa contraposada a aquella (en tant que Ceres és la deessa de la
Terra i de la producció agrícola), decideix ajudar-la i executar les seves ordres.
Ovidi narra que la Fam va entrar a l’habitació del sacríleg mentre dormia, el va
estrènyer entre els seus braços i es va insuflar en el seu interior, de manera que
va difondre per les venes Erisictó les ganes de menjar. En despertar-se,
demanava més i més menjar, però, per més que engolia, mai no se saciava. Amb
la seva fam va arribar a consumir tot el seu patrimoni, i continuava sentint-se
famèlic (Metamorfosis, VIII, v. 814-846). Aleshores, explica Ovidi:
Al final, engullida toda su fortuna en su tripa, le quedaba una hija, que no
merecía aquel padre. Arruinado, también la vende; ella, de noble estirpe,
rechaza tener un dueño, y, teniendo sus manos sobre las aguas vecinas,
dice: “Líbrame de mi dueño, tú, que tienes el trofeo de haberme
arrebatado mi virginidad”. Neptuno era quien tenía tal trofeo, y no
desdeñó su súplica. (Metamorfosis, VIII, v. 846-852)
Mestra és la víctima de la història, paga per la falta del pare, de manera anàloga
a com passa amb d’altres filles: per exemple, en el cas de la mort d’Ifigènia a
mans del seu pare Agamèmnon. No obstant això, en aquest passatge Mestra
busca estratègies per tal de millorar la situació a la qual l’aboca el destí. Amb
tal finalitat fa servir el recurs al déu Neptú, qui li va “arrabassar” la seva virginitat.
És a dir, Mestra és conscient de la seva situació tràgica i cerca estratègies per tal
de poder sobreviure. Aquest és el precís moment que es representa en el tapís
del Museu de Lleida, en el qual es mostra a Mestra suplicant a Neptú quan és
venuda com a esclava juntament amb altres dues donzelles.
El déu concedeix a Mestra el do de la transmutació, per tal que pugui escapar
de casa de l’amo que l’havia comprat i tornar a casa seva. Quan el pare de Mestra
va assabentar-se de la capacitat de la filla per metamorfosar-se indefinidament,
va decidir vendre-la moltes vegades. En paraules d’Ovidi:
Mas cuando el padre supo que su hija tenía un cuerpo transformable, [la]
vendió muchas veces […], y ella escapaba, ya yegua, ya ave, ora vaca, ora
ciervo, y proporcionaba a su hambriento padre indigno alimento.
(Metamorfosis, VIII, v. 871-874)
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Per tant, Mestra torna a caure a les fatídiques mans del destí. Berlabé (2001: 53)
descriu l’actitud de Mestra com un gest “extrem i tràgic d’amor filial, submissió
i alliberament”. Finalment, esgotades les subsistències, el pare va començar a
devorar-se a si mateix. En conseqüència, l’esforç de Mestra que va condicionar
tota la seva vida i va coartar gairebé completament la seva llibertat no va servir
per evitar el desenllaç de la vida del pare.
Com veiem, la representació del tapís de “La suplicació de Mestra” deixa fora
alguns elements essencials del mite i, al mateix temps, n’incorpora alguns que
Ovidi no menciona. El més evident és que, mentre que el protagonista del relat
d’Ovidi és el pare, en el tapís adopta un clar protagonisme la filla [Fig. 26]. D’alta
banda, s’il·lustra la tala del bosc i la destrucció de la imatge de la deessa que el
regia [Fig. 27] (un element implícit en el relat de les Metamorfosis) i, en canvi,
s’obvia un moment rellevant de la narració d’Ovidi: la mort de la dríade que
habitava a l’interior de l’alzina sagrada, així com també les accions de les
deesses Ceres i Fam, que no apareixen al tapís. En canvi, la major part de l’espai
compositiu és ocupat per una multitud de figurants. Per tant, deduïm que allò
que interessa mostrar aquí és sobretot la dimensió emocional del personatge de
Mestra, el seu destí tràgic, i de quina manera en participa la societat. Segons
Garriga i Berlabé (Ars sacra, 2001: 196), els figurants “assisteixen indiferents a
la història mítica”.
El altres personatges del mite que apareixen a l’escena són, d’una banda, Neptú
(representat com un ancià barbut que coincideix fisiognòmicament amb el tapís
del matrimoni de Mestra), situat al davant de Mestra estenent una mà cap a la
jove [Fig. 28]. D’altra banda, Erisictó apareix a la zona centra esquerra i se’l
representa amb gestos que signifiquen el seu càstig: amb la mà dreta sosté
alguna cosa de menjar i amb l’esquerra assenyala el seu estómac famèlic [Fig.
29]. És possible també que en el seguici hi hagi les figures del déu Mercuri i del
seu fill Autòlic, futur espòs de Mestra (Ars sacra, 2001: 196).
La història de Mestra recreada en un ambient cortesà (Ars sacra, 2001: 196) que
se situa en el context històric en el qual es va manufacturar. Segles després del
relat d’Ovidi, podem pensar que el mite continuava vigent. Només canvien els
vestits, els ornaments, la decoració i els edificis…, i el déu Neptú sembla un
cortesà més. L’únic que roman intacte respecte del mite és quelcom que es
presenta, perversament, com atemporal: la súplica i la desesperació de la jove
davant d’una situació injusta.
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3.4 Figures moralitzants: les sirenes/harpies
La presència d’aquest tipus de figures a l’edat mitjana dóna compte de l’ús que
es feia de la mitologia grecoromana en l’art cristià. A la col·lecció del museu hi
ha un capitell [Fig. 30] corresponent a la finestra occidental del transsepte sud
de la Seu Vella de Lleida, que data del segon terç del segle XIII i és obra de
l’Escola de Lleida. En aquest capitell es representa una sirena/harpia, amb rostre
de dona i amb cos i potes d’ocell rapaç. Tant la sirena com l’harpia són éssers
híbrids i comparteixen els mateixos atributs i, en conseqüència, la mateixa
iconografia. Són personatges del bestiari que resulten difícils de distingir i que,
per aquest motiu, es cataloguen en el mateix grup: sirena/harpia (Pulchra, 1993:
70-71), encara que de fet eren personatges diferenciats originàriament.
D’una banda, les sirenes eren genis marins formats per un cos híbrids, meitat
dona i meitat ocell. A la mitologia grega se les considera filles de diverses
divinitats, déus-rius, muses… —la identitat parental varia segons les fonts de
referència— i se les menciona per primera vegada a l’Odissea d’Homer. Allí
n’apareixen dues i en altres fonts posteriors es parla de tres o bé de quatre. A
més, reben noms diferents segons la font. La seva figura sempre està associada
a la música: segons narra Apolodor (Biblioteca, I, 3, 4; 7, 10; 9, 25), una feia
sonar la cítara (o la lira, segons Grimal, 1981: 483), una altra cantava i la tercera
tocava la flauta.
La llegenda més primitiva narra que les sirenes vivien en una illa del Mediterrani
i que atreien als navegants per mitjà de les melodies que interpretaven. Quan
els vaixells s’atansaven a aquella illa, diu el mite, es desestabilitzaven a causa
del perfil rocós de l’illa i, aleshores, les Sirenes devoraven als imprudents.
Apropar-se a l’illa de les Sirenes era, per tant, perillós. Sembla ser que tan sols
en dues ocasions els navegants van poder resistir-se a la temptació d’atansarse a l’illa de les sirenes. Els Argonautes van aconseguir-ho gràcies al fet que
Orfeu, el cantor per excel·lència (Grimal, 1981: 391), viatjava amb ells i va estar
cantant tota l’estona que el vaixell es mantenia a l’abast de la música de les
sirenes, i, per tant, la veu del traci va apaivagar l’efecte del d’aquelles. En una
altra ocasió, Ulisses i la seva tripulació van passar a prop de l’illa de les sirenes
i, per evitar sucumbir als seus cants, Ulisses va demanar que el lliguessin al
masteler del vaixell i va procurar taps de cera a tots els tripulants. Diu el mite
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que, en veure frustrada la seva operació, les sirenes es van llançar al mar i van
morir. Pel que fa a la seva aparença i la seva doble forma, les fonts procuren
diverses versions. Ovidi indica que les sirenes primer eren noies, companyes de
Persèfone, i que van adquirir les ales perquè les van demanar als déus, quan
Plutó va raptar Persèfone, per tal d’anar a rescatar-la. D’altres versions són més
negatives i vinculen la transformació del cos de les sirenes amb un càstig diví.
Posteriorment, les sirenes van ser considerades divinitats del més enllà i es deia
que cantaven als benaurats i que representaven les harmonies celestes; per
aquest motiu sovint apareixen en els sarcòfags (Grimal, 1981: 483-484).
D’altra banda, a la mitologia grega les harpies eren genis alats, i habitualment
són dues: Aelo (anomenada també Nicótoe) i Ocípete, però a vegades es parla
d’una tercera: Celeno. Els noms que reben mostren la natura de cadascuna: el
significat del nom de la primera és “borrasca”, la segona “vola ràpid” i la darrera
“obscura”. La seva iconografia és la de dones alades i també se les presenta com
a aus amb cap de dona i urpes afilades. Aquesta segona versió les converteix en
iconogràficament afins a les sirenes, com indicava. El seu pare era Taumante i
de la seva mare era l’oceànide Electra. A l’antiga Grècia es creia que aquests
éssers vivien a les illes Estrofíades, situades al mar Egeu. Posteriorment Virgili
sosté que vivien al vestíbul de l’Hades amb la resta d’éssers monstruosos. En
l’imginari de l’època, les harpies apareixien com a raptores de criatures i
d’ànimes, motiu pel qual la seva imatge es col·locava a les tombes per tal que
s’enduguessin l’ànima de la persona difunta (Grimal, 1981: 224). Les harpies
apareixen mencionades en diversos relats mítics, però aquí interessa bàsicament
la seva iconografia i el significat originari que es donava a la seva figura.
Per tant, com veiem, en termes generals les sirenes i les harpies formen part del
grup de personatges monstruosos i malèfics al qual pertany, també, la figura de
Medusa (vegeu l’apartat 3.2 del treball). Aquestes tres figures tenen un altre
aspecte en comú: la fatalitat a la qual les avoca la seva bellesa. Pilar Pedraza
(1991) ha reflexionat sobre aquest fenomen: aquests “monstres” femenins són
terribles i, alhora, fascinants. Com observa Núria Beitia, aquest tipus de figures:
[…] son muy apreciadas por el simbólico patriarcal. En ellas queda lugar
para un reducto de libertad femenina pero no por ella misma sino para
vincularla con el mal: la seducción, la excitación y, sobre todo, con la
fascinación que éste produce. (Beitia, 2012: 15-16)
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La bellesa, la llibertat femenina i la maldat queden lligades irremeiablement en
la mentalitat occidental. Algunes dones són vistes com a llibertines sexuals, com
a objectes d’un desig que fascina i que porta als homes fora de control (motiu
pel qual sedueixen i exciten), i alhora, per aquest mateix motiu, se les ha de
controlar i dominar perquè són inquietants.
I, tot seguit, sorgeix la pregunta següent: per què trobem aquest tipus de figures
en el capitell del claustre d’un espai religiós cristià? Quin és el seu significat en
aquest context? D’acord amb Monsterrat Macià, aquestes figures s’infiltren a la
iconografia medieval per mitjà dels Bestiaris (els tractats de tipus didàctic i moral
de l’edat mitjana on es descrivien animals, reals o fantàstics, i s’exposava la
corresponent moralització dels seus trets i costums). En ells, aquestes figures
apareixen representades com a esperits del mal que pertanyen al “món dels vicis
en la seva doble tensió (culpa i càstig) i de tot allò que s’oposa al bé (Pulchra,
1993: 71). La presència de sirenes/harpies és habitual en l’art romànic català i
tenen sobretot aquesta dimensió simbòlica, si bé a vegades la seva presència és
més decorativa. En particular, segons Carme Bergés, la figura de la sirena-harpia
es relaciona amb el pecat capital de la luxúria (Pulchra, 1993: 74). En l’art
romànic trobem ja dos tipus de sirenes: les sirenes-ocell i les sirenes-peix (la
versió que va esdevenir dominant en l’imaginari occidental). En el cas d’aquest
segon tipus, així explica Laura Rodríguez com es van formar:
La sirena-pez, con la parte inferior pisciforme y cola única tuvo como
modelo las tritonisas, compañeras de los tritones en el thíasos marino. Su
aspecto es más seductor que el de las sirenas-pájaro y es por ello por lo
que éstas están asociadas a símbolos demoniacos, mientras las
pisciformes se vinculan a la lujuria. (Rodríguez Peinado, 2009: 51)
En un altre passatge, explica:
Nació como símbolo de los peligros que entraña el abismo marítimo, pero
en la Edad Media se asoció a la lujuria, la tentación y los peligros que
encarna la sexualidad, porque eran seres volátiles como el amor, además
de encarnar la falsedad, el engaño y la inconstancia. (Rodríguez Peinado,
2009: 51)
En el cas del capitell del Museu de Lleida, es reprodueix el tipus sirena-ocell,
però està vinculada amb la luxúria. La finalitat d’aquest tipus de representacions
era advertir moralment als i les fidels per tal de condicionar la seva conducta.
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3.5 La maternitat de Maria
La figura femenina més representada a la col·lecció permanent del Museu de
Lleida és, sens dubte, Maria. La figura de la mare de Déu no destaca en els
Evangelis, i, tanmateix, va anar prenent rellevància durant l’Edat Mitjana; a
mesura que Europa creixia, creixia també la devoció mariana en la cerca d’un
principi femení del món. La temàtica de la majoria d’obres d’advocació mariana
que s’exposen al Museu de Lleida fa referència a la seva maternitat, que s’estén
des de l’embaràs i la Nativitat fins arribar als episodis que narren la mort de
Jesús i el dol de la mare. Maria és present en l’inici i el desenllaç de la vida i
s’erigeix com a mare de la cristiandat en tant que figura terrenal protectora en
aquests dos moments crucials de la vida humana.
Maria queda identificada amb la seva maternitat i, per tant, amb el seu fill. Els
detalls de la seva vida els trobem als Evangelis apòcrifs, la font que va inspirar
fonamentalment els i les artistes medievals. Allí se’ns parla de la seva
descendència, especialment d’Anna i Joaquim, mare i pare de Maria, i també es
relata el seu naixement i la seva joventut. Abans, però, de tractar sobre la seva
maternitat, cal fer referència al tema de la immaculada concepció, que en el
museu apareix representada al “Retaule de la Immaculada” [Fig. 31] procedent
del Monestir de Santa Maria de Sixena (Monegres, Osca) i datat de mitjan s. XVI.

[Fig. 31]
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El dogma de la Immaculada Concepció, elaborat al llarg de segles, assenyala
Maria com l’única persona d’entre tots els descendents d’Eva i Adam a qui se li
hauria concedit la gràcia de ser concebuda sense pecat. Segons el dogma, en
l’ordre de la creació la concepció de Maria existia en el pensament de Déu abans
del començament del món. És a dir, ella hauria estat escollida en l’eternitat
(Réau, 2000a: 81 i ss.). Aquesta idea va ser proclamada al segle IX per sant
Bonaventura i pel filòsof Escot Eriúgena, però no es va consagrar fins al Concili
de Trento (1545-1563). Un segle més tard, l’any 1644, la festa de la Immaculada
Concepció es va introduir a Espanya com a gran festivitat. Per això trobem en
àmbit hispànic nombroses representacions de l’època amb aquesta temàtica. A
les representacions de la Immaculada sovint apareix la Lluna com a símbol que
recorda les deïtats femenines del món pagà, i també la serp als peus de Maria,
assenyalant que ella és la “segona Eva”, figura redemptora victoriosa que lleva
el pecat de la primera (Dones i madones, 2002: 30). La idea-imatge de Maria
com a contra-figura que supera el mal i la culpa d’Eva va ser molt recurrent.
Pel que fa al naixement de Maria, aquest va succeir en una data incerta (es fixa
el dia 8 de setembre com a data simbòlica) i en un lloc ignorat, que podria ser a
Jerusalem, Natzaret o Betlem. Ja hem parlat anteriorment sobre aquest
esdeveniment (apartat 2.5 del treball) i sobre la seva infància (apartat 2.2 del
treball), de manera que ens centrarem ara a analitzar el seu paper com a mare.
En època medieval es va dur a terme una gran quantitat de representacions dels
episodis familiars de Maria, de la seva genealogia, així com de la seva infància i
joventut. A partir del segle XIV aquests temes van perdre protagonisme i van
prendre força les imatges de la maternitat i el dol de Maria. A la col·lecció del
Museu de Lleida hi ha una mostra de les escenes narratives dels Evangelis més
freqüentment representades: l’Anunciació, la Nativitat i l’Epifania, la Mare de
Déu amb el Nen ―sols o amb acompanyants―, la Sagrada Família, la Crucifixió
(on apareix Maria i altres dones santes), la Lamentació damunt el cos de Crist,
l’Ascensió de Crist, i l’Assumpció i la Coronació de Maria en són els principals.
Iniciem tot seguit un recorregut per aquests moments de la vida de Maria tal
com han cristal·litzat en l’art cristià des de l’Edat Mitjana fins a la Modernitat.
De la temàtica de l’Anunciació destaquen dues obres d’iconografia i època força
pròximes. En primer lloc, l’escultura en pedra arenosa coneguda com el Grup de
l’Anunciata [Fig. 32], datada d’inicis del segle XIII (abans de 1215) i atribuïda al
Mestre del Frontal de Santa Tecla. L’escultura estava situada ―i donava nom―
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a la porta de l’Anunciata de la Seu Vella de Lleida (Pulchra, 1993: 62). En segon
lloc, s’exposa al museu un altre grup escultòric de l’Anunciació [Fig. 33]
procedent també de la Seu Vella de Lleida i datat de mitjan segle XIV. Els dos
conjunts estan formats per la figura de Maria i la de l’arcàngel sant Gabriel.
Aquesta escena està fortament vinculada al text sagrat, l’evangeli de Lluc
(Lc,1,26), i iconogràficament no admetia variacions substancials. L’aportació
més significativa dels artistes és la recreació de l’estat mental i emocional dels
dos protagonistes. Això s’aprecia sobretot en l’actitud de Maria davant la visita
de l’arcàngel, una actitud que travessa tres estadis. El primer estadi és la reacció
de sorpresa, seguida del torbament en escoltar les paraules del missatger, i
finalment l’acceptació de l’encàrrec diví. Al llarg dels segles aquest motiu va
evolucionar i les obres representaven Maria en algun d’aquests moments i
tractaven de recrear l’estat psicològic i emocional corresponent.
En termes generals, l’arcàngel sosté amb la mà esquerra un lliri, símbol de la
puresa i la virginitat, i amb la dreta fa un senyal a Maria amb el qual subratlla
les paraules que profereix: “Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és
amb tu” (Lc,1,28). L’esquema es repeteix en la majoria de les representacions.
A continuació, Maria pronuncia les paraules d’acceptació del missatge diví: “Sóc
l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules” (Lc,1,38). En
les representacions posteriors (s. XV-XVII) la presència del llibre sagrat és molt
freqüent i, de fet, va ser en origen un tret distintiu de les representacions
occidentals de l’Anunciació, en les quals Maria apareix en actitud meditativa. En
canvi, en les imatges bizantines precedents se la il·lustrava amb el càntir o amb
la filosa, és a dir, duent a terme tasques manuals.

[Fig. 32]

[Fig. 33]
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El segon motiu a comentar és el de la Mare de Déu amb el Nen. La col·lecció
permanent del Museu de Lleida conté una gran quantitat de peces
representatives d’aquest motiu iconogràfic (vegeu la Base de dades), moltes
d’elles d’un gran valor artístic, si bé no presenten diferències iconogràfiques
substancials ―tampoc des d’una perspectiva de gènere. El nucli figuratiu que
uneix les representacions és la díade Maria-Jesús, motiu a partir del qual podem
observar diverses agrupacions de les figures: la Mare de Déu amb el Nen Jesús,
sols o bé amb altres personatges, i la Sagrada Família, amb o sense sant Joanet.
Les representacions de la Marededéu amb el Nen segueixen un esquema
compositiu arrelat en el motiu de la Sedes Sapientiae romànica i en les
representacions gòtiques hereves d’aquesta tradició iconogràfica. Les escultures
romàniques del museu que segueixen aquest esquema compositiu són: les dues
Marededéu d’Àger [Fig. 34-35], a la Noguera (s. XII), la Marededéu procedent de
l’església de Sant Gil de Pinyana [Fig. 36] a l’Alta Ribagorça (s. XII-XIII), la
Marededéu provinent de l’església de Sant Miquel de Montmagastre [Fig. 21]. En
continuïtat amb aquestes hi ha diverses escultures gòtiques que representen la
Marededéu i que daten de diversos moments del s. XIV (vegeu la Base de dades).
A diferència d’elles, hi ha tres peces de la Marededéu amb el Nen que mostren
un altre esquema iconogràfic comú: Maria dempeus sostenint el Nen a coll. La
primera és una peça produïda fora de Catalunya, en un taller de Bohèmia o
d’Alemanya cap al 1400 i que procedeix del Monestir de Santa Maria de Sixena
[Fig. 37]. La segona és la Marededéu atribuïda a Guillem Seguer [Fig. 38], datada
de mitjan segle XIV i que es trobava possiblement a la Seu Vella de Lleida. La
darrera és una Marededéu procedent de l’Antic Hospital de Santa Maria de Lleida
[Fig. 39] que data de final del segle XV. A les representacions romàniques de la
mare i el fill en solitari, Maria es manté constantment en contacte físic amb Jesús,
malgrat que les seves mirades no sempre es creuen. De fet, de les obres
esmentades, només a les tres últimes peces es posa l’èmfasi en la relació entre
mare i fill amb l’intercanvi de mirades i plasmant escenes tendres i amoroses.
Un ambient d’intimitat semblant apareix a la “Sagrada Família” representat per
Pere Nunyes en un oli sobre taula i datada de la primera meitat del segle XVI. La
peça és fragmentària i es troba en un delicat estat de conservació. De fet només
es mostren les figures de la Verge i el Nen, però per una fotografia antiga sabem
que tracta el tema de la Sagrada Família, en la qual s’ha perdut el rostre de Josep
(Pulchra, 1993: 215).
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[Fig. 34]

[Fig. 37]

[Fig. 35]

[Fig. 38]

[Fig. 36]

[Fig. 39]
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La tercera part d’aquest apartat és dedicat al dol i de Maria com a mare i a la
seva defunció. Les imatges on es palesa el dol de la Maria són les que il·lustren
el desenllaç de la vida de Jesús. En aquestes representacions, Maria sovint té les
mans recollides damunt del pit i els seus ulls afligits vessen llàgrimes de dolor.
En les imatges de Jesús camí de la mort o en el moment de la Crucifixió, Maria
el segueix entre la multitud.
Al museu hi ha diverses obres que tracten el tema del Calvari que daten del segle
XV i que se situen majoritàriament a Osca: l’atribuït a Pere Garcia de Benavarri
[Fig. 40], procedent de l’església de Santa Maria de Tamarit de Litera; una escena
a la predel·la del “Retaule de la Marededéu, Sant Fabià i Sant Sebastià” [Fig. 41],
elaborat pel taller de Pere Garcia i procedent de l’església de Santa Maria de
Portaspana; i una escena molt semblant elaborada per aquest mateix taller en el
“Retaule de Sant Ponç” [Fig. 42], procedent de l’església de Sant Serni de VallIlebola; l’obra “Sant Pere i Calvari” [Fig. 43] atribuïda al Mestre de Vielha, que es
trobava a l’església de l’Assumpció de Santa Liestra. S’exposa, així mateix, una
escena de Calvari que data de 1518, pintada per Joan Pau Guardiola [Fig. 44], i
que procedeix de l’església de Sant Pere de Castellnou d’Olugues, a la Segarra.
Una de les peces del Museu recull les escenes de la Crucifixió i del Davallament
de la Creu. Es tracta de dues obres escultòriques de Rotllí Gautier i Bartolomeu
de Robió [Fig. 45-46] que formaven part del retaule major de la Seu Vella de
Lleida. Del mateix retaule i, juntament amb aquestes peces datades de 14391444, hi ha una representació de la Pentecosta [Fig. 47] que data de 1360-1363,
que mostra al centre de l’escena una figura femenina, Maria, envoltada pels
apòstols. EL grup de personatges adrecen la seva mirada cap amunt, fent
referència a l’aparició de l’Esperit Sant i a l’inici del procés d’evangelització i,
per tant, de el començament de l’activitat de l’església.
En aquestes escenes, i especialment en la que es coneix com Lamentació davant
del cos de Crist, Maria sovint està acompanyada per dues altres dones. Es tracta
de les figures conegudes com les “tres Maries”: Maria Magdalena, Maria Cleofàs
i la Mare de Déu. A vegades també hi apareix Salomé, qui, juntament amb elles,
plany la mort de Jesús. Les figures expressen amb diferents gestos el seu dolor
i el seu estat d’ànim davant tan gran pèrdua. Per exemple, Maria plora mentre
subjecta el cap del seu fill, Maria Magdalena va engalanada i té una actitud molt
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[Fig. 44]
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expressiva, i una altra santa dona es tapa el nas amb els dits al·ludint així a
l’estat del cadàver. Però, sobretot, en les escenes cristal·litza en l’expressió de
Maria l’amor d’una mare per la mort d’un fill.
Finalment, el desenllaç de la vida de Maria es narra en diversos episodis, que
consisteixen fonamentalment en la Dormició de la Verge, l’Ascensió als cels i la
seva Coronació, en la qual Jesús posa al cap de Maria la corona que la converteix
en reina del cel. Al Museu de Lleida s’exposen dues peces que il·lustren dues
d’aquestes escenes. En primer lloc, una talla de fusta daurada i policromada del
segle XVI que, en paraules de García de Oteyza:
Representa a Maria com una dona jove, de rostre ovalat, emmarcat per la
toca, faccions suaus que, en conjunt, aconsegueixen proporcionar una
sensació de serenitat i bellesa clàssica. Vesteix toca blanca amb punts
daurats. Túnica d’or amb colradura rogenca i motius grotescos. Un
mantell daurat i ribetejat amb una sanefa brocada en color blau, la cobreix
des del cap fins gairebé als peus. (Pulchra, 1993: 229)
La descripció detallada dels colors de la túnica de la Verge té un motiu de ser:
l’aspecte simbòlic. Així, el blanc al·ludeix a la puresa, el blau fa referència al
vincle de la Verge amb l’àmbit celeste i el daurat està relacionat amb allò diví.
Les imatges de l’Assumpta giren també al voltant de la mateixa qüestió. Al
museu es conserva una escultura de l’Assumpta [Fig. 48] de grans dimensions i
acompanyada per àngels mentre s’eleva cap al cel, obra de Francesc Santa Cruz
II que formava part del retaule major de l’església de l’Assumpció de Torres de
Segre, al Segrià (Pulchra, 1993: 306-307). En definitiva, els dos motius
comentats formen part d’un nucli doctrinal: el misteri de la mort de la Verge.

[Fig. 47]

[Fig. 48]
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3.6 Models femenins de santedat
Les figures de santes representades a la col·lecció són: Àgueda, Anna (la mare
de Déu, de la qual hem tractat en diversos moments del treball), Bàrbara, Clara,
Caterina, Eulàlia, Elena, Llúcia i Madrona. També es conserva un “Cap de Santa”
[Fig. 49] que no ha pogut ser identificada, atribuït a Pere Sanglada i datat cap al
1400. En el present apartat recorrerem els episodis de les santes esmentades en
relació amb les obres d’art exposades i, sobretot, fent èmfasi en els seus atributs
simbòlics i en la seva funció com a models femenins de virtut (Pozzi, 1999). Al
tron prioral de Blanca d’Aragó i Anjou apareixen les santes Agnès, Caterina,
Llúcia i Isabel d’Hongria, que analitzaré més endavant (apartat 4.2 del treball).
Santa Bàrbara i Santa Llúcia apareixen representades a la predel·la del “Retaule
de Sant Ponç” [Fig. 42], elaborat pel taller de Pere Garcia de Benavarri (comentat
anteriorment). Santa Bàrbara està acompanyada per Sant Pere a la banda
esquerra de la predel·la [Fig. 50], i Santa Llúcia apareix juntament amb Sant
Joan Baptista [Fig. 51] (Pulchra, 1993: 103-104; també Fig. 52). Santa Llúcia, “la
que duu llum”, era una dona que procedia d’una família benestant de Siracusa.
Se’ns diu que la seva mare la va obligar a casar-se amb un home pagà en contra
de la seva voluntat i que va morir decapitada durant el seu martiri. Bàrbara és
una Santa oriental, la vida de la qual fou transmesa a partir del segle X, a qui el
seu pare va tancar en una torre (un dels seus atributs iconogràfics) per allunyarla del proselitisme cristià. Malgrat aquest aïllament, Bàrbara aconseguí instruirse en la doctrina cristiana, però en descobrir-ho la van torturar i el seu propi
pare va decapitar-la. La saviesa i les vides terriblement cruentes d’aquestes
santes, únicament es fan presents per mitjà dels atributs iconogràfics.
Santa Llúcia apareix també en una altra obra del museu, juntament amb santa
Eulàlia, Santa Madrona i Santa Àgueda. La peça és una pintura sobre taula que
data del primer quart del segle XVI i que procedeix del Monestir de Santa Maria
de Sixena. Les santes, representades a tall de bust sota la cintura, es presenten
en parelles. Llúcia i Àgueda [Fig. 53-54] sostenen “safates que ostenten els seus
atributs, ulls i pits, respectivament, tot fent al·lusió a les mutilacions que patiren
en el seu martiri” (Dones i madones, 2002: 19). L’altra taula mostra a Eulàlia tot
sostenint l’instrument amb què va ser turmentada en el seu martiri: la creu en
forma d’aspa. Al seu costat hi ha Madrona [Fig. 55-56], una santa menys
coneguda, que Carmen Berlabé presenta com segueix:
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[Fig. 50]
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[…] màrtir cristiana de Tessalònica, [que sosté] la caravel·la amb els
escuts de la ciutat de Barcelona, com a recordatori de l’arribada de les
seves relíquies a la ciutat, enmig d’una forta tempesta que fou apaivagada
després que els mariners s’haguessin encomanat al cos de la santa que
transportaven. (Dones i madones, 2002: 19)
Anteriorment la figura de Madrona s’havia identificat com santa Úrsula (Pulchra,
1993: 213). Tanmateix, la nova identificació de la figura és més coherent, ja que
tant Madrona com Eulàlia són patrones de la ciutat de Barcelona. I les quatre
figures són una representació de la dona ideal (en el sentit positiu i negatiu del
concepte), de la dona virtuosa que triomfa per sobre del pecat. La dona santa
és, en termes generals, una dona jove, noble, verge i màrtir.

[Fig. 53]

[Fig. 55]

[Fig. 54]

[Fig. 56]
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La figura de santa Clara [Fig. 57] apareix al “Retaule de Sant Francesc” [Fig. 58],
procedent de l’església parroquial de Castelló de Farfanya, a la Noguera. Datat
de la segona meitat del segle XIV i elaborada amb tremp sobre fusta, el retaule
presenta una notable influència dels models italians, ja que l’organització és
aliena als models més habituals dels retaules catalans. La temàtica general del
retaule està completament dedicada a l’ordre franciscana, i mostra les cinc
figures més importants de l’orde. El retaule està presidit per la figura de sant
Francesc, els diferents episodis de la vida del qual es representen a la predel·la
inferior. En aquestes imatges apareixen també les figures dels donants de l’obra:
“un cavaller ara completament desfigurat” i “una dama ricament vestida” [Fig.59]
(Pulchra, 1993: 88) ―sobre el paper de les dones com a promotores d’art, vegeu
el quart capítol del treball. En el registre superior apareixen, a la banda esquerra
de sant Francesc, sant Lluís de Tolosa i santa Clara, i a la banda dreta,
possiblement hi ha el beat Gil d’Assís (franciscà menor) i sant Antoni de Pàdua.
Clara d’Assís (1194-1245), representada aquí amb hàbit d’abadessa i amb
corona de flors, va ser la filla espiritual de sant Francesc, fundadora de l’ordre
de les clarisses i la primera dona que va escriure una Regla confirmada pel Papa.
Va viure en clausura al monestir de sant Damià, en el qual va ostentar el càrrec
d’abadessa, i, en paraules de Berlabé (Dones i madones, 2002: 21):
Fou l’exemple d’espiritualitat, sacrifici i pobresa, segons l’ideari franciscà
de la vida, una santa en consonància amb corrents imperants, però una
dona amb empenta i poder de decisió […] que sabé imposar-se des de la
seva condició femenina en una societat dominada pels homes.

[Fig. 58]

[Fig. 59]
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La figura d’Elena protagonitza el que actualment es coneix com el “Retaule de
Santa Elena” [Fig. 60] i que anteriorment s’havia denominat “Retaule de la Santa
Creu”. La peça s’atribueix al Mestre del Cavall, data de cap a 1540, i procedeix
de l’església de Sant Gili de Folquer, a Artesa de Segre (la Nogeura). El retaule
està “format per tres taules que coincideixen amb els tres carrers i la predel·la”
(Pulchra, 1993: 116). Les escenes que es representen són les següents: la taula
central i principal mostra la figura de santa Elena [Fig. 61] que sosté la creu de
Crist i que els tres claus amb la mà dreta.
A la part superior hi ha una imatge del Calvari, en consonància amb l’efígie de
la Santa. A la dreta d’aquesta representació es mostra l’episodi de la invenció de
la Santa Creu, i a l’esquerra hi ha el miracle de la resurrecció d’un mort amb la
creu. A la part inferior, a banda i banda de la figura central d’Elena, hi ha quatre
sants: Gil i Julià (a la dreta) i Ros i Sebastià (a l’esquerra). A predel·la inferior hi
ha, juntament amb un imatge del Christus Patiens, la figura de la Verge
Dolorosa, sant Pere, sant Joan i sant Joan Baptista.
Les escenes representades al retaule no donen compte de la vida d’Elena de
Constantinoble, qui va ser una emperadriu romana que més endavant va
esdevenir santa. Va néixer a la regió de Turquia al 250 i va morir a Roma l’any
329. La seva biografia és molt interessant i està vinculada a la qüestió de la Santa
Creu, motiu pel qual aquest tema és tan present en el seu retaule que acaba
eclipsant altres episodis interessants de la seva biografia. Elena va ser la mare
del primer emperador cristià, Constantí, i va viatjar a Jerusalem, un tret que
comparteix amb la monja Egèria (vegeu supra, p. 26-27). Quan Elena estava a
Jerusalem va identificar, per mitjà de la intervenció divina ―se’ns diu―, quina
seria la creu i els claus de la crucifixió de Crist. Amb aquest esdeveniment va
quedar inaugurada la tradició que es coneix com “La invenció de la Santa Creu”,
a la qual està dedicat el retaule.
Així la descriu Berlabé:
Exemple de reina, mare, dona exemplar i devota visionària, es representa
coronada, atesa la seva condició reial i amb els cabells amagats sota la
toca, atesa també la condició de vídua.10 A les mans ostenta els
instruments de la passió de Crist […]. (Dones i madones, 2002: 20)

10

Sobre les vídues, vegeu supra, p. 27.
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Finalment, tractaré sobre una de les santes més interessants pel que fa a la seva
dedicació a les arts de l’intel·lecte: santa Caterina [Fig. 64], protagonista d’una
de les obres del Museu de Lleida: el “Retaule de la Marededéu, Sant Fabià i Sant
Sebastià” [Fig. 41], obra del taller de Pere Garcia, com ja comentat (Pulchra,
1993: 101-102). La figura de la santa està situada en un dels compartiments de
la predel·la i ocupa un lloc secundari. La figura de santa Caterina apareix també
al tron de Blanca d’Aragó com a personificació de la saviesa.
El primer testimoni escrit que narra la vida de Caterina d’Alexandria és el
Menologi de Basili, un repertori hagiogràfic d’època bizantina (Réau, 2000b: 273
i ss.). El seu nom no apareix en cap text litúrgic ni literari de l’antiguitat cristiana.
L’inici de la seva tradició es fixa al segle IX, quan els monjos del monestir del
Sinaí, que afirmaven tenir-ne relíquies, es van posar sota la seva advocació. La
Llegenda àuria, escrita entre 1253 i 1270 per Iacopo da Varazze (1982, vol. II:
765-774) ―més conegut com Iacobus de Voragine― va popularitzar la vida de
la santa, que, segons la tradició, va viure a Alexandria i va morir-hi al segle IV.
Es diu que Caterina, filla única de Costo, rei de Xipre, procedia d’una família
noble i instruïda que li va procurar des de ben petita una sòlida formació en les
arts liberals. Es va convertir al cristianisme i va decidir consagrar la seva vida a
l’amor de Crist. La Llegenda àuria es centra en l’episodi més destacat de la seva
llegenda, que hauria succeït quan ella tenia divuit anys. Aquest episodi es situa
en la visita a la ciutat d’Alexandria per part de l’emperador ―identificat amb
Maximí, possiblement― amb motiu d’una gran celebració pagana. Caterina es
va dirigir al cèsar i va posar en qüestió els sacrificis que oferia alhora que
l’intentava convertir al cristianisme. L’emperador, que no es veia capaç de
combatre intel·lectualment amb la jove, va convocar cinquanta savis de tot
l’Imperi i va imposar un repte a Caterina: mantenir un debat filosòfic amb tots
ells. Tant l’emperador com aquests oradors menystenien Caterina per la seva
condició femenina i per la seva joventut; si bé van fixar un debat amb molt poca
equitat. Ella va aconseguir desfer els arguments d’aquests gramàtics i retòrics
eminents sobre el tema de l’Encarnació de Jesucrist i a més a més els va
convertir, la qual cosa va provocar la ira de l’emperador, que els va fer cremar
vius a la foguera.
L’emperador considerava que Caterina utilitzava la raó i l’argumentació amb una
habilitat malèvola, de manera semblant a com la seva bellesa física provocava
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en ell el desig de posseir-la. Després de menysprear-la i d’imposar-li un repte
gratuït, l’emperador li va fer proposicions amoroses; davant la seva negativa, la
va fer torturar. La va tancar en una masmorra i des d’allí Caterina va convertir al
cristianisme l’emperadriu, qui posteriorment seria assassinada per l’emperador.
Morta l’emperadriu, el cèsar va proposar a Caterina que es casés amb ell i que
adorés els ídols, i només li deixava la mort com a alternativa. Ella, un cop més,
no va acceptar la seva proposta i va preferir morir. El suplici es va executar amb
una màquina fabricada per a l’ocasió que constava de quatre rodes punxegudes.
Per intervenció d’un àngel les rodes es van trencar sense ferir Caterina i es van
dispersar violentament matant els botxins i els milers de pagans presents.
Finalment, va morir decapitada per ordre de l’emperador. Diu la tradició que el
seu cos i el seu cap van ser traslladats per àngels al mont Sinaí, on al segle VI
Justinià hi va bastir un monestir que a partir del segle IX va duu el nom d’aquesta
santa màrtir i n’és el principal centre de culte a Orient.
Els patronatges de santa Caterina d’Alexandria tenen a veure amb els principals
elements de la seva vida. Per la seva saviesa és patrona d’activitats intel·lectuals
com la filosofia i la teologia. En al·lusió a les rodes del martiri també ho és
d’oficis manuals com la barberia, la filatura i la sastreria, entre d’altres. Així
mateix, és patrona de la cura dels infants, de l’estudi i de les dones solteres.
Malgrat que consta en el Martirologi romà, a partir de l’any 1961 l’església
catòlica va posar en dubte la seva existència històrica. La historiografia defensa
que es tractaria d’una creació del cristianisme com a contrapunt de la filòsofa
pagana Hipàtia d’Alexandria, astrònoma matemàtica del segle IV, ja que la
llegenda de Caterina conté motius derivats de la biografia d’Hipàtia (Dzielska,
2003: 128-129). La seva figura va ser molt present tot al llarg de l’edat mitjana
(Jenkins-Lewis, 2003) i va encarnar modèlicament el vincle ideal de la virtut i la
saviesa, i en ella es van emmirallar dones escriptores i pensadores d’aquells
segles.
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4 IDENTITATS FEMENINES EN
L’ÀMBIT DE LA HISTÒRIA
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4.1 Dones amb poder, promotores d’art i de cultura
Al Museu de Lleida hi ha obres d’art molt interessants en l’àmbit del mecenatge
femení, i que ens serveixen per posar rostre a algunes de les dones que van tenir
un paper rellevant a nivell cultural, polític i religiós en l’època. Va ser durant
aquells segles que van començar a ser més visibles les comitents de les obres
d’art, dones amb poder polític i també amb poder adquisitiu. Les grans mecenes,
com Isabel d’Este a Itàlia, i monarques com Elisabet I d’Anglaterra, o Isabel I de
Castella a Espanya, van desenvolupar un important paper com a promotores de
les arts. Com observa Noelia García Pérez (2004: 81-90), la seva presència i
importància no sempre han estat recollides en l’àmbit de la historiografia.
En aquest capítol em centraré en diverses personalitats relacionades amb el
monestir de Santa Maria de Sixena, un enclavament de lideratge femení en el
qual es donen diversos factors que situen les mecenes i promotores d’art en el
primer pla del panorama artístic de l’època. Situat al terme municipal de Vilanova
de Sixena (els Monegres, Osca), el patrimoni d’aquest monestir ha estat objecte
d’un fervorós debat patrimonial intracomunitari que sovint ha deixat en un pla
completament secundari les personalitats, femenines, que el sostenien. És a dir,
aquest debat no ha contribuït en absolut a fer visible la comunitat i les grans
figures femenines que van promoure la creació d’aquest patrimoni tan preuat i
apreciat per tothom. Certament, és un fet paradoxal, i passa massa sovint que
els sabers i les aportacions de les dones no superen el filtre de la transmissió.
Les peces que es conserven al museu tenen relació amb la defunció d’algunes
de les dones que van liderar el priorat de Sixena, com ara Blanca d’Aragó i Anjou,
Beatriu de Cornel i Francisquina d’Erill i Castro. Tanmateix, als diversos apartats
es fan ben vives, i mostren quines van ser les seves aportacions, especialment
en el cas de la infanta Blanca d’Aragó, filla del rei Jaume II d’Aragó, que va ser la
promotora de diverses iniciatives artístiques, com ara l’anomenada Sala Pintada
del monestir i el tron prioral que es conserva al museu. Les pintures al fresc
conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya i el tron custodiat a Museu
de Lleida formen part del conjunt de peces en litigi. De fet, en són algunes de
les principals. I, tanmateix, si bé el conflicte ha s’ha fet un ressò considerable
per qüestions polítiques i patrimonials, el nom de Blanca d’Aragó i Anjou no ha
tingut una major transcendència i, com a molt, és coneguda per determinades
característiques negatives de la seva personalitat i no per les seves aportacions.
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4.2 El tron prioral de Blanca d’Aragó i d’Anjou
Aquest tron elaborat amb fusta de pi amb pintures al tremp d’ou, datat del segle
XIV, va pertànyer a Blanca d’Aragó i d’Anjou [Fig. 65], qui va ser priora del
monestir de Santa Maria de Sixena entre 1321 i 1324. La seva ubicació
probablement hauria estat el cor de l’església o, tal vegada, a la sala capitular.
El tron està elaborat amb plafons verticals i horitzontals, i en un inici constava
també d’un dosser amb un pelicà (símbol del sacrifici de Crist) sostingut per
columnetes damunt del passamà. La seva senzillesa en les línies i els volums
l’aproximen al romànic malgrat la data en què va ser dissenyat, també perquè
en ell domina la decoració pictòrica (Pulchra, 1993: 86-87). L’any 1904 el tro
s’exposava amb un dosser fet d’un tapís que tenia la imatge de santa Caterina,
figura que apareix en el programa iconogràfic del tron.

[Fig. 65]
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Pel que fa al programa iconogràfic, el tron mostra un contingut heràldic i religiós
vinculat a la vida de Dona Blanca d’Aragó i d’Anjou. Al respatller es mostra
l’escut de la priora i, a banda i banda de l’escut, s’han identificat de manera
hipotètica les figures de la Verge Maria i les del Noli me tangere. A la banda
esquerra hi ha les figures de diversos sants mendicants: Francesc d’Assís,
Domènec de Guzmán i Hildebrandus (no conservada actualment), i en el registre
inferior hi ha “tres monges amb l’hàbit de l’orde de Jerusalem abans de 1522,
amb un gremial” [Fig. 66] (Pulchra, 1993: 87). La monja del centre podria ser
Blanca, la priora, i les altres dues s’han identificat com: la subpriora, la figura
que sosté un llibre; i la sagristana, encarregada dels objectes eclesiàstics, la que
sosté un encenser. Juntament amb elles hi ha un escolà amb un ciri. Segons la
regla de l’orde, l’estament superior estava format per un conjunt de dones
nobles (“les més santes”), d’entre les quals s’escollia la priora, i ella seleccionava
els altres dos càrrecs esmentats. I, afegeix Carmen Berlabé, aquesta devia ser
“una manera plàstica de legitimar, mitjançant el consens de la comunitat,
l’elecció de Blanca d’Aragó i, en certa manera, desvincular aquesta elecció dels
interessos del seu pare, el rei” Jaume II d’Aragó (Dones i madones, 2002:17-18).
Al revers del tron probablement es representa l’escena del Calvari al registre
superior, i la Verge de la Llet entronitzada al registre inferior (sobre aquesta
figura, vegeu supra, p. 31), acompanyada per dos àngels. A sota hi ha dues
figures femenines més: Maria Magdalena penitent i l’altra, no identificada, s’ha
dit que podria ser una representació de la priora a manera de donant. Els atributs
d’aquesta segona figura són: una toca cenyida decorada amb una creu i una
crossa, és a dir, atributs de dignitat eclesiàstica. El mal estat de conservació de
les pintures del segle XIV és degut, en part, al fet que al segle XVII es van tapar
per unes altres pintures, les quals actualment no es conserven.
A les motllures dels braços hi ha unes figures masculines que s’han identificat
com a frares i ermites. I, pel que fa als laterals del tron, per la part exterior
s’il·lustren amb l’escut de Blanca d’Aragó i Anjou, i en la part interior apareixen
les figures de diverses santes: Llúcia, Isabel d’Hongria, Caterina d’Alexandria i
Agnès [Fig. 67-68], que poden ser identificades pels seus atributs martirials. La
selecció d’aquestes santes per formar part del tron, segurament es deu al fet
que, d’acord amb Xavier Barral i Altet:
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[Fig. 66]

[Fig. 67-68]
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Aquestes verges, nobles i relacionades amb la priora, personifiquen la
llum, la puresa i la castedat, la saviesa i el reconeixement, la protecció als
malalts i necessitats, virtuts i obligacions de la priora que la comunitat de
l’Hospital havia de respectar. (Pulchra, 1993: 87)
Les santes il·lustrades compleixen dues funcions: protegir la priora i, alhora,
ser un espill de virtut en la qual emmirallar la seva conducta. Com observem,
encara que les santes siguin “models de virtut” per a les dones de l’època, en
aquest cas en particular no es tracta d’uns models imposats, sinó que és la
pròpia priora la que els escull. Aquesta observació matisa l’obligació que sembla
desprendre’s del passatge citat, ja que no sembla que Blanca els “hagi de
respectar”; al contrari, són els models de conducta que ella tria voluntàriament
perquè inspirin la seva tasca com a priora de la comunitat.
En canvi, Carmen Berlabé interpreta la presència d’aquestes santes com els
“pilastres de la comunitat, en sentit real i metafòric, ja que conformen els
suports dels braços i com un referent a l’assistència i ajut que haurien de donar
a la priora” (Dones i madones, 2002: 18). I, en particular, se centra en la figura
d’Isabel d’Hongria, tot assenyalant el seu caràcter de santa dinàstica, en tant
que aquesta reina estava vinculada a la família d’Anjou. Aquesta figura santa,
juntament amb la canonització d’altres membres de la família, van incrementar
el seu poder temporal i van influir en l’aire de santedat que s’atorgava als i a les
descendents de ela nissaga.
Quina era la funció del tron? Segons Barral i Altet, la seva funció era triple:
simbòlica, ja que representava el poder i l’autoritat de la priora; utilitària, en tant
que moble que aquella utilitzava; i estètica, com a element decoratiu i ornat de
la priora, promotora de les arts. I afegeix l’historiador:
Des de l’antiguitat tardana el cristianisme ha reflectit en la seva cultura
símbols de poder i honor. El tron, per a personatges d’alta jerarquia, ha
estat un atribut extrem per ressaltar la dignitat i el poder temporals fins
i tot quan es presenta en absència del seu propietari. El tron de Sixena
exemplifica aquesta idea de poder davant d’una comunitat, extensible
aquí també als conceptes de maternitat i saviesa. (Pulchra, 1993: 87)
El concepte de maternitat, és a dir, la priora en tant que mater de la comunitat
de filiae que regia, es transmet per mitjà de la figura de la Verge de la Llet. El
concepte de saviesa, és a dir, la priora en tant que magistra de la comunitat, es
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vehicula a través de figures com les de Caterina d’Alexandria. Per tant, tots els
elements iconogràfics del tron han estat pensats, seleccionats i planificats amb
molta cura per part de Blanca d’Aragó i Anjou. Carmen Berlabé procura un punt
de vista un tant diferent sobre la finalitat del programa iconogràfic: segons
l’estudiosa, les figures femenines representades al tron “ens posen directament
en connexió amb dos dels aspectes cabdals que havien de confluir en la tasca
prioral d’aquesta dona al capdavant del monestir: el poder, oportunament
legitimat, i la devoció” (Dones i madones, 2002: 17). Un altre aspecte a destacar
del tron és, així, el votiu.
Tenim nombroses notícies, i es conserva molta documentació, que ens permeten
parlar de la vida de Blanca d’Aragó i Anjou. Entre la literatura crítica sobre la
qüestió, vull destacar el Treball de Llicenciatura de Mª Carmen Carrera Costa,
“Aportación al estudio del monasterio de Sigena: priorato de Blanca de Aragón y
Anjou: 1321-1348”, dirigida per Manuel Riu Riu i presentada a la Universitat de
Barcelona l’any 1973. En aquell estudi es recopilen moltes informacions sobre
la infanta, la seva tasca prioral i com a promotora de les arts en el monestir de
Sixena. L’única crítica que podria fer al seu treball és que en l’apèndix fotogràfic
de la Tesi de Llicenciatura no inclou, precisament, una imatge del tron prioral de
Blanca d’Aragó i Anjou conservat al Museu de Lleida.
Filla del rei Jaume II d’Aragó i de Blanca d’Anjou, Blanca d’Aragó i Anjou va néixer
a finals de l’any 1302, i els primers anys de vida els va passar al palau reial
d’Osca a càrrec de Teresa Jiménez de Urrea, priora de Sixena. Quan tenia 5 anys,
la infanta va ingressar al monestir de Sixena juntament amb la seva germana
Maria. Va romandre al monestir en condició de puella, cuidada per la priora, fins
a l’edat de 8 anys, moment en què va professar els vots a la catedral de
Tarragona. El seu pare volia casar-la amb Lluís I de Navarra, però, atenent a la
vocació religiosa de Blanca, sembla que va voler exercir la seva influència a fi
que la filla aconseguís el priorat de Sixena (Carrera, 1973: 113). Si bé, com he
indicat anteriorment, a la part frontal del tron Blanca reafirma la seva elecció
com a priora, amb el vistiplau de la comunitat. I probablement els dos fets fossin
certs, ja que podria haver estat escollida per la comunitat tenint en compte els
beneficis que aportaria el seu llinatge al monestir.
Blanca va ser religiosa de Sixena del 1307 al 1321. Aleshores, a l’edat de 19
anys, va succeir la priora Teresa Jiménez en el càrrec de priora del monestir de
Santa Maria de Sixena. Era, aquest, un càrrec destacat en el marc de la societat
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aragonesa de l’època, ja que l’esmentat monestir gaudia d’una notable
reputació. I Blanca d’Aragó i Anjou l’ostentava amb orgull. En el priorat de Blanca
d’Aragó es distingeixen dues etapes:


1321-1327: Blanca se sent segura perquè compta amb el suport del seu
pare. Entre d’altres funcions, el rei aprova o desaprova les decisions de la
filla, l’aconsella, reconeix nomenaments, salda deutes, amonesta als
oficials del senyoriu per tal que exigeixin als habitants es drets que deuen
al monestir.11



1327-1347: Després de la mort del pare l’any 1327, la priora i el monestir
de Sixena compten amb el suport i la protecció del seu germà Alfons IV i
el seu nebot Pere IV. Aquesta època es va caracteritzar per un descens en
l’economia ocasionada per les despeses i per un cert desordre financer.

El rei Jaume II sempre havia estat pendent de la infanta, segurament a causa de
les malalties que patia Blanca de manera recurrent. De fet, la preocupació del
pare es manifesta en diverses cartes conservades, que giren al voltant de l’estat
de salut de la filla. Després de la defunció del seu pare, Blanca intensifica els
desplaçaments a Saragossa, València i Barcelona, fins que l’any 1345 deixa el
priorat en mans de la subpriora, Guillerma Jiménez de Urrea, i al 1346 decideix
instal·lar-se a Barcelona, tot apel·lant a la seva malaltia i als perjudicis que li
causa el clima insalubre de Sixena. Finalment, Blanca mor dos anys més tard, el
1348, a la ciutat comtal probablement a causa de la pesta negra (Carrera, 1973:
116-118).
El retrat que sovint es traça de la personalitat de Blanca d’Aragó i Anjou és força
negatiu: “temperamento enfermizo”, “persona de poca voluntad y de carácter
débil y un tanto caprichoso” (Carrera, 1973: 114). Carmen Berlabé la descriu
com segueix:
La seva joventut i inexperiència, els freqüents trastorns nerviosos,
agreujats per una salut més que feble, així com una documentadíssima

11

Cito a continuació un document que mostra la deferència i el suport econòmic del rei

al monestir: “Jaime II, en atención a la devoción que sus progenitores tuvieron por el
monasterio de Sijena y por respeto a su hija, la infanta Blanca, que ha entregado a este
centro monástico, concede a la priora Teresa Jiménez de Urrea y a todo el convento,
para remedio de su alma, la mitad del monedaje de todos los lugares del monasterio”
(Sáinz de la Maza Lasoli, 1994: 59, doc. 177).
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tendència al luxe i a malbaratar recursos, ben bé es podrien obviar fent
honor al seu elevat bressol. (Dones i madones, 2002: 17)
Els trets de la personalitat de Blanca d’Aragó i Anjou que acostumen a destacarse són fonamentalment negatius. Tanmateix, juntament amb aquests cal indicar
també que les aportacions del priorat de Blanca d’Aragó i Anjou al Monestir de
Santa Maria de Sixena van ser significatives. Mª Carmen Carrera Costa (1973:
180-182) assenyala les següents característiques, positives i negatives:


Aquest període del monestir no es caracteritza per cap fet extraordinari,
si bé ve determinat per un cert desordre en tots els aspectes.



Tanmateix, aquesta mala organització està influïda en bona mesura per
les circumstàncies de l’època, més que no pas per la mala organització
que aparentment regna al monestir.



La comunitat monàstica concedeix amb gust el càrrec de priora a Blanca
d’Aragó i Anjou per les avantatges que això pot aportar al monestir.



Sense la presència de Blanca al priorat, i sense els beneficis que això
comportava, la decadència i la crisi general de l’època haurien estat més
acusades; la infanta aportava mitjans per fer-los front.



Les rendes del monestir el van convertir en un dels senyorius més
privilegiats del segle XIV.



Gràcies a la presència de la infanta, el monestir va gaudir de favors que
sense ella no hauria pogut tenir.

Sobre l’organització interna del monestir de Santa Maria de Sixena tractaré amb
detall més endavant (apartat 4.4 del treball).
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4.3 Berenguera de Montcada i Isabel d’Aragó
En aquest apartat s’analitzaran aquestes dues figures històriques a partir de les
peces d’art que trobem al Museu de Lleida. La primera és l’“Escultura jacent de
Berenguera de Montcada” [Fig. 69-70], atribuïda a Pere Seguer, datada de 13411356 i procedent del Monestir d’Avinganya a Seròs, el Segrià. I la segona és la
“Caixa sepulcral d’Isabel d’Aragó” [Fig. 71], atribuïda al taller de Blasco de
Grañén, datada de cap a 1434 i provinent del Monestir de Santa Maria de Sixena.
Berenguera de Montcada era filla de Guillem Ramon de Montcada i d’Elisenda de
Queralt, i a la mort del seu pare va heretar Serós i d’altres possessions. Era també
neta de Constança d’Aragó, germanastra de Jaume I el Conqueridor i vídua de
Guillem Ramon de Montcada. Va contraure matrimoni en primer lloc amb
Guillem d’Entença (un enllaç que va durar molt poc) i, posteriorment, en segons
núpcies, amb el noble occità Bernat Jordà d’Illa. No va tenir descendència de cap
dels dos matrimonis. La seva vida va transcórrer al segle XIV i estava vinculada
al monestir d’Avinganya, lloc que la família dels Montcada havia convertit en
casa seva i on alguns d’ells rebran sepultura.12 Probablement també Berenguera,
la gran protectora del monestir al segle XIV, s’hi va fer enterrar. Ella va ser l’últim
membre del llinatge que va gaudir del senyoriu de Serós i, per tant, del
patronatge del convent. I juntament amb la prioressa van governar l’activitat del
monestir en aquell període, tal i com posen de manifest diversos documents de
l’època (Español-Escolà, 1987: 150-152).
Pel que fa a Isabel d’Aragó i de Montferrato, era filla de Pere II d’Urgell i de
Margarita de Montferrato, noble dama de casal dels Urgell i germana de Jaume
d’Urgell. No va arribar a convertir-se en priora de Sixena (Baches, 2005:188).
Morta l’any 1434, la peça exposada al museu forma part d’una sèrie de sepulcres
pintats del segle XV que van ser encarregats per les monges de Sixena tot
seguint un model similar que conté la imatge de la difunta i els seus escuts. La
ubicació del túmul d’Isabel era la part superior de les mènsules que es trobaven
en el braç esquerre del creuer de l’església de Santa Maria. La coberta consta de
dues vessants: manca la cara posterior i a la cara interior (la principal) mostra la
imatge de dues religioses [Fig. 72-73], que presenta una interessant iconografia,

12

Pere Beseran (2003) ha dut a terme un estudi sobre les tombes de la família Montcada.
Identitats femenines en l’art al Museu de Lleida | 85

[Fig. 69]

[Fig. 70]

[Fig. 71]

[Fig. 72]

[Fig. 73]
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sobre un fons d’or. La primera figura femenina de grans dimensions la descriu
Rosa Alcoy com segueix:
La primera reprodueix la situació convencional del jacent, hieràtica, amb
els ulls closos, el rosari que dóna tres voltes a l’entorn del coll i les mans
de modelat intens creuades sobre el cos. Dos coixins permeten recolzar
el cap i els peus de la difunta, envoltada per l’emmarcament de fusta de
la tapa punxonada amb un motiu vegetal. (Pulchra, 1993: 97).
La figura femenina de petites dimensions situada en l’extrem dret representa a
la mateixa difunta. La descripció d’Alcoy és molt afinada:
La segona religiosa apareix pintada a l’extrem del llit virtual de la jacent,
amb idèntica indumentària, hàbit marró, toca blanca i capa negra sobre
la qual destaca la creu blanca, característica de les monges santjoanistes;
és ara asseguda a terra, amb un llibre obert a la falda i una de les mans
sobre el rostre dolgut o pesarós. (Pulchra, 1993: 97)
Aquesta segona figureta segueix el model de la Mare de Déu quan flanqueja el
Crist de Pietat o la Creu, i es converteix en un alter ego de la figura de la difunta
o tal vegada en una representació de la comunitat dolguda encarnada, potser,
en la figura de la priora d’aquell moment: Beatriu de Cornel (sobre aquesta figura
vegeu l’apartat 4.4 del treball). Existeix una certa ambigüitat en la representació
de la dama viva, que obre diverses possibles interpretacions, com he indicat.
Continua Alcoy:
[…] la figura s’imposa per la seva immediata i atemporal relació amb la
imatge de la jacent, que sembla reflexionar sobre la seva futura mort, tota
vegada que es converteix en vetlladora de la seva pròpia imatge funerària.
Un desdoblament temporal i significatiu insòlit en la resta dels sepulcres
de Sixena. (Pulchra, 1993: 97)
La imatge especular, viva, de la difunta Isabel d’Aragó, mostra un gest amb la
mà dreta sostenint el cap que està tipificat com un gest característic de la
malenconia, segurament vinculat amb el tema de la reflexió sobre la mort i el
dolor. La caixa sepulcral està tota envoltada per una llarga i acurada inscripció,
que identifica a la jacent i esmenta el seu llinatge. Pel que fa a l’autoria de l’obra,
s’ha assenyalat hipotèticament un pintor aragonès documentat entre 1422 i
1459, i al qual Beatriu de Cornel va encarregar l’elaboració del retaule (perdut)
d’Ontiñena.
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4.4 Priores de Sixena: Beatriu de Cornel i Francisquina d’Erill i
Castro
Aquest darrer apartat és dedicat a dues de les priores del monestir de Santa
Maria de Sixena, al voltant del qual ha girat en bona mesura el quart capítol del
treball. Abans, però, de tractar sobre cadascuna d’aquestes figures i de les peces
d’art que els donen presència a les sales del Museu de Lleida, cal parlar ni que
sigui molt breument de l’organització interna d’aquell monestir en què les dones
van desenvolupar una activitat artística i cultural molt rellevant. Una activitat
que, com ja he indicat, rarament es transmet o ni tan sols es deixa entreveure
en els fervorosos debats polítics i culturals sobre el patrimoni de les comunitats
autònomes de Catalunya i Aragó.
A la literatura crítica existeixen nombrosos estudis sobre la història del monestir
de Santa Maria de Sixena, sobre el seu patrimoni arquitectònic, artístic, social i
cultural; també sobre l’organització interna del monestir, així com sobre algunes
de les personalitats més rellevants. La seva fundació es remunta al segle XII i la
seva responsable va ser la reina Sancha de Castella (1154-1208), muller d’Alfons
II dit el Cast. L’edificació del monestir va tenir lloc entre els anys 1183 i 1188,
moment en què es va consagrar. La ubicació del monestir va ser desafortunat,
ja que es tractava d’una zona pantanosa i insalubre, la qual cosa va perjudicar
el funcionament del monestir des d’un punt de vista econòmic, arquitectònic i
sanitari. A més, un factor agreujant era que estava situat en un una zona de
transició entre els dominis cristians i musulmans, de manera que va estar molt
subjecte als vaivens de la Reconquesta i això feia tornar enrere als potencials
repobladors (Baches, 2005: 183-184).
Els dominis de Sixena arribaren a ocupar un territori de més de 700 km 2, i les
monges, amb la priora al davant, eren les encarregades d’exercir el seu poder
feudal sobre els habitants del senyoriu. Les monges van utilitzar els ingressos
que els procuraven els habitants subjectes a la seva jurisdicció per poder
finançar les obres arquitectòniques i les peces d’art que avui en dia coneixem.
Com hem vist, durant el priorat de Blanca d’Aragó i Anjou el monestir va comptar
també amb el suport econòmic del rei, i ell mateix va vetllar també perquè els
habitants del senyoriu complissin amb els pagaments que els corresponien.
El vincle de la monarquia i la noblesa aragonesa amb el monestir de Sixena van
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palau”. Al llarg dels segles es van anar construint els diferents espais del
monestir: a principis del segle XIII, probablement amb el mecenatge de
Constança de Sicília, es va edificar la Sala Capitular, una de les sales més
emblemàtiques del monestir, profusament decorada amb escenes del Nou i de
l’Antic Testament. L’artista que va pintar al fresc aquests murs (conservats al
Museu Nacional d’Art de Catalunya) es coneix com el “Mestre de Sixena”, en
masculí (malgrat que no hi ha evidències que ho posin de manifest). Una altra
de les sales més significatives és la Sala Pintada, coneguda també com el Saló
del Tron, i va ser un encàrrec de Blanca d’Aragó i Anjou (vegeu l’apartat 4.2). En
aquesta sala de grans dimensions, la priora rebia els visitants importants entre
parets ornades amb tapissos valuosos i ostentosos (Baches, 2005: 190-193).
Pel que fa a l’organització interna, aquest monestir santjoanista constava, des
de la seva fundació, de dues línies, és a dir, era un monestir doble, integrat per
frares i monges que vivien en els seus respectius claustres. Tanmateix, un tret
diferencial respecte d’altres monestirs va ser que el claustre masculí estava
sotmès al femení des del principi, i que la figura capdavantera en ell era la priora.
En aquest sentit, cal assenyalar també que la priora de Sixena estava sotmesa a
l’autoritat del castellà d’Amposta i que era habitual que es existissin tensions
entre ambdós (Baches, 2005: 185).
Tractarem ara breument sobre la línia monàstica femenina. En termes generals,
les “dueñas” i les monges de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem vivien en clausura.
Aquest monestirs van néixer fonamentalment per resar i per dur a terme obres
piadoses, i les monges hospitalàries tenien una bona reputació entre els seus
coetanis. Els claustres dels seus convents acollien senyores nobles, ja que les
famílies notables tenien en bona consideració que alguna de les seves
descendents processés com a monja en un convent hospitalari. I, en el cas
d’Aragó, el monestir de Sixena era el més preuat (Ubieto, 1986: 6). Les
denominades “dueñas” eren les dames de la noblesa aragonesa, inclosa la família
reial, que ingressaven al monestir. Al convent existien tres classes o estaments
diferenciats, als quals la regla obligava de manera diversa (Ubieto, 1986: 11):


Sorores o domne: la classe més important i influent.



Iuniores: composta per nenes lliurades per la família al monestir i
tutelades per les domne.



Obedenciales: servidores del monestir o, més exactament, servidores de
les senyores nobles que vivien en ell.
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Un cop esbossat el funcionament general del monestir de Santa Maria, tractarem
sobre les dues priores que apareixen representades al Museu de Lleida: Beatriu
de Cornel i Francisquina d’Erill i Castro.
Una de les peces del museu és la “Caixa funerària” del segle XV relacionada amb
Beatriu de Cornel [Fig. 74-75], identificada per la inscripció corresponent, que
ens aporta una primera informació sobre la seva figura:
AQUI YACE EL CUERPO DE LA REVERENT, NOBLE E MUY MAGNIFICA
SEÑORA DONA BEATRIZ CORNEL RELIGIOSA DE XIXENA QUE PASO DE
AQUESTA VIDA A XX ENERO ANYO MILCCCCLI, L’ANIMA DE LA QUAL AHIA
BUEN REPOSO. (Pulchra, 1993: 97)
Aquesta és una de les dues caixes idèntiques que existeixen dedicades a “Dona
Beatriz Cornel”, morta el 1451, de manera que aquest fet ha portat a la crítica a
indagar un seguit d’equívocs relacionats amb dues dones (una priora i l’altra
religiosa) que tenien el mateix nom. Segons Francesc Ruiz Quesada és plausible
que les caixes relacionades amb la família Cornel haguessin estat projectades
durant segle XV, fruit del desig de magnificar el seu llinatge. I sobre la jacent,
que porta l’hàbit característic del monestir de Sixena, afirma l’estudiós:
És factible que fos la priora quatrecentista Beatriu Cornel (l’ascendència
de la qual està relacionada amb la família reial, atès que era neboda de la
reina Maria de Luna, esposa del rei Martí) la promotora d’aquesta mena
d’enterrament, ja que l’urna d’Isabel d’Aragó, morta el 1434, data del
temps del teu abadiat. (Pulchra, 1993: 98)
La inscripció present en la caixa del Museu de Lleida és actualment molt difícil
de llegir i és possible que en comptes de “religiosa” hi consti “priora”. Aquest fet
seria decisiu per desentrellar la confusió entre les dues Beatriu de Cornel, la
priora i la religiosa, per a les quals s’hauria encarregat cadascuna de les dues
caixes abans esmentades.
La darrera figura femenina i obra que comentaré és la de Francisquina d’Erill i
Castro [Fig. 76-77], priora de Sixena entre el 1485 i el 1494. El seu sepulcre,
conservat al Museu de Lleida, consta d’una tapa a quatre vessants: en les dues
parts llargues es representa la figura jacent de la priora de cos sencer,
frontalment a la cara principal, i d’esquena a l’altra cara. Creua les mans damunt
del ventre, té els ulls closos, un rosari penjat, vesteix la indumentària monàstica
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[Fig. 74]

[Fig. 75]

[Fig. 76]

[Fig. 77]
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de l’orde de les trinitàries santjoanistes i es representa també la creu blanca de
malta al costat esquerre de la priora. El fons es decora amb teles, de color daurat
i vermell, que imiten el brocat i que es converteixen en un coixí on la difunta
recolza el cap. A la caixa pròpiament dita s’hi inclouen tres escuts amb un lleó
que està relacionat amb la casa d’Erill. Una franja daurada apareix envoltant la
cara principal de la caixa del sepulcre i en ella s’hi pot llegir la següent inscripció:

Sepultura de la Reverenda e muy noble seniora doña Francisquina: y de
Castro: prioressa: de Xixena: la qual fino quatro dias: del: mes: de yenero:
del: anio: de: mil: CCCCLXXXX quatro. (Pulchra, 1993: 106)
Isidre Puig arriba a la conclusió que tan sols la caixa, i no les tapes, corresponen
realment al sepulcre de Francisquina d’Erill i Castro, i que desconeixem a qui
van pertànyer les tapes superiors. I dels sis sepulcres documentats a Sixena, cap
d’ells no fa conjunt amb aquest sepulcre. A manera d’hipòtesi, l’historiador
assenyala que les caixes d’aquest tipus estaven pensades per presidir una
capella en parelles si es té en compte la simetria de les figures jacents. Si bé no
s’ha localitzat un sepulcre de les mateixes característiques d’aquest.
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5 Conclusions
Els interrogants, els buits, les incògnites sovint acompanyen les representacions
femenines i denoten la poca atenció que ha rebut, per part de la historiografia,
l’anàlisi de les obres d’art des d’una perspectiva de gènere. Si més no, aquesta
mancança ja ha estat detectada, i això suposa el primer pas per avançar. A partir
d’aquí procurarem, parafrasejant María Zambrano ―en un sentit, tot i que
divers, deutor de les seves paraules― que l’art ens faci veure allò que fins ara
no vèiem en mirar una obra d’art. Aquesta frase encapçala el present treball i ha
estat una guia fonamental per arribar fins aquí, perquè l’art mateix ens ha fet
veure que les dones tenen molta més presència de la que se’ls vol reconèixer.
En aquest treball s’inclouen més de 70 obres d’art que contenen representacions
d’identitats femenines de la col·lecció permanent del Museu de Lleida. És, per
tant, una mostra d’una àmplia cronologia i que, a més, ens aporta una visió
representativa dels tres àmbits escollits per articular la recerca: la vida,
l’imaginari i la història. La principal aportació i conclusió del treball és que traçar
un recorregut per la col·lecció del Museu de Lleida des d’una perspectiva de
gènere és perfectament factible i rellevant. Podem entrellaçar temàticament
diversos nuclis d’obres que ens aporten una visió panoràmica i alhora concreta
de com era la vida quotidiana de les dones entre l’Edat Mitjana i la Modernitat,
quines van ser algunes de les cristal·litzacions simbòliques, quin significat i
quina funció se’ls atorgava, i, sobretot, posa de relleu l’existència de dones
concretes que van participar de forma molt activa a la política, la societat i la
cultura del seu temps, i que van promoure obres arquitectòniques i artístiques
de primer nivell dins el panorama artístic tan català com hispànic.
La contribució de les dones en l’art s’ha fet visible en determinades exposicions
promogudes des de la historiografia feminista, tal com he esmentat en la
Introducció del treball. No obstant aquests esforços, rarament la presència de
les dones en algun sentit es fa visible als grans museus del país. Un dels
objectius principals del treball és, per tant, contribuir a fer visible el component
femení que hi ha en moltes peces artístiques i objectes de la cultura material, ja
sigui perquè tenen com a protagonista un model femení, ja sigui perquè el
mecenatge o l’autoria són degudes a dones. És una contribució que se suma a
les aportacions de la historiografia feminista, per tal de mostrar la riquesa i la
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necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en tots i cadascun dels
projectes museístics i expositius que es promouen actualment.
A partir d’aquesta recerca centrada en el Museu de Lleida i, en particular,
articulada al voltant dels eixos que constitueixen els tres capítols del treball, és
possible elaborar propostes didàctiques com una pràctica de transferència de
coneixement que difonguin aquesta recerca a la societat extensa. Evidentment,
caldria fer una selecció ulterior d’un conjunt de peces més reduït que tracin un
recorregut planificat per les sales del museu, i caldria, també, adaptar els
continguts del treball als diferents públics potencials. En el cas d’aquesta recerca
em sembla que acaba prenent tot el seu sentit ―s’acaba tancant el cercle― en
el moment en què podem explicar als i les visitants del museu que és possible
perfilar des d’un altre punt de vista la figura de Medusa, per exemple, o que
podem transmetre el paper tan rellevant que van jugar dones com Blanca
d’Aragó i Anjou en el panorama artístic de l’època.
Precisament aquesta és una altra de les aportacions del treball: subvertir el
significat d’algunes de les imatges que havia quedat petrificat i perpetuat a la
nostra mentalitat durant anys, fonamentalment en el cas de les figures
simbòliques. Tot al llarg del treball hem indagat i a vegades hem desvelat altres
significats d’aquestes icones, perquè ens hem adonat que habitualment les
figures femenines no es mostren a si mateixes a les obres d’art, sinó que són
altres els que les descriuen i les fan mostrar-se, des de fora i no des de dins.
També hem assenyalat que les activitats i tasques desenvolupades per les dones
es revelen més fàcilment en les obres que il·lustren la vida quotidiana, més que
no pas en aquelles on es vol mostrar què és la feminitat. Així mateix, hem
mostrat que el testimoni i el llegat material d’algunes dones històriques, en
aquest cas vinculades al monestir de Sixena, permet presentar els monestirs
medievals com els espais de llibertat femenina que van ser, i modificar la imatge
d’aïllament i reclusió que ha quedat ancorada a la nostra mentalitat.
En definitiva, entre petites i grans modificacions d’òptica, aquesta recerca ha
centrat la seva mirada en les identitats femenines del museu, les ha portat a la
superfície. El discurs que les presenta ha atès la dimensió artística, però ha situat
en primer pla les qüestions que són més rellevants en tractar sobre el paper de
les dones en l’art. Aquest és el punt de partença d’altres investigacions que
s’han assenyalat al llarg del treball, i posa les bases per aplicar una anàlisi de
metodologia anàloga a d’altres col·leccions de museus catalans i espanyols.
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6 BASE DE DADES: OBRES
ANALITZADES AL TREBALL
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6.1 Àmbits expositius “Època romana” i “Àndalus”
Imatge

Títol
Estela antropomorfa

Autoria /

Figura/es

Número d’inventari

Escena/ Iconografia

IEI L-2288

Vida quotidiana.

No identificada,

(Vallfogona de

Senyalitzava un

tampoc el gènere

Balaguer/Térmens,

túmul funerari.

Procedència

Datació

La Pedrera

femenina/es

Noguera)
Cap de Medusa

Vil·la del Romeral

S. II-III dC

MLDC 3278

(Albesa, Noguera)

Mitologia.

Medusa, una de les

Brollador d’una font

tres Gòrgones.

monumental,
escultura
en pedra
Flascó de perfums

Excol·legiata de

S. X-XI (període

Sant Pere d’Àger

fatimita)

(Noguera)

MLDC 1865

Vida quotidiana

Flascó que
pertanyia a Arnau
Mir de Tost (?1072), senyor
d’Àger. La
cosmètica,
protociència
exercida per les
dones

6.2 Àmbit expositiu “Romànic”
Imatge

Títol
Grup de l’Anunciata

Autoria /

Datació

Número d’inventari

Escena/ Iconografia

Mestre del frontal

Inici del s. XIII,

MLDC 555 i 556

Religió cristiana

de Santa Tecla

abans de 1215

Procedència

Figura/es
femenina/es
Verge Maria,
Anunciació

(atribuït) / Porta de
l’Anunciata de la
Seu Vella de Lleida

Capitell

“Escola de Lleida” /

Segon terç del

Seu Vella de Lleida

s. XIII

MLDC 1515

Mitologia

Sirena/harpia

MLDC 583, 584,

Vida quotidiana

Actituds humanes,

(finestra occidental
del transsepte sud)
Conjunt de capitells

“Escola de Lleida” /

1225-1240

Antiga església de

572

emocions

Sant Joan de Lleida

Conjunt de

“Escola de Lleida” /

mènsules

Antiga església de
Sant Joan de Lleida

1225-1240

MLDC 565, 571,
457, 564, 570

Vida quotidiana

Rostre femení?
Als catàlegs
s’identifica com una
figura masculina.
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Conjunt de

“Escola de Lleida” /

mènsules

Antiga església de

1225-1240

MLDC 565, 571,

Vida quotidiana

457, 564, 570

Rostre femení?
Als catàlegs

Sant Joan de Lleida

s’identifica com una
figura masculina.

Marededéu

Àger (Noguera)

s. XII

MLDC 1250

Religió cristiana

Verge Maria

Marededéu

Església de Sant Gil

s. XII-XIII

MLDC 335

Religió cristiana

Verge Maria

s. XIII

MLDC 352

Religió cristiana

Verge Maria

de Pinyana (Alta
Ribagorça)

Marededéu

Església de Sant
Josep de Castellars
de Malpàs
(Alta Ribagorça)
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Mare de Déu de la

Església de Sant

Llet

Miquel de

s. XIII

MLDC 333

Religió cristiana

Marededéu de la
Llet

Montmagastre
(Noguera)

Marededéu

Àger (Noguera)

s. XII

MLDC 327

Religió cristiana

Verge Maria

Anell jueu

Carrer Boters de

s. XIII ?

IEI L-2718

Vida quotidiana

Presenta una

Lleida

inscripció que
correspon a un nom
femení, Gojó, una
variant de Goig.
L’orfebreria i les
dones
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6.3 Àmbit expositiu “Gòtic”
Imatge

Títol
Cap de Santa

Autoria /
Procedència
Pere Sanglada

Datació

Número d’inventari

Escena/ Iconografia

c. 1400

MLDC 303

Models de virtut

(atribuït)

Tríptic amb la

Obrador dels

Marededéu i Sants

Embriachi

Taula de la

Església de Sant

Marededéu amb el

Llorenç de Lleida

Figura/es
femenina/es
Santa no
identificada

c. 1400

MLDC 657

Religió cristiana

Verge Maria
Anunciació

1330-1345

MLDC 18

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 23

Models de virtut

Santa Clara /

Nen i els àngels

Retaule de Sant

Església de Santa

Segona meitat del

Francesc

Maria de Castelló

s. XIV

Donant femenina

de Farfanya
(Noguera)
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Pintures murals de

Refectori de la Pia

la Pia Almoina

Almoina de la Seu

c. 1340

MLDC 1

Via quotidiana

Pelegrines,
mendicants, vídues

Vella de Lleida

Marededéu

Primera meitat del

MLDC 345

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 332

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 312

Religió cristiana

Verge Maria

s. XIV

Marededéu

Primera meitat del
s. XIV

Marededéu

Mitjan
s. XIV

Identitats femenines en l’art al Museu de Lleida | 102

Marededéu

Final del

MLDC 346

Religió cristiana

Verge Maria

c. 1400

MLDC 316

Religió cristiana

Verge Maria

1321-1324

MLDC 19

Dones amb poder,

Blanca d’Aragó i
Anjou

s. XIV

Marededéu

Taller de Bohèmia o
d’Alemanya
meridional /
Monestir de Santa
Maria de Sixena
(Monegres, Osca)

Tron prioral de

Monestir de Santa

Blanca d’Aragó i

Maria de Sixena

promotores d’art i

Anjou

(Monegres, Osca)

de cultura.

Jacent de

Pere Seguer

Berenguera de
Montcada

IEI A-69-103, A-

Dones amb poder,

Berenguera de

(atribuït)/Monestir

1093-16, A-1093-

promotores d’art i

Montcada, néta de

d’Avinganya (Seròs,

17

de cultura.

Constança

Segrià)

1341-1356

(germanastra de
Jaume el
Conqueridor i vídua
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de Guillem Ramon
de Montcada)
Caixa sepulcral

Taller de Blasco de

c. 1434

MLDC 126

Dones amb poder,

d’Isabel d’Aragó

Grañén (atribuït) /

promotores d’art i

Monestir de Santa

de cultura.

Isabel d’Aragó

Maria de Sixena
(Monegres, Osca)

Caixa sepulcral de
Beatriu de Cornel

Monestir de Santa

Segona meitat del

Maria de Sixena

s. XV

MLDC 128

Miquel Ximénez

Francisquina d’Erill
i Castro

Beatriu de Cornel

promotores d’art i

(Monegres, Osca)

Caixa sepulcral de

Dones amb poder,
de cultura.

c. 1494

MLDC 127

Dones amb poder,

Francisquina d’Erill

(atribuït)/Monestir

promotores d’art i

i Castro

de Santa Maria de

de cultura.

Sixena (Monegres,
Osca)
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Marededéu

Antic Hospital de

Final del

Santa Maria de

s. XV

MLDC 3737

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 50

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 26 i 27

Religió cristiana.

Verge Maria/ Santa

Models de virtut

Caterina

Religió cristiana,

Verge Maria/ Santa

Models de virtut.

Llúcia/ Santa

Lleida

Calvari

Pere Garcia de

Mitjan

Benavarri (atribuït)

s. XV

/ Església de Santa
Maria de Tamarit de
Llitera (Llitera,
Osca)
Retaule de la

Taller de Pere

Darrer quart del

Marededéu, Sant

Garcia de

s. XV

Fabrià i Sant

Benavarri/Església

Sebastià

parroquial de Santa
Maria de
Portaspana (Graus,
Ribagorça, Osca)

Retaule de Sant

Taller de Pere

Darrer quart del

Ponç

Garcia de

s. XV

Benavarri/Església

MLDC 28

Bàrbara

de Sant Serni de
Vall-llebreola
(Noguera)
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Predel·la

Taller de Pere

Darrer quart del

Garcia de

s. XV

MLDC 29

Religió cristiana,

Verge Maria/ Santa

Models de virtut.

Llúcia/ Santa

Benavarri/Església

Bàrbara

de Sant Joan
Baptista de Saidí
(Baix Cinca, Osca)
Sant Pere i Calvari

Mestre de Vielha

Final del

(Bartomeu Garcia ?)

s. XV

MLDC 32

Religió cristiana

MLDC 63 i 64

Religió cristiana

Verge Maria

(atribuït) / Església
de Nostra Senyora
dels Dolors de
Peralta de Alcofea
(Somontano, Osca)
Retaule de Sant

Mestre de Santa

Darrer quart del

Cristòfol

Liestra (atribuït)/

s. XV

Església de
l’Assumpció de
Santa Liestra
(Ribagorça, Osca)
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Retaule de Santa

Mestre del Cavall

c. 1540

MLDC 161

Models de virtut

Santa Elena

Elena

(atribuït)/Església

Guillem Seguer

Primer terç del s.

MLDC 446

Vida quotidiana

Rostre femení

(atribuït) /

XIV

MLDC 456

Religió cristiana

Marededéu

MLDC 468

Religió cristiana

Verge Maria

de Sant Gili de
Folquer (Artesa de
Segre, Noguera)
Clau de volta

Seu Vella de Lleida

Marededéu

Guillem Seguer

Mitjan

(atribuït) /

s. XIV

Seu Vella de Lleida
?

Grup de
l’Anunciació

Seu Vella de Lleida

Mitjan
s. XIV

Anunciació
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Santa Maria l’Antiga

Seu Vella de Lleida

c. 1300

MLDC 382

Religió cristiana

Verge Maria

Pentecosta

Bartolomeu de

1360-1363

MLDC 1495

Religió cristiana

Verge Maria

1439-1442

MLDC 542

Religió cristiana

Verge Maria

1439-1442

MLDC 541

Religió cristiana

Verge Maria

c. 1445

MLDC 1496

Religió cristiana

Verge Maria,

Robió / Retaule
major de la Seu
Vella de Lleida
Davallament

Rotllí Gautier i
Bartolomeu de
Robió / Retaule
major de la Seu
Vella de Lleida

Grup de la
Crucifixió

Rotllí Gautier i
Bartolomeu de
Robió / Retaule
major de la Seu
Vella de Lleida

Fragment del

Jordi Safont

retaule de Santa

(atribuït) /

Anna

Seu Vella de Lleida

Santa Anna
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Tapís “La suplicació

Brussel·les, taller

de Mestra”

desconegut /

c. 1500-1510

MLDC 2033

Mitologia

Mestra

MLDC 14

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 7

Religió cristiana.

Verge Maria

Cartrons atribuïts a
Jan van Roome (?) /
Seu Vella de Lleida
Retaule de Sant

Església del

Segon quart del

Antoni Abat i Sant

Salvador de

s. XV

Pau Ermità

Vilanova de Sixena
(Monegres, Osca)
(abans Seu Vella de
Lleida ?)

Naixement i

Jaume Ferrer /

Epifania

Església de Sant

1430-1434

Vida quotidiana

Marc de Binacet
(Cinca Mitjà, Osca)
(abans Seu Vella de
Lleida ?)
Retaule del

Jaume Ferrer

Primer quart del

Salvador

(atribuït)/Església

s. XV

de San Salvador

MLDC 89

Religió cristiana

Dones en
sepulcres,
ressuscitant

d’Albatàrrec
(Segrià) (abans Seu
Vella de Lleida ?)
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6.4 Àmbit expositiu “Renaixement”
Imatge

Títol

Autoria /
Procedència

Datació

Número d’inventari

Escena/ Iconografia

Figura/es
femenina/es

Liber Chronicarum

Hartman Schedel

(reproducció)

(text),

de la vida

Michael Wolgemut

quotidiana

1493

Vida quotidiana

Balls i altres escenes

(xilografies), Anton
Koberger (editor) /
Nuremberg
Vida quotidiana

Escena de llit d’un
home i una dona.

Calvari

Joan Pau Guardiola

1518

MLDC 89

Religió cristiana

Verge Maria

/Església de Sant

Maria Magdalena

Pere de Castellnou

Calvari

d’Oluges (Segarra)
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Sagrada Família

Seu Vella de Lleida ?

Primera meitat del

MLDC 179

Religió cristiana

s. XVI

Epifania

Damià Forment

1525-1530

Verge Maria
Sagrada Família

MLDC 486

(atribuït) / Antiga

Religió cristiana

Verge Maria

Vida quotidiana

Naixement de Jesús

església de Sant
Joan de Lleida
Mare de Déu del

s. XVI

MLDC 307

Religió cristiana

Verge Maria

s. XVI

MLDC 300

Religió cristiana

Verge Maria

Raïm

Dormició de la
Marededéu
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Retaule de Santa

Gabriel Joly

Anna

(atribuït) / Monestir

1529-1530

MLDC 478, 479,

Religió cristiana.

Santa Anna

480, 481

Vida quotidiana

Verge Maria

MLDC 36 i 37

Models de virtut

Santa Eulàlia/Santa

de Santa Maria de
Sixena (Monegres,
Osca)

Santa Eulàlia i Santa

Monestir de Santa

Primer quart del

Madrona, Santa

Maria de Sixena

s. XVI

Llúcia i Santa

(Monegres, Osca)

Madrona/ Santa
Llúcia/ Santa

Àgueda

Àgueda

Retaule de la

Monestir de Santa

Mitjan

Immaculada

Maria de Sixena

s. XVI

MLDC 53 i 168

Religió cristiana

Verge Maria

(Monegres, Osca)
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Retaule de la

Mestre de Son de Pi

Darrer quart del

Marededéu

/ Església

s. XVI

MLDC 96

Religió cristiana

Verge Maria

MLDC 44

Religió cristiana

Verge Maria

parroquial de
Cubells (Noguera)

Retaule de Sant Roc

Ermita de Colobor

c. 1500

(Àger, Noguera)
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6.5 Àmbit expositiu “Barroc”
Imatge

Títol

Autoria /
Procedència

Tirallets

Datació

Número d’inventari

Escena/ Iconografia

s. XVIII

MLDC 1240

Vida quotidiana

Figura/es
femenina/es
Objectes relacionats
amb el part i la
maternitat.

Verge nena

s. XVIII

MLDC 304

o Marededéu nena

Religió cristiana.

Verge Maria. Vida

Vida quotidiana,

quotidiana:

edats de les dones.

matrimoni infantil,
edats de les dones.

Assumpta

Francesc Santacruz

1679-1680

MLDC 379

Religió cristiana

Verge Maria

1677-1678

MLDC 165

Religió cristiana.

Escena relacionada

Vida quotidiana.

amb el part i la

II / Retaule major
de l’església de
l’Assumpció de
Torres de Segre
(Segrià)
Naixement de Sant

Joan Grau /Antiga

Joan Baptista

església de Sant
Joan de Lleida

maternitat.
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Martiri de Sant Joan

Joan Grau /Antiga

1677-1678

MLDC 166

Religió cristiana

Salomé

Baptista

església de Sant

c. 1775-1785

MLDC 2028

Religió cristiana

Verge Maria

c. 1775

MLDC 2031

Religió cristiana

Verge Maria

Retaule de la Mare

Primer terç del s.

MLDC 94

Religió cristiana

Verge Maria

de Déu del Roser

XVI

Joan de Lleida
Madonna della

Infant Gabriel

Tenda

de Borbó /
Seu Nova de Lleida

Mare de Déu de la

Bernardo Martínez

Faixa

del Barranco
(atribuït) /
Seu Nova de Lleida
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